 .1مقدمه

فهم حیات شهری ذیل منطق آسیبشناسانۀ رایچ موجب شده است کننه آنچننه حاشننیهنشننینی
نامیده میشود همچون زیزی بیرون از شهر و همچون جزایری جنندا از مرکننز فهمیننده شننوند.
فهم حاشیهنشینی ذیل منطق آسیبشناسانۀ رایچ موجب شده است کننه پوزیتیویسننمی تننام و
فشل با تفمیک حاشیه از متن ،آسیب از هنیننار ،درون از بننرون و ...فهمننی را غلبننه دهنند کننه
حاشیه را تنها بازتولید میکند بیآنمه توایحی درونماندگار از فرایند تولیدش ارائه کند.
وقتی نیاههای رایچ میتواهند حاشیه را مفهومپردازی کنند و مسئلهای در باب آن رح
کنننند در بهتننرین حالننت آن را همچننون زیننزی برونافتنناده ترننور مننیکنننند کننه کننانون
آسیبشناسی اجتماعی شده است .سپ با منطقی که کاربردی نامیده میشود میموعهای
از راهبردها را پیش میکشند که به الطالح آسیبها را کاهش دهند .این نیاههننا از اسنناس
پرسش از منطق تولید و بازتولید حاشیه را در پرانتز نهادهاند و وجود زنین پدیدهای را بدیهی
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انیاشتهاند .این بدیهیانیاری موجب شده است که حاشیه زیزی نباشد جننز زیننزی بنرای
مهندسی کردن.
از این حیث به نظر میرسد کنه فهننم فضنناهای شننهری ذیننل نننوعی سیاسننتگننذاری و
آسیبشناسی به محاق رفته است .رویمردهای رایچ در فهننم فضنناهای شننهری یننا بننر اینندۀ
آسیبشناسی تمرکز دارند و یننا فهننم فضننا را یمسننر در فروکاسننتی اقترننادی ،ج رافیننایی،
سیاستگذارانه و ...نامممن میکنند .از لوفور به بعد میدانیم که فضا امننری اسننت سننیال و
تولید میشود .تولید فضا در برتورد میموعهای از نیروهننای اجتمنناعی و تنناریخی مممننن
میگردد .فضا همچون بدنی است که در نقطننۀ برتننورد جریننانهننای مختلننت اقترننادی،
تاریخی ،سیاسی و ...متعین میگردد .در این بین کهریزک لحظهای اسننت بن مهننم بنرای
فهم آنچه تهران معالننر تولینند میکننند .فهننم تهنران غالبننا ذیننل بازنمنناییهننایی فرهنیننی،
سوژهمحوری ،تیربۀ سرتوشانۀ پسننتمدرن از یننک سننو و یننا فهننم تهنران همچننون بسننتر
آسیبهای اجتماعی و تالش برای سیاستگذاری لورتبندی شده است.
اگر این نیاهها را کنار بزنیم و در ترادم تنناریخ شننفاهی و تنناریخ اسنننادی ترننویری از
لحظۀ اکنون کهریزک ارائه کنیم زه تواهیم دید؟ کهریزک زیونه به کهریزک بدل شد؟ این

سؤالی است ب مهم که میتواند ترویری از جریانشنندن تهنران و ممانیسننمهننای ننرد و
کنارگذاری آن را به ما ارائه کند .کهریزک در وج ٔه درونماندگار و تاریخمند زیست؟ تالقننی
انبو ٔه از نهادها و نیروها در این فضا حاکی از زه کلیتی است؟

 .2مسئلۀ کهریزک

کهریزک شهری در جنوب تهران ،جایی که تمام زشتیهای تهران به آنیننا پرتنناب میشننود.
شهری احا هشده از تمامی آنچه به مرگ و نیسننتی مننرتبط اسننت .شننهری کننه دیواربننهدیوار
بهشت زهراست و زند قدمی تا تانه سالمندان بیشتر فالله ندارد؛ جایی که انسانها بننیش
از هر زمان دییر به مرگ نزدیمترند .مرکز زباله آرادکوه تمامی زبالههای تهران را در تود جننا
میدهد و بو و بیماری زبالهها را برای کهریزکیها باقی میگذارد .شهری کننه در آن بننیش از
هر زیز دییری ساتتوسازهای آن و امالکیها به زشم مننیآینند .زمنزمننین (نننام قنندیم
کهریزک) که در گذشته روزی اولین کارتانه لنعتی ایران را در تننود جننای داد زیونننه بننه
ممانی برای دفع هر آنچه نباید در تهران باشد تبدیل شد .تفرجیاه سابق تهرانیها که اکنننون
برای اهالی تهران یادآور زندان و نیستی و مرگ است ایننن مسننیر ننرد را زیونننه ننی کننرده
است .تشمسالی زیونه آرایش کهریزک را حول ساتتوسازهای روزافزون ت ییر میدهنند
و تمام پلشتیهای تهران را به دوش میکشد و لدایی از آن بلند نمیشود .این مقاله بهدنبال
آن است که لحنۀ نیروهای وارد بر کهریزک را ترسیم کرده و جدال نیروها را نمایان کند.
مرکز زباله آرادکوه بیش از  ۵0سال است که در نزدیمی کهریزک زبالههای تهنران را دفننع و
پردازش می کند .زبالههایی که بیش از زندین ساعت نباید در شهر بزرگننی م ننل تهنران بنناقی
بماند و باید بهسرعت به حومه منتقل شده و پ از آن این الی ک یت به پننول تبنندیل گننردد.
مرکزی که در بخش کهریزک قرار گرفته و بیش از هر منطقهای دییر با کهریزک و اهننالی آن در
ارتباط است؛ از بوی زبالهای که در کهریزک میپیچد تا شایعههننای ریننز و درشننتی کننه منشننأ
بسیاری از بیماریهای این شهر را مرکز زباله میپندارد .در منازعه قدرتها ،و تننوازن نیروهننا،
آرادکوه به عنوان جزئی از تهران در کنار این شننهر تودنمننایی میکننند .کهریزکننی کننه بهم ابننه
منطقهای بدل میشود برای دفع آن زه در تهران نباید باقی بماند.
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زمانی که به این ترویر مینیریم هرزه میبینننیم آشننفتیی اسننت .اینن همننان نینناهی
است که مدعی میشود حاشیهها و آسیبها محرول فقدان عقالنیتاند و عدم برنامهریزی
و عدم مدیریت و نظارت و همۀ آن اسا یری که بیش از  1۵0سال است واعیت بحرانزدۀ
معالر را توایح میدهند .مسئله اما بننههیچرو نباینند بننه بننیعقلننی و عنندم سیاسننتیذاری
فروکاسته شود .مسئله اتفاقا محرول نوعی عقالنیت و سیاست است و بهشدت انتظامیافتننه
نیز هست .مسئله بر سر شناتت این نظم و الیوی متعینشدنش در لحظۀ اکنون است و نننه
فروکاست ماجرا به نوعی بیعقلی .مقاله حاار با تمرکز بر مسئلۀ تولید کهریزک بنا دارد که
نشان دهد کهریزک زیونه در تالقی نیروها متعین شننده اسننت .مسننئله مقالن ٔنه حااننر فهننم

میدانی از نیروها است که کهریزک را مممن و متعین کرده است .از این حیث منطننق مقالن ٔنه
حاار را باید منطقی تبارشناسانه دانست که درلدد است متعینشنندن کهریننزک در لحظننۀ
اکنون را در بستر روابط نیروها شرح دهد.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

