پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931
تاريخ دريافت5931/4/42 :

تاريخ پذيرش5931/1/51 :

صص 545-33

عودالجان؛ روایت مرگ یک محله :مطالعة پیامدهای معنایی تغییرات فضایی ،در محلة عودالجان
تهران
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توحید علیزاده ،کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه مازندران ،ايران
فردوس حاتمیطاهر ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ،ايران
چکیده
مقاله حاضر ،پیامدهای معنايی تغییرات فضا را در محلة عودالجان تهران بررسی کرده است .اين محله ،يکی از قديمیترين محالت شهر تهران
است که در سالهای اخیر ،با هجوم منطق اقتصادی بازار ،تغییرات فراوانی کرده و از يک محلة فرهنگییتیاريیی بیه يیک محیدود اقتصیادی
حاشیهایِ بازار تهران ،تبديل شده است .اين تغییرات فضا بافت معنايی و نشانهای محله را هم تغییر داده است .در اين تحقیق ،بیا روش نظريیة
دادهبنیاد ،فرآيند مرگ محلة عودالجان و اين تغییر و تحوالت ارزيابی شده و نظرية روششناختی غالی

ايین نظريیه ،نظريیه رلیی ری ()1978

است .اطالعات ،با استفاده از مصاحبة نیمهساختيافته و مشاهد میدانی جمعآوری شدهاند و يافتههیا نشیان مییدهنید شیش موضیوص اصیلی
درهمتنیده ،مراحل مرگِ محلة عودالجان را ايجاد کردهاند .اين مباحث عبیارتانید از :ويرانییِ پیشیینة تیاريیید جیدال نهادهیاد روا نیاامنید
مردانهشدن فضاد زوال همسايگی و مرگ هويت محلهای .درواقع ،منطق اقتصادیِ سودمحورِ بازار تهران ،برای کس

مشروعیتِ حضور در ايین

محله ،همپای بینظمیها و جدال نهادها عاملی بنیادی در آغاز تغییرات فضا و تسريع روند آن بوده است .اين عامل ،مسائل ديگیر مطیر شیده
در اين موضوعات را ايجاد يا تشديد کرده است .دراينمیان ،موضوص اصلی «اقتصادیکردن فعالییتهیای محلیهای» اسیت کیه هیمپیای منطیق
اقتصادی ارتباط اين مباحث را محکم کرده است.
کلیدواژهها :تغییرات فضا ،پیامدهای معنايی ،هويت محلهای ،روش نظرية دادهبنیاد ،محلة عودالجان.
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مقدمه و بیان مسأله