166

دوره  ،13شماره 1
بهار 1399
پیاپی 49

 .3مالحظات روشی و مفهومی

مقاله حاار متأثر از تبارشناسی و البته فهم فضا در اندیشۀ لوفور است .وجه تبارشناسانۀ آن
از آنیا است که درگیر در فهم نسبت نیروها ،فرایند شدن 1و زیونیی تالقی آنها اسننت .از
این حیث فهم نیروها و الیوی ترادم آنها در یمدییر و شملبنندی یننک بنندن را منند نظننر
دارد .در برتورد نیروها یک بدن متعین میشود؛ از این رو منطق تاریخمندی و دگردیسننی و
پدیدآیی نیروها محوری اساسی است (دولوز .)1396 ،2با این ولت آنچه مهم است فهننم
میدان نبرد نیروها و الیوهای شملبندی آنها است .از این رو با ترننویر اینندئولوژیمی کننه
تالش میکند روایتی غالب را بر روایننات دییننر برتننری دهنند سننروکار نننداریم .اینندئولوژی
غباری است که از میدان نبرد به هوا برمیتیزد و هدف تبارشناسانه فهم میدان نبننرد نیروهننا
است (دولوز .)1394 ،با این ولت ،نوع مواجههای که بننا تنناریخ وجننود دارد ،مواجهننهای
است از منظر آنچه در اکنون در متعین شده است .بدنی همچون کهریزک محرننول تالقننی
نننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نیروهایی متعدد است .پژوهش حاار با زنین منطقی بنا دارد تاریخ لحظۀ اکنون کهریننزک
را از منظری تبارشناسانه بنویسد.
منطق روششناسانۀ ٔ
مقاله حاار با بررسی آرشیو ،سه لحظۀ بنیادین را از دل مطالعهای اسنادی
برجسته ساتته است :تأسی کارتانۀ قند ،الالحات ارای و بدلشدن کهریزک به بارانداز .ایننن
سهلحظه را با مطالعهای اسنادی روشن تواهیم ساتت .سپ به الیهای دییننر از آرشننیو مراجعننه
تواهیم کرد که لزوما در دل اسناد ممتوب حاار نیست اما با منطقی آرشیوشناسانه میتننوان آن را
پارهای بزرگ از آرشیو تاریخی به حساب آورد .به تاریخ شفاهی و روایتهای مردمننان کهریننزک از
زندگیشان اشاره تواهیم کرد و نسبت این روایت را با لحظههای بررسی اسنادی روشننن تننواهیم
کرد تا ترویری تبارشناسانه از تولید فضایی کهریننزک ارائننه کنننیم .بننه ایننن ترتینب بننه دنبننال فهننم
گفتمانهایی دربارۀ فضا هسننتیم :فضننای مفهومپردازیشننده ،فضننای دانشننمندان ،برنامننهرینزان،
اوربانیستها ،تقسیمگران زمین ،1تمنوکراتها و مهندسان اجتماعی و همۀ روایتهایی که فضای

تویش را تولید میکنند (لوفور.)1991 ،2

با این ولت ،فضای بازنمایی کهریزک مسئلهای اساسی است .کهریزک زیونه بازنمننایی
میشود و مهمتر از همه کهریزک زیونه تولینند میشننود؟ فضننای زیسننتۀ کهریننزک را زیونننه
میتوان ترویر کرد؟ این فضای زیسته را نباید لرفا به روایتهای فردی فروکاست .غننرا از
این مطالعه فهم فضای زیسته همچون محرول ترادم نیروها در یمدییر اسننت .در تقابننل بننا
تسلط فضای ترورشده و تنظیمشدۀ غالب ،میباید فضای زیسته را ترسیم کرد که اممانهننای

دییرگونی را برای کردارهای فضایی روایت یا تخیل میکنند (هاروی.)2006 ،3
 .4کهریزک در جدال نیروها

جدال ،تالقی و همایندیهای نیروهای مختلت کهریزک را تولید کرده اسننت .اینمننه ننی زننه
فرایندی و زیونه نیروهای تاریخی در یمدییر تالقی میکنند و در گرهگاه آنها فضایی همچون
کهریزک ظاهر میشود نیازمند یک بررسی تاریخی است که در ادامه بدان میپردازیم.

نننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 .4-1لحظۀ اول :کارخانۀ قند

براساس سند رح تأسی کارتانه قند در ایران زیر نظننر مستشنناران بلژیمننی مسننیو بننارون
دارپ سفیر بلژیک در تهران نمتههای زیر را در گزارش تود در تاریخ ژوئن ( 1893تننرداد
 1272شمسی) دربارۀ مواوع لنعت قند در ایران متذکر شدهاست:
در سال « 1891کمیته مطالعات لنعتی پاری » موفق به کسنب امتیناز سناتت قنند در
ایران شد .این کمیته کارشناسانی را برای این منظور به ایران مأمور کرد (ننورانی.)138۵ ،
آجر اول این کارتاننه را وزینر مختنار بلژینک و آجنر دوم را لندراعظم و آجنر سنوم را
امینالدوله با دست تودشان گذاشتند و بعد از آن معماران و بناها مشن ول کنار شندند و
اولین کارتانه قند ایران در دورۀ قاجار تأسی شد (لدیقالممالک.)297 ،1366،

اندکی بعد بهدلیل کافینبودن محرول (نداشتن بیش از یک کارتانه قند در اینران) کننه
موجب میشد مردم کشور همچنان به قند تارجی نیاز پیدا کنننند ،و از سننویی دییننر ،قننند
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ایرانی همچنان گرانتر از قند روسی در بازار عراه میشد ،موجبات شمست ایننن کارتانننه
را فراهم کرد .سپ میان بلژیمیها و ایرانیان اتتالف در گرفت و ادعای اننرر کردننند و در
ٔ
سرمایه اولیه تود به کشورشان بازگشتند .سرانیام مبننارزه
نتییه بلژیمیها با پولی بیشتر از
با کارتانه و محرول آن شروع شد و شایعه کردند زون قند کهریننزک بننه واسننطۀ اسننتخوان
مرده سفید میگردد مررف آن بر مسلمان حرام است؛ قدرت سیاسی و اقترادی روس نیننز
پشت این عمل بود از این رو کارتانه در تاریخ  1899میالدی ( 1278هیری شمسی) بننه
علت ورشمستشدن پ از سه دوره بهرهبرداری تعطیل شد (شهیدی.)262 ،1383،
قرۀ قند کهریزک فقط بننه تأسننی ایننن کارتانننه و بعنند هننم بننه ورشمسننتیی آن تننتم
نمیشود .این کارتانه بازهم بر ویرانههای قبلی سوار میشود و جریننانی را از نننو مننیسننازد
جریانی که تمام زشمانداز پیشرویمان را دوباره رحبندی میکند و اینبار شمل و معنایی
دییر به هر آنچه بر این و یرانه استوار شده میدهد .در سند ننرح تأسننی کارتانننه قننند در
کهریزک به سال  1308که متعلق به وزارت امور اقتراد و دارایی است آمده است که:
ٔ
کارتانه قند درنزدیمی هران یمی از مهمترین وسائل ترقی و توسنعه وانعیات
تأسی
اقترادی میباشد .ربع واردات ایران قند است که برای این جن میلیونها تومان هرسال

به اجانب تأدیه [شده] و هرگاه یک کارتانه قندریزی تأسی یابد ورود این جن موقوف
تواهد گردید .یک مسئله مهم که در تأسی کارتانه مزبنور بایند مطمنح نظنر قنرار داد
همانا رقابت تیارتی است .ما باید بهنحوی مبادرت بنه اینن کنار نمناییم کنه هنیچگوننه
اشمال و مانعی مانند سابق رخ ندهد» ( رح تأسی کارتاننه قنند در کهرینزک ،وزارت
امور اقتراد و دارایی.)1 ،1308 ،

اما مسئله اینیا است که تأسی کارتانه و ت ییر الیوی کشت در زمینهننای کهریننزک بننا
مقاومتهایی مواجه میشود .در سند رح تأسی کارتانۀ قند در اینباره زنین آمده است:
دهاتین ایراننی ترنور میکننند کنه کاشنتن ز نندر منانع کشنت و زرع غلنه میباشند؛
درلورتیکه فیالحقیقه ز ندرکاری مساعدت عظیمی جهت کشت و زرع غلنه اسنت؛
کما اینمه در قسمت شمالی مملمت فرانسه که ز ندر کاشته شده یک ثلث بر محرنول
غله افزوده گردیده .کاشتن ز ندر برای دهاتین حائز فوائد زیر میباشد:
الت) نرخ ز ندر تنزل و ترقی ننموده و به ور سهولت میتوان فروتت؛
ب) دهاتین آشنا به کاشتن علمی آن شده و بنیشتنر از غلنه و محرنوالت دیینر منتفنع
تواهند شد؛
ج) بذر ز ندر برای اعنام و مواشی اغذیه نیمو اسنت؛ در نتیینه مقندار مهمنی اغننام و
مواشی تربیت و نشو و نمو یافته و فوائند زینادی نینز عایند تواهند شند ( نرح تأسنی
کارتانه قند در کهریزک ،وزارت امور اقتراد و دارایی.)3 ،1308 ،

تأسی کارتانۀ قند یمی از لحظننات آغننازین برقنراری نسننبت بننین لنننعت و زننندگی
روزمره در ایران است .کارتانۀ قند تعطیلشده در دوران پهلوی اول دوبنناره احیننا میشننود.
بقایای کارتانۀ قند را از عدهای از زرتشتیان ،که این کارتانه را بهلورت آهنپاره از از ٔ
ورثه
امینالدوله تریده بودند ،تریداری میکنند .در این زمان بود که رااهشاه پهلوی بننه بانننک
ملی دستور میدهد که کارتانه را از زرتشتیان تریداری و نواقص آن را رفننع کنننند .منندیران
بانک ملی ایران که در آن تاریخ لینون بالت آلمانی بود ،عدهای متخرص را اسننتخدام و از
ٔ
وسیله آنها معننین میکننند .ولننی در تنناریخ تیرمنناه
آلمان به تهران میآورد و نواقص کار را به
 1312هیری شمسی زون کار آنها موجب عدمراایت رااشنناه بننود بهدسننتور رااشنناه
سهام این کارتانه تحویل اداره کل لناعات شد و قانون راجع به سهام و مخننارج کارتانننۀ
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قندسازی کهریزک به ترویب میل شننورای ملننی رسننید .در نهایننت ،محمنند قاسننمتان
ادیب به ریاست کارتانه مزبور منروب شد و بنناالتره تمننام ماشننینهننای کهنننه برزیننده و
بهجای آن ماشینهای جدید از آلمننان تریننداری شنند .در اسننناد مربننوط بننه ایننن کارتانننه
آمدهاست که مساحت کل زمین این کارتانننه هفتنناد و دوهنزار متننر مربننع بننود کننه هنزار و
سیردوهشتاد متر مربع آن زیربناهای لنعتی و انبارها و سههزار و هفتادوشش متر مربع آن
زیربنای منازل مسمونی قرار داشت (شهیدی.)262 ،1383،
تأسی

کارتانه دگرگونی عمدهای در شملبندی فضایی کهریزک پدید میآورد .وجننود

سههزار متر منزل مسمونی و وجود کارگرانی که در کارتانه کار میکنند فضای روسننتایی را
بهلورت شهرکی نیمهلنعتی درمیآورد .از دییر سو ،ت ییننری اساسننی در منطننق کشننت و
زرع روستاییان نیز پدید میآید و حیات کارتانه و الیوی زراعت به یمدییر گره میتننورد.
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به عبارت دییر ،کارتانه بدل به نیروی تعیینکنندۀ الیوی کشت در منطقه میشود.
با آغازین لحظات دگرگونشدن یک زیستبومی روبنهرو هسننتیم؛ بزنینا ٔه کننه کارتانننه
همه زیز را بلعیده است .کارتانه حیات فالحتی و زیستی کهریننزک را نشننانه گرفتننهاسننت.
دییر در کشاورزی منطقه گندم ،جو و ماشی در کار نیست و محرول زمینهای کشنناورزی
باید به ز ندر ت ییر پیدا کند .این باید را زیست منطقه بر سر راه کشنناورزان قنرار مننیدهنند.
زمینها به زمینهای زراعتی ز ندر تبدیل میشود که کارتانه به آن میل دارد .در این میننان
میزان اعترااات کشاورزان و ساکنین منطقننه کننه در اسننناد مربننوط بننه سننالهننای برقنراری
کارتانه به آن اشاره شدهاست اهمیت زندانی پیدا نمیکند .تانههای ا راف منطقه هم بننه
محلی برای سمونت کارگران این کارتانه بدل شدهاست و تکتک عنالر یک زیسننتبومی
و کشاورزی .به عبارت دییرحیات روستایی به سمت حیننات لنننعتی کارتانننه سننوق داده
میشود و مخترات فضا را دگرگون میسازد.
 .4-2لحظۀ دوم :اصالحات ارضی یا تداوم تکهتکهشدن فضای کهریزک

الالحات ارای و تقسیم و واگذاری زمین به دهقانان بننا هنندف بهننرهبننرداری مننؤثرتننر بنرای
اولینبار در زمان رااشاه در ایران انیام شد .به موجب قوانینی که در سننالهای 1312-1311
به ترویب میل شورای ملی رسید ،به دولت اجازه داده شد که نسبت بننه تقسننیم امننالک

لرستان ،سیستان و دشت م ان بین زارعین و افراد محلی اقدام نماید و در نتییننه قسننمتی از
زمینهای م ننان و لرسننتان در سننال  1314تقسننیم شنند .اگرزننه تقسننیم زمننینهننا یمننی از
برنامههای اساسی و اللی تقسیم امالک بین دهقانان در زمان رااشاه بود ،اما زننون در آن
زمان کشاورزان ایرانی این کار را نپذیرفته بودننند و از رینق تشننمیل شننرکتهای تعنناونی و
وسائل دییر زارعین تقویت نشدند ،بنابراین ،نتییه الزم بهدست نیامد .و بهتنندریچ راسننای
عشایر از نفوذ تود بر زارعین استفاده کرده و امالک را مترننرف شنندند (سننالروز ترننویب
قانون الالحی قانون الالحات ارای.)1344 ،
الالحات ارای بهلورت عملی در ایران در سننال  1329و بننا فرمننان محمدرااشنناه
مبنی بر تقسیم امالک سلطنتی آغاز گردید و اراای و دهات سننلطتنی بننین زارعننین تقسننیم
شد .به عبارت دییر ،در این الالحات ،زمینهای کشنناورزی از دسننت مالمننان و اربابننان
درآمده و تحت شرایطی به کشاورزان واگذار میگردید.
زمینهای منطقه کهریزک نیز به حتم از این الالحات به دور نماند .در مرنناحبهای بننا
عباس سالور اولین رئی سازمان الننالحات اراننی در پاسننخ بننه ایننن سننؤال کننه تقسننیم
روستاهای دکتر امینی ،که از مالمین بزرگ در گیالن بودند ،به زننه شننمل لننورت گرفننت.
گفته شدهاست که:
ارسنیانی قرد داشت دکتر امینی را که از مالمین عمده بود کامال داتل این جریان کند.
مدتی پ از اینمه در مراغه الالحات ارای لورت گرفنت و اسنناد مالمینت آنینا را
شخص شاه به زارعین داد .دکتر امینی تواست مسافرتی به آذرباییان کند .ما هم ترتیبنی
دادهبودیم تا اسناد مالمیت تعدادی از روستاها توسط امینی توزیع شود .بعند از اینن کنه
ایشان اسناد مالمیت را داد ارسننیانی ینک برگنه اظهارنامنه بنه او داد و گفنت تنواهش
میکنم اظهارنامه را پر کنید .هر مالمی میبایست زنین اظهارنامهای را پر میکرد و آن را
امضاء مینمود که م ال در این ملک زهزیزهایی دارم و است نائات ملنک منن زیسنت؟
دکتر امینی مالک لشت نشاء نیز بود و زون در آن زمان هر مالمی میتوانست ششدانگ
یک ده را برای تود نیه دارد ،دکتر امینی برتالف آنچه ما فمر منیکنردیم گفنت لشنت
نشاء را تقسیم کنید و امالکی را که در کهریزک داشت را جزو مست نائات قرار داد.آن زمان
لشت نشاء منطقه آبادی بود و برنچکاری مفرلی در آن لورت میگرفت .عباس سنالور
میگوید :من فمر میکنم امینی حساب کرده بود اراای کهریزک زون در نزدیمی تهنران

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

171
کهریزک همچون
حاشیهای بر متن تهران ...