نابودکردن آثیار دور قاجیار ،فیراهم کیرد و همیین موضیوص،

در دهههای اخیر ،تغییرات فضای محلههای شیهری در ايیران،

ناهنجاری هايی را بیرای آسیی رسیاندن بیه هويیت محلیه ای

بدون درنظرررفتن معناها و نشانههای هويتبیش اين فضیاها

شهری ايجیاد کیرد .رضاشیاه نیی  ،عودالجیان را بیه  4بییش

انجام شده است .درواقع ،تغییرات فضای شهری در ايیران ،بیر

مج ای امام زاده يحیی و پیرعطاء ،تقسیم کرد و بیه دنبیال ايین

بعد فی يکیی فضیا تمرکی کیرده اسیت و توجیه چنیدانی بیه

تحول ،نیمی از خیانوادههیای محلیه (مسیلمان و يهیودی) در

تغییرات جبرانناپذير اين تحوالت در بافت معنايی و نشیانهای

شرق خیابان سیروس ،نیمیی ديگیر در غیر

خیابیان سیاکن

نشده است .محلةعودالجان تهران ،يک فضای شهری است که

شدند .ازطیرفديگیر ،خیابیان ناصیريه نیی  ،وسییع شید و تیا

چنین اتفاقی در آن رخ داده است .اين محله ،با وسعت حیدود

جلوخان مسجد شاه (امام خمینیی) ادامیه يافیت و بیه خیابیان

 511هکتار و  51329نفر جمعیت (سازمان آمار ايران )5931 ،يکی

ناصرخسرو مشهور شید .عودالجیان غربیی آسیی

ديید و از

از  1محلة اصلی شکل دهند تهران دور صفوی است کیه بیه

شمس العماره جدا شد و دبیرستان جديدالتأسیس مروی شیکل

همراه محلههای ارگ ،سینگل ،،بیازار و چیالمییدان محیدود

بازارچهد رذرد کوچه و باغ مروی را عوض کرد

باروی شاه طهماسبی را تشکیل میدهند .عودالجیان  9بییش

 .)51 :5939در دور دوم سییلطنت پهلییوی خیابییان پامنییار نی ی ،

دارد :بیش شرقی مشهور به امام اده يحیی ،با کیارکرد غالی

وسیع شد و مانند خیابان سیروس ،محله را قطعه قطعیه کیرد و

مسکونی ،بیش مییانی مشیهور بیه پامنیار ،بیا کیارکرد غالی

تا خیابان بیوررجمهری امتیداد يافیت .حاصیل ايین تغیییرات،

تجییاری ،تولیییدی و انبییارداری و بیییش غربییی مشییهور بییه

سه بیشی شدن محلة ب رگ تاريیی عودالجان ،و تقسیم آن به

تجیاری .ايین

عودالجان غربی ،میانی و شرقی بود .در دور جديد نی  ،پس از

منطقة اولیة تهران ،همیشه آبستن رخیدادهای سیاسیی بیوده و

چندقطعه شدن عودالجان و ت ل ل آن ،تصمیمات سیاسی برای

موقعیت فضايی و اجتمیاعی آن ،بیا سیاسیت آمییتیه شیده و

توسعة شمال تهران ،ساکنان محله ،به بهانة خرابی و نابسیامانی

پیوند خورده است .محلة عودالجان ،در دوره قاجار ،به وسییلة

زندری کمکم به محالت آباد تهران ،بهويژه شمال شهر رفتند و

باغستان های شمال شرقی تهران و زمین های باير آن ،وسییع و

بسیاری از يهوديان در شمال شهر يیا خیار از کشیور سیاکن

(تکمییل همیايون،

شدند .عودالجان ،در دوران نابسامانیهای جنگ تحمیلی نیی ،

 .)51 :5939در دور ناصرالدين شاه ،تحوالت ديگری در آن رخ

تغییراتی کرد کیه بعضیی از آنهیا ناخواسیته سیاختار محلیه را

داد ،چنان که محله کم کیم تبیديل بیه امیارت هیا و خانیه هیای

بشدت تغییر دادندد چنانکیه مهیاجران جنگیی و افغیانی هیای

سیاسیاجتماعی شدد ازطرفديگر ،بعضی از زمینهای باير آن،

فییراری سییاکنان بعییدی آن شییدند .ازيییکطییرف ،بیییتییوجهی

(تکمییل همیايون:5939 ،

مسؤوالن سیاسی و ازطرف ديگر ،شهرداریها و سازمان میراث

 .)91در دور پهلوی ،هم زمان با تغییرات بنیادين در حاکمییت

فرهنگی بافت تاريیی محلیه را کیه ضیعی

و فرسیوده بیود،

ايران ،به دستور رضاشاه ،وضعیت تهیران دوبیاره ماننید زمیان

بهکلی نابود کردند .همچنین ،افراد ديگری هم برای سیازندری

ناصرالدين شاه شد .تهران عصر رضاشاه ،لبري از جمعیت شده

جديد ،رسترش مدرنیسیم شیهری و سیکونت دادن کارمنیدان

بود و امکان خانه سازی های جديد در آن میسر نبود .همچنین،

لشکری و کشوری ،با بولدوزرها و کلنگ های خود ،دوباره بیه

ناصرخسرو و کوچه میروی ،بیا کیارکرد غالی

يکی از پن ،محلة ب رگ و مشهور تهیران شید

به اماکن عمومی و مذهبی تبديل شیدند

با ورود اتومبیل و وسائل حمیل ونقیل جديید ،طیر تعیري

اين محله تاريیی آسی

خیابان ها و کوچه ها ورد زبانها بود .درايینمییان ،ازبیینبیردن

سهولت عبورومرور و حمیل ونقیل ،قسیمت زيیادی از بافیت

امارت های قاجاری محلة عودالجان ،انگیی سیاسیی را بیرای

کردند .نظام اقتصادی بیمار و ناسالم نی  ،بیا

شهری را تیري

زدند و به بهانیة تعیري

(تکمیل همايون،

کوچیههیا،
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تأثیرپذيری از تصمیمات سیاسی سیمای فرهنگی و انسانی اين

استد بهرونهایکه هويت آن را بشدت با خطر مواجه کیرده و

محله را درررون کرد (تکمیل همايون.)50 :5939 ،

با هجوم پسماندها و مازادهای اقتصادی «بازار تهران» بیه ايین

تغییرات فضای شهری و محلهای تغییر فرم فی يکی فضیا

محله ،عمالً هويت آن ازنظر اقتصادی نامنسیجم شیده اسیت.

نیست ،بلکه تغییر فرم معنايی يک فضا هیم ،تلقیی مییشیود.