واقع شدهاست میتواند آن را بهلورت متنری بفروشند .بننابراین تنرجیح داد بنا تقسنیم
امالک تود در لشت نشاء موافقت کند (رسولی و سالور.)1376 ،
در نهایت ،در دوره اول الالحات ارای ،سهدانگ از روستای کهریزک که به علی امینی
(نخستوزیر محمدراا پهلوی) تعلق داشت ،قسمتی از آن به زارعین فروتته شند و در
مرحله دوم الالحات ارای بین زارعین و امینی تقسیم گردید .سهمی که به علی امیننی
دادند میانی بود و آنچه برای او باقی ماند هشتاد همتنار بنود کنه ینک بناس و قسنمتی از
اراای مزروعی را در بر میگرفت (تاریخ معالر ایران.)1376 ،

به این ترتیب ،تا قبل از سال  1346با روسننتای کهریننزک و زمننین هننایی کننه توسننط
زارعین همچنان قابل کشت هستند مواجننه هسننتیم .الننالحات اراننی را باینند سننطحی
دییر و گامی دییر به سوی تمهتمه شدن و نابودی کشاورزی دانست .سطحی که اینبننار
زیست مبتنی کشاورزی را نشانه گرفت .زیرا پ
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از مدتی ،گرزه کشاورزان دارای زمننین

شده بودند و محرول بیشتری دریافت می کردننند ،امننا پننولی بننرای هزینننههننای جنانبی
کشاورزی نظیر الی روبننی قنننات هننا برایشننان بنناقی نمننی ماننند و تننود ایننن سننبب شنند
کشاورزی به مرور از بین برود.
 .4-3لحظۀ سوم :ایجاد باراندازو برونافتادگی

در اسناد آمدهاست که علی امینننی در سننال  13۵3درتواسننت تأسننی بارانننداز کاالهننای
تیاری را در منطقه کهریزک در بخشی از زمینهای تود در این منطقننه دادهاسننت .در ایننن
سند که تطاب به غالمراا نیکپی شهردار تهران آمدهاست که:
جناب آقای امینی ی عریضهای که توسط جناب آقای وزیر بنه پیشنیاه مبنارک ملوکاننه
تقدیم داشتهاند استدعا کردهاند اجازه داده شود کنه در اراانی ملمنی تنود در کهرینزک
اقدام به اییاد بارانداز کاالهای تیاری وانبارهای بزرگ نماید .اوامر مطاع مبارکه ملوکانه
شرف لدور یافت که اشماالت کار سؤال شود .تواهشمند است رسیدگی الزم معمنول
و نتییه را گزارش فرمایند تا به شرف عرا برسد .رئی دفتنر مخرنو شاهنشناهی»
(دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک.)180 ،1379،

در پاسخ به ٔ
نامه علی امینی (در سال  )13۵3بنرای تأسننی بارانننداز کاالهننای تینناری
سندی وجود دارد که پاسخ را اینزنین توایح میدهد:

عطت به ٔ
نامه شماره /102_1_134م مورخ ٔ 13۵3/3/31
درباره عریضه جنناب آقنای امیننی
مبنی بر اییاد باراننداز از کاالهنای تیناری و احنداا انبارهنای بنزرگ در کهرینزک ،محنل
موردنظر در حریم شهر واقع شده و انیام آن م ایر اوابط مروب میباشند .توانیح آنمنه،
بق قانون شهرداری مروب سال  134۵مقرر گردیده شهر تهنران دارای حنریم باشند .اینن
حریم برای نخستینبار در سال  1349در ول متوسط  9کیلومتر و مساحت تقریبنی 1400
مترمربع تعیین و ترویب گردید .هدف از استقرار این حریم مانند حریم سایر شهرهای بزرگ
دنیا آن است که از توسعه شهر جلوگیری شود و هر آینه شهری در نزدیمی شهر دییر قرار دارد،
این شهرها به یمدییر مترل نشوند .اگر در کهریزک و یا سایر منا ق واقع در حریم حفناظتی
تهران ٔ
اجازه احداا یا بارانداز داده شود دیر یا زود ا راف این بارانندازها ،تاننههای کنارگری،
م ازه ،تأسیسات عمومی و باالتره شهرکی اییاد میشود که به تهران مترنل تواهند شند.
لزوم این حریم در مورد تهران به ور اتص که با کمبود آب و افزایش سریع جمعیت و شرایط
جلب مهاجر از شهرستانها و روستاها مواجه است بیش از اک ر شهرهای دنیا مرنداق پیندا
میکند .لرفنظر از این مسنائل از نظنر ترافیمنی نینز النلح اسنت بارانندازها و انبارهنا در
ٔ
محدوده بیستوپنچ کیلومتری قرار گیرد .کما اینمه در نقشه جامع شهر نیز محلهای تنا
برای این منظور اتترا یافته است تا وسائل نقلیه بزرگ بار را مستقیم بنه باراننداز تحوینل
دهند نه آنمه در مساحت نسبتا دوری از شهر تخلیه نمود و برای حمل آن تعداد ک یری وسائط
نقلیه کوزکتر بین آن محل و شهر دائما در رفتوآمد باشند و ترافینک را سننیینتنر نماینند.
معهذا ،هر آینه اراده سنیه همایونی استقرار یابد که زنین اجازهای به جنناب امیننی داده شنود
متمنی است اوامر همایونی را امر به ابالس فرمایند تا بالفالنله پنیشبیننی جناده دیینری بنه
موازات جاده آرامیاه بین کهریزک و تهران بهعمل آید و بعا اگر افراد دیینری در هنر نقطنه از
حریم تقاااهای مشابهی نمایند با آن تقاااها نیز موافقت شود .غالمراا نینکپی ،شنهردار
پایتخت (اسناد شهرداری پایتخت /46 ،13۵3/3/۵ ،م ش).

پ از آن امینی نامهای برای اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاه نوشت و تقااای تود را
مبنی بر اییاد بارانداز کاالهای تیاری در زمینهای تننود در کهریننزک را بننا علننم در میننان
گذاشت و بعد نامهای به همراه نام ٔه اسدالله علم و غالمراا نیکپی به نخستوزیر تحویل
شد .پ

از عدمموافقت شهردار وقت (غالمراا نیکپی) در مورد اییاد بارانداز کاالهننای

تیاری ،امینی دوباره نامهای از قرار زیر را برای اسدالله اعلم نوشت:
دوست بسیار عزیزم تردقت شوم از تردیع ممرر واقعا شرمنده هستم ولی به اسنتظهار
به محبتهای این دوست عزیز نموده اجازه محبت میدهم .در منورد امرینه ملوکاننه بنه
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شهرداری درترو کهریزک و ساتتمان انبار در آنیا به وریمه تلفننا مرندع شندم،
آیه یاس میتواند .و استناد به ٔ
آقای شهردار ٔ
نقشه جنامع تهنران و ینک سلسنله مقنررات
میکند که شاید در جای تود لحیح باشد ولی مطرحساتتن انبار و کمنک بنه ترافینک
شهر اروری است زون مطابق ا العی که دارم مؤسسه ذوب آهن احتیاج به انبار دارد و
زون محرول ذوب آهن الفهان قسنمت عمنده بنه تهنران منیآیند و کهرینزک سنر راه
الفهان تهران است ،برای انبار گرفتن این آهنها و فروش و تحویل بنه مشنتری در آنینا
[فضای] زینادی تواهند بنود .بننابراین ،اگنر اشنارهای بنرای شنیبانی رئنی ذوب آهنن
بفرمایید ،زون مؤسسه مزبور قوانین مخرو دارد و از قیود اداری و غینره آزاد اسنت و
زون مؤسسه دولتی است ،آقای شهردار هم اشنمال نمنیتوانند بمنند .اگنر اینن بنذل را
عنایت بفرمایید کار زودتر حل میشود و باالتره هم من معرفی میشوم و هنم واقعنا بنه
بهبود واع ساکنین کهریزک کمک تواهد شند .بنا تشنمرهای قبلنی از مسناعدتهنای
همیشیی به دوست عزیز سالمت و موفقیت وجود عزیزت را همواره از تداوند متعنال
تواستارم (دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک.)181 ،1379 ،
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بارانداز نقطۀ آغازی میشود برای هندسۀ شهری جدید کهریننزک اسننت .هندسننهای کننه
بهتوبی نشان میدهد کهریزک اکنون با این مخترات و و یژگیها باید از حیات شهری دور
بماند و به حاشیه تبدیل شود .این لحظه فضایی را پدید میآورد که کهریزک بننه بننرون درون
تهران بدل شود؛ جایی که میشود مرگ را در آن تخلیه کرد.
در کنار سه لحظۀ اللی ذکر شده لحظات دییری نیز میتوان بیان کرد که نتییۀ دگرگونی
فضایی منطقهاند و از پیامدهای سننه لحظننۀ مننذکور محسننوب میشننوند .تأسننی آسایشننیاه
کهریزک در سال  13۵1از دییر نقا ی است که سیل عظیمی از مطرودین را به این فضا سننوق
داد .این آسایشیاه مطرودین را به این فضا سننوق داد .ایننن آسایشننیاه در سننال  13۵1بننا این ٔ
نده
دکترمحمدراا حمیمزاده الهییی که در آنزمان مدیر بیمارسننتان فیروزآبننادی ری بننود بنیننان
گذاشته شد .تود او انییزه را برای تأسی آسایشیاه کهریزک اینگونه بیان میکند:
در سال  13۵1 ،13۵0مدیر بیمارستان فیروزآبادی ری بودم .بهتوبی به تنا ر دارم کنه
موقع تروج از بیمارستان ،نزدیمیهای درب تروجی اغلب زند بیمار مفلوک ،معلنول
یا پیر و فرسوده توابیده نزدیک درب بیمارستان میدیدم و با آنمه رئی بیمارسنتان بنودم
قادر نبودم به ریقی اعمال نفوذ کنم و دستور بستریشدن آنان را بدهم .اگنر هنم دسنتور
میدادم پزشمان بهدالیل قانعکنندهای از پذیرفتن آننان تنوداری منیکردنند و حنق هنم

داشتند زیرا آن افراد نه قابل درمان بودند و نه بیمارستان قادر بود برای زمان والنی آنهنا
را بستری نموده و تخت بیمارستان را اش ال نمایند .من از دیدن این واع و بدبختی زجر
میکشیدم تا به تواست ایزد توانا و بدون توجه به جوانب کنار درمانیناه متروکنه مرحنوم
امینالدوله واقع در کهریزک را که با هزینه مرحوم فخرالدوله دایر گردیده بود و به دالیلنی
سالها درب آن بسته مانده بود مورد اسنتفاده قنرار دادم و دو و سنه نفنر معلنول کنه پنناه
نداشتند را در آنیا بستری کردم .هدفم این بود این بیچارگان در آنیا بخوابند و تا زمنانی
که زنده هستند تا حد اممان از آنها پذیرایی گردد .این کنار را هنم کنردم .از آنینایی کنه
ٔ
مرحله اول تدای بزرگ است او کمنک کنرد .نمنیدانم زیوننه
پشتیبان کارهای نیک در
ٔ
افرادی را به یاری فرستاد و هسته اولیه هیئت مؤسن تشنمیل شند و فعالینت آغناز شند
(محمدراا حمیم زاده.)16۵ ،1389 ،

در نامهای از رف شهردار پایتخت به ریاست انیمن شهر پایتخت آمدهاست که:
لبح روز پنچشنبه گذشته آسایشیاه معلولین کهریزک مورد بازدید اینجانب قرار گرفت.
در این آسایشیاه تعدادی زن و مرد معلول پذیرایی و مدوا میشوند .به وریمنه مسنئولین
آسایشیاه اظهار میداشتند به علت مراجعات روزافزون و ازدیاد بیماران و نداشتن اعتبنار
کافی قادر به تأمین هزینههای جاری نمیباشند و احتیاج به کمک مالی دارنند تنا بتواننند
در قبال بیماران بستریشده و منراجعین معلنول جوابینو باشنند( ...نامنههای شنهرداری
پایتخت.)29632 ،13۵2/10/17 ،

در سندی مربوط به ٔ
تانه سالمندان کهریننزک نشننان مننیدهنند کننه آسایشننیاه تازهتأسننی
معلولین واقع در کهریزک نیاز به تأسی یک حلقه زاه برای تأمین آب مورد نیاز این آسایشیاه
دارد .در این سند ،که به تاریخ  13۵2 /1/22هیری شمسی برمیگردد ،آمدهاست که:
آسایشیاه معلولین کهریزک بهمنظور تأمین آب مورد نیاز احتیاج مبرم به ینک حلقنه زناه
داشته و جناب آقای نخستوزیر نیز بق دستور تلقنی مقنرر فرمنودهانند کنه شنهرداری
پایتخت مساعی و کمک الزم در انیام این منظور بهعمل آورد و لذا سازمان بهشنتزهرا
که در نزدیمی محل آسایشیاه قرار دارد دستور بررسی الزم در این باب لنادر گردیند...
(نامههای شهرداری پایتخت)942/20/312 ،۵2/1/22 ،

در اسناد مربوط به این آسایشیاه ،که در سال  13۵2یعنی بعد از تأسی این آسایشننیاه
نوشته شدهاند ،نیاز این آسایشیاه به منابع مالی بنرای ادامننه فعالیننتهننای تننود و زیننونی
مداتله شهرداری برای بر رفکردن این نیازهای مننالی و کمننک بننه تسننریع و تممیننل ایننن

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

175
کهریزک همچون
حاشیهای بر متن تهران ...

هندسه جدید شهری بهتوبی قابلمشاهده است .تالشی کننه بنرای سننرپا نیننه داشننتن ایننن
آسایشیاه میشود ،تالشی است همارز با منطق توسعه که برونافتادگننان تننود را نیننز تولینند
میکننند .کهریننزک حنناال جننایی اسننت ب نرای منندیریتکردن «بیچارگننان» کننه محرننول
درونماندگار دگردیسی حیننات شننهری تهنراناننند و بننه ور روزافننزون جمعیننت معلننولین،
سالخوردگان و بهقول مؤس این آسایشیاه «بیچارگان» را به این فضا سوق میدهد.
 .4-4لحظۀ چهارم :تاریخ شفاهی و روایتهای به محاق رفته
ِ