اين تغییرات ،باعث تحوالتی در بافت معنايی محله نیی  ،شیده

همانطور که هانری لوفور میرويد ،فضا يک پديد طبیعی يیا

است و اين پژوهش ،سعی دارد با استفاده از نظرية دادهبنییاد و

استعاليی نیستد بلکیه يیک تمامییت تیاريیی و يیک تولیید

به روشی تفسیری درک شهروندان محلة عودالجیان را از ايین

اجتماعی است .فضا ازيک سو ،تجربة حافظة تاريیی ماست و

تغییرات بررسی و پیامدهای آن را بر سیاختار معنیايی محلیه،

(فکییوهی)493 :5959 ،

مشیص کند .بهعبارتی ديگر ،در پی پاسیگويی به اين پرسش

میشود و بهرونیهای

است که تغییرات فضای محلة عودالجان ،ازنظیر معنیايی چیه

(فکیوهی،

پیامدهايی دارد و اين پیامدها طی چه عملییاتی ايین محلیه را

ازسیویديگیر ،تجربةزنیدری روزمیر میا
بنابراين ،فضا يک امر اجتماعی محسو

ديالکتیکی ازطريق فعالیت متقابیل ،سیاخته مییشیود

 .)421 :5959هاروی ،معتقد اسیت فضیا محصیول آن دسیته از

ويران کردهاند.

روابط اجتماعی و فعالیتهای تاريیی است کیه در فیرمهیا و
ساختارهای فضیا حیک و درونیی شیدهانید

(افیروغ)55 :5900 ،

ادبیات پژوهش

بنابراين ،فضیا فرمیی اجتمیاعی و تیاريیی دارد کیه براسیاس

نظريه غال

فعالیییت متقابییل اجتمییاعی فعییاالن ،و مییردم سییاکن آن شییکل

نظريه ،انسان را موجودی فعال ،خالق و معناساز می دانید کیه

میریرد .ساختار فضای شهر ،به وسییلة حضیور سیوشه شیکل

مییدام در حییال خلییق ،نیی معنییادارکردن زنییدری اجتمییاعی و

میریردد اين امر ،يعنی وجود فضا بیه حضیور انسیان وابسیته

واقعیات روزمره آن استد بنابراين ،محیط اجتمیاعی بیرخالف

(شیعیری:5935 ،

نظريه ،بهخودیخود ،بییمعنیا اسیت و بیهوسییلة انسیانهیا و

شیکلی

ازطريق پیوند معانی و نمادهای عینی ،معنیادار مییشیود .اریر

است ،چه اين حضور مجازی باشد چه محقیق

 .)35البته اين حضور ،شکلی ايستا ندارد ،بلکیه اغلی
پويا (دينامیک) دارد

(فکوهی.)535 :5959 ،

فرض بنیادی پژوهش حاضر ،اين است که فضای شهری

در اين مقاله ،نظرية برساختیتفسیری اسیت .ايین

انسان موجودی خالق و معناساز باشید ،واقعییات سیاختة او،
سیییال ،شیییناور و بیییدون سیییاختار و قواعییید يکنواخیییت و

يک ساختار اجتماعی است و تغییراتی که در اين فضیا اتفیاق

جهانشمول خواهند بود

میافتد ،پیامدهای معنايی دارد .بافت معنايی و اجتمیاعی فضیا

پاتون 4115 ،به نقل از محمدپور و ايمان.)531 :5950 ،

(دن ين ،4111 ،الییوت و همکیاران، 4115 ،

يک بافت فی يکیی يیا میادی نیسیت ،بلکیه تلفیقیی از بافیت

رويکییرد برسییاختیتفسیییری معتقیید اسییت باتوجییهبییه

معنايید نشانهاید اجتماعید تاريیی و فی يکی استد ازايینرو،

خالقبودن ماهیت انسان ،و نی سیالبیودن واقعییت اجتمیاعی

تغییرات اين فضای اجتماعی بر افراد و فعاالنی که در آن فضیا

مسیر و روش خاصیی بیرای درک واقعییات و يیا تغیییر آنهیا

زندری میکنند ،تأثیر میرذارد و روايت جمعی آنیان را تغیییر

وجود ندارد ( .)Neuman, 2006, 2007; Blaikie, 2007طبیق ايین

میدهد .باتوجهبه اين مطل  ،دغدغة اين مقالیه ،سیاختارمندی

جهت رییری واقعییت بیه شیکل واقعیی وجیود نیدارد ،بلکیه

فضا نیست ،بلکیه پیامیدهای معنیايی تغیییرات آن ،در چنیین

به صورت اجتماعی ساخته میشودد يعنی اعضای يک جامعیه،

فضای ساختارمندی است.