اما در میانۀ روایتهای تاریخی هرزه به زمان معالر نزدیکتر میشویم گویی کهریزک از

ما دورتر میشود .مسئله آنیا است که کهریزک در لحظۀ اکنننون بنندل بننه بننتوارهای شننده
است که برای ما بدیهی جلوه میکند .زمانی که لحظۀ زندگی اهالی کهریزک را وارد معادلننه
کنیم آنیاه الع دییری تواهیم داشت که قسمتی از جریان نیروها را بر مننا روشننن تواهنند
کرد .تاریخی که در اسناد فریاد میکشد سطوحی را رایتناپذیر میکند که بننا بازگشننت بننه
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تاریخ شفاهی اهالی کهریزک میتوان آنها را احضار کرد .ایننن تنناریخ شننفاهی الیننههننایی
دییر از مسئله را روشن میکند که کهریزک را توایحپذیر میکند .بازگشت به آنچننه از ایننن
پ «جریان زندگی کهریزکننیهننا» مینننامیم ،تعننین نیروهننا در لحظننۀ اکنننون کهریننزک را
روشنتر تواهد کرد.
از لابر آغاز کنیم« .جریان زندگی کهریزکیها» از در تانۀ لننابر ترننویری دییرگننون
دارد .کهریزک برای لابر بههیچوجه با برساتتههای ذهن ما یمسان نبود .کهریننزک لننابر،
فقط زندان ،تانه سالمندان و پزشمی قانونی نیسننت .کهریننزک لننابر نقنند جریننان زننندگی
روزمره است .حاال باید در برابر این سؤال بایستیم که اگر کهریزک بنرای لننابر یننا لننابرها
زندان ،تانه سالمندان و پزشمی قانونی نیست ،پ زیست؟ ناب پاسخ را باید در زیست
و در ادامۀ آن تولیت اهالی از کهریزک از زندگی پی گرفت.
لحظۀ اکنون برای اهالی کهریزک فضننایی اسننت مملننو از ساتتوسننازها ،زمننینهننای
کشاورزی قطعهقطعهشده و آوار سیمان و آهن« :اینیننا همننش داره میشننه بنناس ویننال و داره
ساتته میشه ،دارن ترد میکنن زمینهننا رو مننیفروشننن» ایننن عبننارات یمننی از سنناکنان
کهریزک است که ترویر روشنی از آنچه در حال رخدادن است را بهترننویر میکننند« .هننر

آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود» کهریزک از جا کنده شده و افتنناده
در زرخدندههای توسعه .پیشرفت و تمامی آن شننعارهای زیبننا در حننال زرخشنندن اسننت،
بدلشدن به ساتتمان ،ویال ،قطعهقطعهشدن و دییرگون شدن تیربۀ زندگی تولید کهریزکی
دییر ،کهریزکی بییانه و جدید:
کهریزک االن یهزیزی حدود  20درلد  30درلد کشاورزی بیشتر نیست قنات قلعه نو
هنوز آب داره اون باالش ،پایینش تشمه .قنات قلعه نو پمپ گذاشنتن یمنم کشناورزی
میکنن وگرنه کهریزک آبی نداره .همش شده ساتتوساز .االن زی میکارن؟ گل کلنم،
کلمگل کهریزک معروف دییه .مییدآباد دییه کال کشاورزی نمیشه .تمنام شند همنش
شده کارتانه پالستیک .مییدآباد دویست لیتر در ثانیه آب داشت 68 .به اینور تشنک
شد .همه کشاورزای اینن منطقنه از تشکشندن آب قننات تبنر داشنتن هنیچ واکنشنی
نداشتن».

جریان زندگی کهریزکیها پر است از لحظاتی که لدایی نداشتهاند یا اگر هم با لدایی
همراه بودند در لحظههای مهم دزار تفقان شدهاند .گویی ساکنان کهریزک را باینند تیلننی
همان «زرا فرودست نمیتواند سخن بیوید» اسپیواک دانست .ماجرا البته این نیسننت کننه
اهالی سخن نمیگویند؛ لد البته سخن که نه ،فریادها کشیده میشننوند؛ امننا مسننئله آنیننا
است که این فریادها بنا نیست شنیده شود .تالقی انبوهی از نهادهایی که با ملک و مسمن و
ساتتوساز سروکار دارند ماجرا را برای زندگی کهریزکیها بدل به یک میدان منازعه کننرده
است :شورای شهر ،بنیاد مستضعفان و شهرداری گویی الوات اللیاند و بازگیران اللی.
و دقیقا در همین نقطه است که ،به قول لابر ،نوعی کرتتشنندن پدینند آمننده «الننال ایننن
مردم سر و لم شدن».
اهالی کهریزک از بنیاد مستضعفان و شورای شهر کهریزک میگویند؛ از نسبتی که ایننن
نهادها برقرار میکند تا از یک سو ،کهریزک را جدای از تهران و از سوی دییر ،درون تهنران
قلمداد کنند؛ یعنی فضایی که هم جزئی از تهران هست و هم نیست .فضایی کننه هننم باینند
رد شود و هم باید دوباره در زرتهای نقش و کارکردش را برای کالنشهر تهران ایفا کننند و
این فرایند نتییهای جز معلقکردن اهالی کهریزک در پی ندارد .جایی در حاشیه که حاشننیه
نیست ،جایی که سرمایه به سمت آن روان است اما ازآن سرمایه در دستان کهریزکیها هننم
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تبری نیست .مطابق با مراحبهها بسیاری از زمینهایی کننه سننند ندارننند در حننال حااننر
مورد ادعای نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان قرار گرفتهاند .همین فرایند در عمل بسیاری
از ساکنان زمینهای بدون سند را در واعیتی دشوار قرار داده است.
در روایتهایی که از ساکنان کهریزک گردآوری کردهایم تولیت روزی آمده اسننت کننه
آنها سعی کردند جلوی دفن زباله بایستند و یا حداقل از تالل آن عایدی بنرای کهریننزک و
شهرشان کسب کنند؛ اما آنچه اتفاق افتاد زیزی نبود جز سرکوب دوبارۀ نیروی این اهالی و
قدرت شورا که باز بر سر شهر کهریزک آوار میشود .قدرتی که سرمایهای را نیز که از زبالننه
کسب میکند ،بههیچوجه لرف کهریزک و زیست مردم آن نمیکند.
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اگه اینیا عقب مونده یمنی از دالیلنش همنین مرکنز زبالنه اسنت .کهرینزک بنه نسنبت
شهرکهایی که ساتتن ،اسالمشهر و ...تیلی عقب مونده .از هر لحاظی که حساب می
کنی عقب مونده .یمی از مشمالتش همینه که متأسفانه از بیرون به این دیند دارن نیناه
میکنن کهریزک را که مرکنز زبالنه اسنت ،تاننه سنالمندان ،دیوانهتاننهسنت و بهشنت
زهراست .اتفاقا یه بندهتدایی اومده بود میگفت ای کاش اسنم کهرینزک رو ت یینر منی
دادین .م ال یه اسم دییه میذاشتین».

از اینیا شاید بتوان کهریزک را نامی دییر عطا کرد« :توابیاه کالن شهر» محلننی بنرای
تمام تستییهای تهران ،از مرگ و دفن ،از زباله و دفع پسماند و از جمعیت تسننت ٔه روزانننه
تهران که به کهریزک سرازیر میشود؛ از هر آنچننه بننر شننانههننای تهنران سنننیینی میکننند و
شبها باید بارش بر دوش کهریزک گذاشته شود؛ بار جمعیتننی کننه شننبها را در کهریننزک
لبح میکنند و زیست جدیدی را در جریان زننندگی کهریزکننیهننا رقننم مننیزننند؛ از آنچننه
یوسفی و سماواتی آن را لم میکنند و با آن زندگی میکنند:
اینیا سرازیر جمعیتش جمعیت شهرستان نیست جمعیت تود تهران هست داره سنرازیر
میشه ،هنم قندرت تریند اینینا زینادتره فعنال زنون ببنین آپارتمنان اینینا االن پنرش
سهونیممیلیون متری ولنی ینه مقندار بناالتر من ال باقرآبناد من ال پنچمیلینون ینا شنهرری
همین ور .اینمه جمعیت تهران داره سرازیر میشه تو این حاشنیه از تهنران زنون تنالی
مونده زمین بمر بوده و تازه تبدیل به زمین شهری شده داره سرازیر میشنه ،مشن ول کنار
نمیشن اینیا همون تهران کار میکنن فقط تونشون اینیاست لبحبهلبح منیرن سنر

کار شب برمیگردن .انقندری کنه اینینا مینان باقرشنهر نمنیرن اینینا زنون بنه متنرو
نزدیکتره .بعد شاهجادههای تهران مترل میشه به اینیا پن راحنتتر منیرن و مینان.
م ال رف مییاد از اتوبان امام علی ،نواب ٔ
همه این شاهراههنای تهنران داره منیاد تنتم
میشه به کهریزک فقط یه اسم توبش بوی تعفن زباله است.