ازطريق زبان ،رفتار و حرکات خود ،واقعیت را خلق و سیسس

علی رغم تغییرات بسیار رسترد فضای محلیة عودالجیان

در برابر اين واقعیت ،واکنش نشان مییدهنید .همچنیین ،ايین

در طول تاريخِ آن ،در سالهای اخیر ،اين تغییرات بیشتر شیده

نظريه (که بر اصالت انسان در برابر اصالت محیط تأکیید دارد)
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معتقد است واقعییتهیای اجتمیاعی در طیی مراحیل درک و

نیستین بار به صورت نظريههیای شیصیی تفسییر جهیان ،يیا

تفسیر انسانها و در خالل زندری روزمیره ،سیاخته و معنیادار

دستکم تفسیر حیطة خاصی از پديدهها برای خود فرد اسیت

میشوندد بنابراين ،شیو درک و فهم انسانها از واقعیت ،مهیم

(ريت ر .)919 :5932 ،به طورکلی ،مضیامین مهیم و اصیلی نظريیه

و اَشکال آن هم ،رونارون است .ازطرفديگر ،ازآنجاکه تفسیر

فعالیت متقابل نمادين ،عبیارتانید از :اهمییت معنیاد تعیابیر و

و درک مردم از دنیای پیرامون خود ،در بستر زندری اجتماعی

تفاسیییر میتل ی

مییردم و فعییاالند اعتباربیشیییدن بییه معنییا و

روزمره شکل میریرد ،معانی آن نی  ،به اين بستر وابستهانید و

اهمیتدادن به ارزشهای هنجاری و الگوها.

در درون آن ،معنادار میشوند ( .)Guba & Lincoln, 2005نظرية

نیسییتینبییار ،معناهییايی کییه فعییاالن از فضییای شییهری و

برساختیتفسیری عموماً معتقد است انسان خیالق و معناسیاز،

محلهای درک و دريافت میکنند ،به بستر اجتماعی تبديلکنند

جهییان اجتمییاعی خییود را بییهوسیییلة بازانديش یی میییسییازدد

آنها به سوشههای شهری و محلهای وابسته است .مردم محلهای

برايناساس ،موقعیتها ،واقعیتهای اجتماعی سیال و همواره

و شهری با رفتار اجتماعی خويش و بر مبنای پیشینة تیاريیی

و کنترل نمیشیوند ،بلکیه

فضای شهری را شکل دادهاند .درحقیقت ،تولید فضیا رفتیاری

(رلی ر 4115 ،5335 ،5350 ،5310 ،به

جمعی است که بهوسییله افیراد و فعیاالن شیهری و محلیهای

محتمل هستند .اين واقعیات ،کش
صرفاً درک و تفسیر میشوند

نقل از بوستانی و محمدپور .)3 :5955 ،در اين ديدراه ،هدف عمید

ايجاد می شود و طبیعتاً تغییراتی که قرار است در چنین فضايی

پژوهش اجتماعی درک و تفسیر الگوها و روشهیايی انسیانی

اتفاق بیفتد ،بر بافت معنايی آنها نی  ،تأثیر میریذارد .بنیابراين،

است که پیوسته ساخته و بازسازی میشوند .انسانها تابع تیام

فرض اساسی اين است که فضا ساختاری است کیه بیهوسییله

و بیچونوچرای طبیعت نیستندد بلکه آن را میسازند و به آن

رفتار فعاالن جمعی ساخته شده است .فعاالن و مردم شیهری،

معنا میدهنیدد بنیابر ايین ،ديیدراه آنهیا دربیار محییط خیود،

با تعیامالت و رفتارهیای متقابیل روزمیر خیود ،ايین فضیا و

(محمیدپور ،درحیال

ساختار شهری را مديريت میکنندد اما تغییرات فضا خیار از

چگونگی ارزيابی و تفسیر آن ،اهمییت دارد
انتشار.)925 :

حوز روابط آنها و بهوسیله ساختارهای ب رگ سیاسی ،شهری

رويکرد برساختیتفسیری پیوند ن ديکی با نظريیة «کینش

و اقتصادی اتفاق میافتد ،و بهنوعی بر ساختار معنیايی آنهیا و

متقابل نمادين» دارد .اين نظريیه ،بیر ظهیور و تجلیی معنیا در

درکشان از محله و فضا تحمیل میشود .حتی ارر فرض کنییم

تعامالت انسیان متمرکی اسیتد چنیانکیه مطیابق آن ،معیانی

تغییرات فضا به نحوی ساختارمند بر بافت معنايی کنشیگران و

تعاريفی هستند که افراد به اشیاء و رويدادها نسبت مییدهنید.

سوشههای شهری تحمیل میشوند ،باز هم درک معنیايی میردم

معانی ازطريق تعامالت اجتمیاعی بیا خیود و ديگیران شیکل

و فعاالن شهری از چنین تغییراتی پیامدهايی معنیايی دارد کیه

میریرند و درنهايت ،الگوی رفتار فردی و جمعی میشوند .از

خییار از سییاختار فرازبییانی فضییای شییهری اتفییاق میییافتیید.