نز حاج داود تولننیفی دقیننق اسننت از کهریننزک و تلننق دوبننارۀ آن در فضننای تیننال
ساکنانش:
دییه شبمهها رو بخون دییه ،بازداشتیاه کهریزک دییه تو آمریما هم اسمش هست .کهریزک
اسمش بد درفته باید اسمشو عوا کنن بازداشتیاه کهریزک آقای روحاالمینی کشنته شند بنا
اون سهتای دییه اینیا دییه اسمش بد درفت ،بهشت زهرا هنم دیینه قبرسنتونه دیینه ،شنما
تونت ب ل قبرستون باشه تا ب ل کاخ نیاوران تب فرق میکنه دییه ،اسم کوزتم فرق میکنه
دییه ،االن میتوای به یه نفر آدرس بدی میگی آقا ٔ
جاده قم پایینتر از بهشت زهرا.»...

اما روایت شفاهی کهریننزک روی دییننری نیننز دارد .روایتننی کننه ترننویری دییرگننون از
کهریزک میدهد .کهریزکی که قرار است «آینده داشته باشد» .البته این آینده زیننزی نیسننت
جز نسبتی که کهریزک با منطق سرمایه برقرار میکند .کهریزک یک بهشننت سننرمایهگننذاری
است اما مسئله اینیا است که برای زه کسی؟
آقای «ح» که با مرکز زباله زندگی میگذارند .ش لش ترینند و فننروش اننایعات اسننت
وجود مرکز زباله در نزدیمی کهریزک را نه ننیی میداند بر پیشانی کهریزک و نه زیننزی کننه
باید حذف شود .از نظر او مرکز زباله درآمدزاست و زه بهتر که باشد .از نظر او «همه هننم
از حضور آن راای هستند» .نباید گفت مرکز زباله زه بالیی بننر سنر کهریننزک آورده بلمننه
باید دید که زه تدماتی را برای آقای «ح» و دییران اییاد کرده است .در این روایننت مرکننز
زباله یک فرلت است که نباید آن را از دست داد .در این روایننت سننؤال اینیننا نیسننت کننه
فرلت برای زه کسی؟ ذینفعان این روایت ایدئولوژیک ذیل گزارههایی عام پنهان شنندهاند
تا زبالهدانی همچون محلی برای همه ترویر شود .با این تفاوت که تعفنننش بنرای گروهننی
است و البته فرلتهای اقترادیاش برای گروهی دییر .این فرایند زرتهای را پدینند مننی
آورد که از روایت آقای «ح» تا شورای شهر و شهردار را همارز میکننند تننا قرننهای از شننهر
زبالهها ببافند که فرلتی است برای ساکنانش.
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مالک یمی از آژان های ملمی منطقه آینده کهریزک را «هردمبیل» تولیت میکننند ،و
برای کهریزک آیندهای شبیه به تهران مترور است .آیندهای که او را تشنود میکند:
عین تهران میشه .بذار اینیوری بهت بیم تهران اولش اینطوری نبود کنه شنما االن منی
بینید ،کهریزک هم این شملی نیست که شما در آینده میبینید .هر سناتتمون کنه اینینا
ساتته میشه شما  20واحد توش در نظر بییر .شما تیسنم کنن  ۵000 – 4000قطعنه
زمین اینیا هست برا ساتت .هرکدوم  20واحد 2نفره هم حساب کنی  10سال دییه که
ساتته بشه جمعیت اینیا دویستسیرندهزار نفنر بیشنتر میشنه .شنما فمنر کنن اینن
جمعیت از تونهاش میزنه بیرون پاساژ باشه جواب میده ،م ازه باشه جواب منیده هنر
زی باشه جواب میده .مردم که نمیتونن از اینیا برن یه جای دییه .شهرری هم بنه اون
لورت زیزی نداره .االنم که اک ر کهریزکیها ش لشون داللیه .داللن .شما از اینیا برو
بیرون برو تو بقالیه بیو زمین میتوام .اونور بقالیه ایننور بنیناه زده همنه شندن واسنطه
یعنی تنها ش لیه که داره فعال امورات مردم رو میگذرونه .واسطهگری این کهرینزکم کنه
میبینید هیچوقت اشباع نمیشه .حاالحاالها زمین هست برا ساتتوساز».
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تخیلی که فضای کهریزک را پر میکند .وقتی سوژۀ سخنیو از جاییاه سننوژگی ملننک و
مسمن به کهریزک نیاه میکند زه میبیند؟ وقتی میگوید« :تیسننم کننن» لنندای همننان
ایدئولوژیای را فریاد میزند که وج ٔه تیالی را تلق میکند .ساحتی تیالی که امننر واقعننی
کهریزک را پر میکند .این تخیل سرتاپا مرتبط با منطق قدرت و اقتراد و سیاست کهریننزک
را پر میکند .ترویری از کهریزک همچون یک تهران کوزک .تهران کوزمی که «کافیه پول
درآوردن رو توش بلد باشی تا زیر هر قدمت پول جمع کنی».
ادغام هستی کهریزک در این تخیل همان نقطۀ متعین شدن کهریزک است .برتورد این
ساتت تیالی با هستی درونماندگار کهریزک تودش را در ترویر هولناک آرادکوه و مرکننز
زباله روشن میسازد .در این نقطه است که باید از سیاستهای تخیل سخن گفت« .تیسم
کن» از زبان زه کسی بیرون میآید؟ مسئله این نیست که در پی روانشناسی افنراد باشننیم.
مسئله جاییاههای سوژگی افراد است در قرهای که میسازند و البتننه ایننن قرننههننا تن ننی
نیستند .این قرهها با هستی متعین اینیا و اکنون برتورد میکنند .برتورد این قره بننا تننن
کهریزک محروالتی متعدد دارد.

 .5نتیجهگیری :کهریزک در جدال نیروها

اگر روبهروی تارهای درهم ٔ
تنیده کهریزک بایستم و تمام آن را یکجا و در کنار هم تولیت کنیم،

کهریزکی را تواهیم دید که لحنۀ جدال نیروها است .نباید کهریزک را همچون فضایی نیوتونی
ترور کرد که نیروها در آن فضا در حال منازعهاند .مسئله اینیا اسننت کننه فضا نبدن کهریننزک
تودش محرول برتورد این نیروها و گرانشی است که در نتیی ٔه این تالقی پدینند آمننده اسننت.
مسئله این نیست که فهرستی از نیروها را تهیه کنیم و آنها را درجهبندی و اولویتبننندی کنننیم.
مسئله اینیا است که کهریزک تولید میشود .همچون برون درون تهران تولید میشود و نسنبت
وثیقی دارد با جریانی تاریخی که از کارتانۀ قند آغاز شد ،به الالحات ارای برتورد کرد ،در
تلق بارانداز شمل جدیدی به تود گرفت و با تداوم منطق توسعۀ تهران بننه جننایی بنرای تخیلننۀ
همۀ پ ماندههای توسعه بدل گشت .اما مسئله بر سر «قرابننت انتخننابی» 1ایننن نیروهننا اسننت

(وبر .)1373،2برتورد این نیروها که هر یک از تاستیاهی میجوشد کننه در لحظننه واحنندی
زیزی به نام کهریزک را مممن میکند .زیننزی کننه حنناال بننرتالف تکتننک نیروهننا و عنالننر
تشمیلدهندهاش واجد «تریرهای نوظهور »3است (دورکیم .)1384 ،4این پدیدۀ حاارشده