ديدراه فعالییت متقابیل نمیادين ،شیکلرییری معنیا فراينیدی

ازاينرو ،بهطورکلی فضای محلهای و شهری سیاختاری زبیانی

مستمر ،سیال و براساس تالش افراد ،برای درک جهان اطیراف

و فرازبییانی اسییت کییه بییهوسیییله رفتییار و تعییامالت روزمییره

و وضیعیت موجیود اسیت .در ايین نظريیه ،تأکیید اصیلی بیر

شییهروندان سییاخته شییده اسییت و تغیی یرات فضییا در چنییین

روشهای رونارون معنابیشی افراد بیه پديیدههیاد رويیدادهاد

سییاختاری بییر معنییای رفتییار و سییاختار معنییايی و نشییانهای

تجربیات و عناصری مانند اينها اسیت .بیر مبنیای ايین فیرض

شهروندان ،تأثیر میرذارد.

اساسییی طبییق قاعیید روششییناختی الزم اسییت ديییدراه فییرد
میدنظر ،از نظییرات رونییارون بازسیازی شییود .ايیین بازسییازی
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روششناسی پژوهش

مصاحبه انجام میشود و عموماً نمونیهرییری از نیوص هدفمنید

روش پژوهش

استد اما در بعد دوم ،با نمونهریری نظری مواجیه هسیتیم .در

روش پژوهش حاضیر ،از نیوص کیفیی و بیهطورخیا ،،روش

اين مقاله ،از نمونهریری در بعد اول استفاده شده است ،سسس

نظرية دادهبنیاد ) (GTMاست که اين روش (GTM) ،بهوسییله

با کدرذاری اين مصاحبه و تحلییل ابتیدايی آن ،بیرای کشی

آنتونی بريانت )Urquhart, 2013:193(5مفید دانسته شیده اسیت.

مباحث مهم ،با يک نمونهریری هدفمند ،به سیراغ نمونیههیای

اين مطل  ،بدين معناست که روش نظرية دادهبنیاد يک روش

فردی و رروهی ديگر رفتهايم .فرآيند کدرذاری مصاحبههیا و

مییشیود .ايین

نمونههای فردی بعدی بیوده اسیت و

است و نظرية دادهبنیاد محصول آن محسیو
روش ،برررفته از تعري
هدف آن ،کش

رلی ر و اشیتراوس ( )1967اسیت و

نظريه به کمک اطالعات دقیق و بررسیشیده

نتاي ،آنها مبنای انتیا

درنهايت ،با  44نفر مصیاحبه شیده اسیت .مبنیای تمیامشیدن
مصاحبهها نی  ،اشباص نظری بوده است.

پژوهشهای اجتماعی است .چنین نظريهای به بسیتر و زمینیه
پژوهش وابسته است و «نظريیة محیدود بیه واقعییت خیا»،
محسو

مشخصات کلی مصاحبهشوندگان

میشیود .نظريیهای کیه بیا اسیتفاده از روش نظريیة

مصاحبههای پژوهش به  4صورت مصاحبة رروهی و مصاحبة

روايیی،

فردی انجام شیدهانید .در مصیاحبههیای فیردی بیا  44نفیر از

دادهبنیاد ،کش

يا تولید مییشیود ،معمیوالً در قالی

نمودار يا مجموعهای از فرضیهها ارائه میشود.4

ساکنان و فعاالن محله ،و در مصاحبههای رروهی با  1رروه از
آنان مصاحبه شده است .ج ئیات افراد مصاحبهشونده ،در ايین
جدولها رکر شده است.

فرآیند گردآوری دادهها و نمونهگیری
اطالعات پیژوهش ،بیا اسیتفاده از مشیاهد مییدانی مسیتقیم،
مصاحبههای رروهی و مصاحبههای فردی نیمیهسیاختيافتیه

فرآیند تحلیل دادهها

جمعآوری شدهاند .ابتدا بیرای تسیلط بیر محیدود میدنظر و

تحلیل اطالعات ،با استفاده از رويکرد کدرذاری سهمرحلیهای

شناخت عمیق آن ،مشاهد میدانی انجام شده و تمیام نقیاط و

رلی ر ( )1978و بهصورت خیط بیه خیط انجیام شیده اسیت.

ررههای تعارضی و تعاملی موجود در محله عودالجان بررسی

مراحل تحلیل اطالعات ،به ترتی

عبارت است از :کدریذاری

شده است .پس از آن ،برای تسلط بر جنبههای بیشتر موضوص،

باز (شناسايی مباحث ،ويژریها و ابعیاد) کدریذاری ر ينشیی

 4مصییاحبه رروهییی 1نفییره و 1نفییره و سییسس مصییاحبههییای

(خوشهبندی حول مقولهها) و کدرذاری نظری .کدرذاری باز،

رروهی و مصاحبههای فردی نیمهساختيافته با اهیالی محلیه

جستجو در میان اطالعات به صورت خط به خط يا پیارارراف

انجام شده اسیت .رفتنیی اسیت در حیین انجیام مصیاحبههیا

به پارارراف ،کدریذاری آنهیا و حفیا بیازبودن کدریذاری و

نشیده

مشییاهده نتییاي ،اطالعییات اسییت .بییرايناسییاس ،اطالعییات،

است .مدت زمان انجام اين مشاهده و مصاحبههای میذکور1 ،

به صورت خط بیه خیط کدریذاری و سیسس کیدهای بیاز در

ماه (از ارديبهشت  5932تا شهريور  )5932بوده است.