در اکنون ما با فراموشکردن تاریخش ذیل نظام دانش رایچ به بتوارهای بدیهی بدل گشته است.
کهریزک وجود داشته است و وجود تواهد داشت؛ ایننن همننان وجننه اینندئولوژیمی اسننت کننه
بهجای پرسش از زیونیی تولید کهریزک و فهم فرایندهایی که فضانزیز را تولینند مننیکنننند تننود
زیز را بدیهی میانیارد و حول آن میل میورزد .منطقی منحرفانه که زیننز را بنندیهی انیاشننته و بننا
تخیل فضای تالی آن را پر میکند ،این فضای تننالی همننان تنناریخ بننه محنناق رفتننۀ زیننز اسننت

(فینک .)1397 ،5فرایندهای ایدئولوژیک نظام دانش اجتماعی وقتی به فضایی همچون کهریننزک
مینیرند به شملی تیالی آن را بیرون میپندارند ،درحالیکه ،شرایط اممان متنی به نام تهران مقید

به تلق برونی به نام کهریزک است (برای نسبت این درون و برون بنیرید به فوکو .)1383 ،6از این
نننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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رو در انواعی از سیاستیذاری و آسیبشناسی درمیغلتند و ترسیم منظومهای که زیزی بننه نننام
کهریزک را به وجود میآورد را به کاری عبث و بهالطالح بنیادی تشبیه میکنننند .اینیننا همننان
نقطهای است که تفمیمی ناروا و کاذب بین پننژوهش بنیننادی و کنناربردی پدینند مننیآینند .نظننام
تحقیقات شهری را که مینیریم با این پدیده مواجه میشویم که تحقیقات بهالطالح کاربردی
غلبه کردهاند .اما مسئله این که کاربرد برای زه کسی؟ این تحقیقات در عمننل پرسننش بنیننادین
فرایندهای تولید یک فضا را معلق میکنند .پرسشی که پاسخدادن بدان عمال یک کردار انتقادی
است برای توقت فرایندهایی که فضاهای اینزنینننی را پدینند مننیآورننند .تحقیقننات الننطالحا
کاربردی همان ترویر ایدئولوژیمی هستند کننه رابطننهای تیننالی بننا ابننژۀ تننود برقرارکننردهاننند
(آلتوسر1386 ،1؛ حیدری و نریری .)1394 ،این رابطۀ تیالی موجب میشود که زمانی که به

کهریزک میاندیشیم یا در روایتهای ژورنالیستی ب لتیم و کهریزک را به بازداشتیاه کهریننزک یننا
تانۀ سالمندان فروبماهیم و یا در نوعی تیریهگرایی و الیوی سیاستگذارانننه منناجرا را فیرننله
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

182

دوره  ،13شماره 1
بهار 1399
پیاپی 49

دهیم و میموعهای راهبردها برای کمک به آسیبدیدگان ارائه کنیم که همننواره م لننث برمننودای
فرهنگسازی ،اگاهیبخشی و آموزشبخشی از آن است.
اگر کهریزک را از زنبرۀ این منطق ایدئولوژیک تال کنیم و آن را به نیروهای تاریخی
شملدهندهاش فروبماهیم زه تواهیم دید؟ این کاری بود که ٔ
مقاله حااننر بنننا داشننت بننه
انیام برساند و کهریزک را در فضاهای شملبندیاش در بطن روابط نیروها تواننیح دهنند.
نیروهایی که از یکسو با منطق توسعه و مدرنیزاسیون قابلتواننیحانند ،و از دییننر سننو ،در
تالقی این توسعه با منطق سرمایه .این برتورد نهادهایی را پدید میآورد که بازییران الننلی
میدان تواهند بود و رابطۀ قدرتی را پدید میآورد که کهریزک را مممن میکند.
این نیروها میتواهند کهریزک را بازتولید کنننند ولننو اینمننه در شننعارهای اینندئولوژیک
انواعی از تیریهگرایی را جار بزنند .تا وقتی مرقنند ،شننورا ،شننهرداری و بنینناد مستضننعفان،
کهریزک را به زیزی در تدمت امیال تود بدل میکنند تشمسننالی بننه کهریننزک مننیآینند؛
زراکه منطق زاههای عمیق در تدمت نهادهایی است که در آنیا مسننتقر شنندهاننند .بقننای
مرکز زباله در کهریزک تضمین است ،تا زمانی که شننورای شننهری کننه قنندرت نهننادی را در

نننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

دست دارد از قبال مرکز زباله دست به «اشت الزایی» زده است؛ اما مسئله اینیا است بنرای
زه کسی و زیونه؟ و البته فارس از رد بویی که در فضا بهجا میگذارد و آلودگیهایی که بننه
کهریزک ااافه میکند .زمینهای کهریزک در دست بنیاد مستضعفان باقی میماند تا زمانی
که تریداری درشت برای آن پیدا شود و ساتت آن به نفع نهننادی باشنند و سننرمایهای را بننه
سمت آن روانه کند .شهرداری نیز تمام توان و نیروی تود را بننر کهریننزک فروشننی گذاشننته
است هرزه قطعات بیشتری بفروشد سود بیشننتری کننردهاسننت .نیروهننایی دییننری هننم در
کهریزک هسننتند کننه در ایننن جنندال شننرکت میکنننند امننا نهننادی متمرکننز ندارننند .نیننروی
امالکیهایی که در زمینها تیرآهن میکارننند و زننندگی کهریزکیهننا را رو بننه بهبننود تلقننی
میکنند و آینده کهریزک را تا سالیان بعد اشباعنشده میپندارند .این نیروها با سایر نیروهای
دییر در حال دادوستد هستند برای گرفتن میوز ساتتوساز ،تالفی و ...نیروی مردم هننم
در کهریزک که همیشه بیلداترین نیرو بوده است .لدایی که نه در برابر مقاومت مننردم در
مورد مرکز زباله شنیده شد و نه در زمانی که تشمسالی زننندگی آنهننا را بننه حاشننیه بننرد .و
شهری را به وجود میآورد که قبرستانی برای کالن شهر باشد.
«مردم در کهریزک دییر سر شداند» جمله یمی از اهالی درمورد کهریزک و نیروی مردم
در این شهر است .جملهای که هرزه پیش مننیرفتننیم اشننمال دییننری از آن را مننیشنننیدیم
«دییه کهریزک محلی نداره ،کو؟»« ،دییه االن همه غریبن»« ،غریبه هننم کننه دلننش بنرای
اینیا نسوتته» .اینها همه تیلی آن تیسمی است که کهریزک را همچننون تهرانننی کوزننک
میبینند ،آیندهای با زند ده هزار نفر جمعیت و پاساژ و بازار .مسئله بننر سننر سیاسننتهننای
تیال است؛ تیالی که آیندهای برای کهریزک ترویر میکند که ساتتوسازها زشننتیهننا را
از آن دور میکند و آیندهای را تخیل میکنند از کهریزکی که باز به لحظ ٔه گذشته بننازگشننته و
تبدیل به بزرگترین اممان تفریحی ا راف تهران میشود .تخیلی پیشرفتمدار که اگرزننه رو
به جلو مینیرد اما پشت سرش تلنباری از مخروبهها بر جای مانده است :بهشننتی تیننالی
در پیش رو و تلنباری از مخروبههننا زیرپننایش «ایننن وفننانی اسننت کننه مننا آن را پیشننرفت
مینامیم» (بنیامین .)321 ،137۵،از این حیث پژوهش انتقادی در باب تولید و شملبندی
زنین فضاهایی بهجای در غلتیدن در تولیت تمنیکها و تاکتیکهای سلطۀ هرزننه بیشننتر
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بر فضا میباید در سویۀ ستمدیدگان بایستد« :سنت ستمدیدگان به ما میآموزد که واننعیت
ااطراریای که در آن به سر میبریم قاعده است نه است نا ،باید به تروری از تاریخ دسننت
یابیم که با این این بریرت همتوان است» (بنیامین.)321 ،137۵ ،
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