مرحلة کدرذاری ر ينشی براساس مباحیث اصیلی نظريیه ،در

مشاهد میدانی هم ادامه داشته و تا پايیان کیار متوقی

نمونهرییری در روش نظريیة دادهبنییاد در  4بعید انجیام

دسته موضوعات ب رگ تر رروهبنیدی شیدهانید .درکدریذاری

مییشیود .در بعیید نیسیت ،نمونیهریییری از افیراد حاضییر در

نظری اين مباحث به يکديگر وصل ،روابط بیین آنهیا ارزيیابی
شده است .اين امر ،همان فرآيند کش

Anthony J Bryant
Represented

1
2

و ظهور نظريه اسیت،

يعنی يافتن سازهها ،مرتبطکیردن آنهیا و بررسیی ماهییت ايین

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931
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رابطهها .پس از کدرذاری دادهها و میرتبط کیردن موضیوعات

ارائه شده و بهمنظور ارتقاء اين نظريه ،مراحل «ارتقاء مقییاس»

کش شده باهم« ،نظرية محدود به واقعیت خا »،ارائه شیده

انجام شده است .برای دستیابی به ايین هیدف نیی  ،از «ادغیام

دارد و

نظییری» اسییتفاده شییده کییه بییه معنییای مییرتبط کییردن نظريییة

مدعی هیچ نوص تعمیمی فراتر از آن ،نیست .در مرحله بعد ،بیا

کش شده ،با ساير نظريیههیای موجیود در همیان حیوزه ،يیا

استفاده از نظرية محدود به واقعیتِ خا ،،نمودار اين نظريیه

حوزههای مشابه است.

است .چنین نظريهای با عامل میدنظر پیژوهش تناسی

جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان فردی
جنسیت
زن
0

وضعیت تأهل
مجرد

مرد

1

51

متأهل
51

میزان تحصیالت
بیسواد
4

ابتدایی

دیپلم

فوقدیپلم

حوزوی

لیسانس

فوقلیسانس

1

1

9

5

2

5

سن

وضعیت اشتغال
شاغل

خانهدار

دانشجو

بیکار

کمتر از  03سال

51

1

5

1

1

 03تا  03سال

 03تا  03سال
2

2

بیش از  03سال
3

جدول  -2فهرست مصاحبههای گروهی
مصاحبههای گروهی

ردیف

جمع کل

زن

مرد

5

مصاحبة رروهی با ساکنان محله ()5

9

9

1

4

مصاحبة رروهی با ساکنان محله ()4

9

4

1

9

مصاحبة رروهی با کسبة محله

-

1

1

2

مصاحبة رروهی با نیروهای انتظامی شاغل در محله

-

1

1

1

مصاحبة رروهی با دفتر نوسازی محلة عودالجان و امامزاده يحیی

9

5

2

ارزیابی کیفیت و اعتبار یافتهها

درریرکردن مداوم و مستمر رهن خود با اطالعیات ،وسیعت و

پییس از شییکلریییری نظريییة کش ی شییده ،الزم اسییت نظییر

عمق آنها را امکانپذير کنند .بهاينمنظیور ،پیس از کدریذاری

شرکت کنندران درباره معنادار يا بیمعنابودن تبییین نظیری میا

اطالعات به وسیله پژوهشگران ،از  4نفر ديگیر خواسیته شیده

 .)Creswell,برای رسیدن به

است بعضی از مصاحبهها را کدرذاری کنند تا صحت و اعتبار

اين هدف ،نظرية محدود به واقعیت خا ،،نتاي ،آن ،به  5نفر

کدرذاری و مباحث حاصل شده ،ارزيیابی شیود .نتیاي ،نشیان

از زنان و مردان محلة عودالجان (شامل  2نفر از ساکنان محله،

میدهد در بیشتر موارد ،يافتهها تقريباً مشابه و يکسیان بودنید.

 5نفر از کارکنان نیروی انتظامی و  9نفر از کسبة محله) نشیان

چند مورد اختالف هم وجود داشت که در چنین پژوهشهايی

داده شده و مراحل ترسیم نمودار برای آنها تشريح شده است.

تا حدی طبیعی و ناشی از رهنیت پیشینی کدریذاران میتلی

يافتههای حاصل شده ،نتاي ،کلیی پیژوهش را تأيیدکردنید .در

است .همچنیین ،بیا اسیتفاده از تکنییک «تشیییص خیارجی»

بعضی موارد ترديدهايی وجود داشت که با انجیام  9مصیاحبة

(2012:442

 .)Creswell,از يک پژوهشگر ديگر درخواست شده

ديگر ،اين مسأله تا حدودی بر طرف شد .همچنین از تکنییک

است نمودار نظرية کش شیده و نظريیة محیدود بیه واقعییت

«زاويهبندی» برای ارزيابی اعتبار و کیفیت يافتهها استفاده شده

خا ،را مطالعه و ديدراههای خود را درباره آنها بیان کند.

مشیص ،نی از صحت

(2012:442

است .مطابق اين روش ،پژوهشگران سیعی کیردهانید ازطريیق
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نتایج پژوهش

درباره شر آنها و نحوه ارتباطشان بیا همیديگر و بیا مبحیث

کدرذاری اطالعات ،طبق نظريه رلیی ر و بیا اسیتفاده از روش

اصلی (کدرذاری نظری) بهطور مفصل ،بحیث خواهدشید .در

نظرية دادهبنیاد ،در  9مرحلة کدرذاری باز ،کدرذاری انتییابی

بیش نتاي ،،ابتدا موضیوعات اصیلی بررسیی سیسس «نظريیه

و کدرذاری نظری انجام شده است .در مرحله کدریذاری بیاز

محدود به واقعیت خا »،ارائه خواهد شد .پس از آن ،نمودار

 453کد و مفهوم باز به دست آمده است که نمونیههیای مهیم

نظرية محدود به واقعیت خا ،،ارائه و درپايان ،درباره ارتقیاء

آنها در قال

مفاهیم در ايین جیدول آمیده اسیت .در مرحلیة

مقیاس نظرية کش شده و ادغام نظری صحبت خواهد شد.

کدرذاری انتیابی  1مبحث اصلی بیه دسیت آمیده اسیت کیه
جدول  -0مفاهیم و موضوعات اصلی کشفشده
ردیف
5

موضوع اصلی

مفاهیم
تغییر معنای عادت های اقتصادی سنتی ،تغییر بافت تاريیی ،اعتماد بیین فعیاالن محلیه ای،

مبحث مرکزی

ويرانی پیشینة تاريیی

نابودی و ويرانی بناهای تاريیی ،تغییر کاربری فضیاهای تیاريیی ،فراموشیی آيیین هیای
سنتی و فرهنگی محله ،اقتصادمحورشیدن سیاختار تیاريیی محلیه ،تبیديل شیدن فضیای
تاريیی محله به مراک ب هکاری و جرم ،نابودی خیاطرات در اثیر تغیییر کیاربری محلیه،
فرسودری ساختار تاريیی محله و مهاجرت ساکنان ،تبديل خانههیای قیديمی بیه فضیای
آپارتمانی ،ويرانی باغهای قديمی ،تعطیلی اماکن مذهبی و فرهنگی.
4

برخورد روزمره با معتادان و کارتن خوا هیا ،جیوالن روزانیه ارارل و اوبیاش در محلیه،

روا تجربه ناامنی

فراوانی فضاهای جرم خی در محله در اثر تغییر کاربری ،ناامنی رفتوآمد در ش  ،نیاامنی
جنسیتی ،فعالیت زياد موادفروشها ،تبديل شدن فضاهای مسکونی به انبارهای جیرمخیی ،
تبديلشدن کوچههای تاريیی به محل فعالیت مالخرهیا و میواد فیروشهیا ،نیاامنبیودن
اقتصادیشدن

حضور رردشگران در محله ،تبديل رذرراههای تاريیی به محل جرم و نیاامنی بیه سیب
عرض کم.
9

فعالیتهای محلهای

حضورنداشتن فعال زنان در محله ،محدودبودن زنان به فعالیت خانگی ،ناامنی برای زنیان

مردانهشدن فضا

در زمانهای خا ،،سوءاستفاده شديد از زنان ب هکار ،تبديلشدن زنان ب هکیار بیه ابیژه
جنسی ،کاهش شديد جمعیت زنان در محله ،به سیب

حیاکمشیدن منطیق اقتصیادی بیر

فضای آن.
2

ديدراههای میتل

نهادهای فعال در محله درباره مسائل آن ،تجربه سوءاستفاده شهرداری

جدال نهادها

از ساکنان برای تغییر کاربری ،بیتوجهی میراث فرهنگی به وجهه تیاريیی محلیه ،جیدال
میراث فرهنگی و شهرداری درباره تغییر کاربری فضا ،فعالیتهای متضاد نهادهیای محلیه
باهم و تأثیر آن بر فضای فعالیت ،جیدال مشیروعیت نهادهیا درزمینیه فعالییت در محلیه،
ادعای مالکیت نهادی بیر فضیای محلیهای ،تقسییم فضیای محلیه بیین نهادهیای دررییر،
همکاری نکردن نهادهای رسمی و غیررسمی ،ضع
سابقه نامناس

مشروعیت نهادهای رسمی به سیب

حضور در محله ،غلبه منافع فردی و رروهی در فعالیت نهادهیای رسیمی

در محله.
1

ازبین رفتن صمیمیت و روابط عاطفی همسايگی ،زندری مسالمتآمی خیردهفرهنیگهیای
میتل

در محله و ازبین رفتن آن در اثر تغییرات فضا ،کاهش شیديد جمعییت سیاکنان و

جداشدن ساکنان ازهم در اثر اقتصادیشدن فضا ،جايگ ينی خردهفرهنگهیای ب هکیار بیا

فرسايش همسايگی
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ساکنان قبلی و تمايل نداشتن به برقیراری روابیط همسیايگی ،بیگیانگی فرهنگیی سیاکنان
قديمی با ساکنان جديد ،بیاعتمادی ساکنان به همسايهها بیهدلییل تقابیلهیای فرهنگیی و
اجتماعی ،بیاعتمادی سازمانی و غیرسازمانی و مشارکت محلهای بسیار ضعی

همسايهها

به اين دلیل ،فرار از برقراری روابط پايدار میان همسايهها.
1

ازبین رفتن نظام معنايی محلهای ،روا بیاعتنايی مدنی در محلیه ،بییتیوجهی نسیبت بیه

مرگ هويت محلهای

سرنوشت محله ،بیاعتنايی نسبت به رفتارهای ساکنان ديگر محله ،کاهش احسیاس تعلیق
به محله ،ويرانی نمادهای هويتبییش محلیهای ماننید بناهیای تیاريیید امیاکن دينیی و
مذهبی شامل تکیه عر هاد تکیه رضیاقلی خیاند تکییه سیرپولکد امیام اده يحییید ریذر
پیرعطاءد رذر مسجد حوضد رذر مسجد شیاهید مسیجد دانکیید مسیجد شیاهچراغیید
سودمحورشییدن تعییامالت فعییاالن محلییهای و درنتیجییه مشییارکتنکییردن و احسییاس
بیتعلقبودن به محلهد مهاجرت ساکنان قديمی و جايگ ينی مهاجرين که متعلق بیه محلیه
نیستندد ازبینرفتن رذرهای معناساز محله ازجمله رذر سرپولکد ریذر سرچشیمهد مییدان
سرچالد رذر باغ پسته و محله باغ امین.

محله و فضای تاريیی اقتصاد آن میدانند .محمد21 ،5سیاله و

الف :ویرانی پیشینة تاریخی

مغازه ساندويچفروشی کوچه عودالجان ،روايت خیود

عودالجان ،يکی از پن ،محلة اصلی تهران دور صیفوی اسیت

صاح

که به همیراه محلیههیای ارگد سینگل،د بیازار و چیالمییدان،

را چنین بیان میکند:

محییدوده بییاروی شییاه طهماسییبی را تشییکیل میییدادهانییدد

«اون وقتا خو

بیییرايناسیییاس ،بسییییاری از بناهیییا و امکیییان تیییاريیی و

کوچه کناری کی سازی داشت .به همه میفروخیت،
بعضیا خیلی وقت بعدش پول را میدادن و بابیام هیم

فرهنگی مذهبی شهر تهران ،در اين محلیه وجیود داشیتهانید و
به نوعی مرک ی برای روايت تاريخ تهران محسیو
چنین تاريیی سیب

همه به هم اعتماد داشیتن .پیدرم تیو

بهشون اعتماد داشت .اصیالً ايین چیک و دررفیتن و

مییشیود.

نامرديا نبود ،تقريباً همه هم اينجوری بیودند امیا االن،

شیده اسیت فضیای محلیهای و شیهری

من يیه سیاندويچم بیه يکیی از ايین کیارتنخوابیای

داشته باشد که طبیعتیاً در طیول تیاريخ بیر رهنییت و هويیت

بدبیتم نمیدم .شما همه مغازهها را بريد نگیاه کنیید،

شهروندان ساکن آن ،تأثیر رذاشته است .معناها و روايتهیای

روی در همییه نوشییته نسیییه نییداريم .خییو

شهروندان اين محله ،بر مبنیای تیاريخ و داسیتان و سرنوشیت

ايیین از

بیاعتمادی يه ديگه».

تاريیی آن شکل ررفته استد برای مثال فعالیتهای اقتصادی

تغییر منطق فعالیت های اقتصادی از سنتی به مدرن ،شکل

سنتی آن ،براساس تاريخِ اقتصادی محله شکل ررفتیه اسیت و

تاريییِ اعتماد متقابل فعاالن را تغییر داده اسیت .درايینمییان،

هنوز هم بقايای چنین فعالیتهايی در آن ديده میشود .اساس

مسأله اصلی اين است که چه عیاملی باعیث ايین اتفیاق شیده

برقراری اينرونه فعالیتهای اقتصادی در تیاريخ ايین منطقیه،

است؟ دلیل اين مسأله ،ويرانی و نابودی فضای تاريیی محلیة

«اعتماد» بوده استد اما پس از تغییر شديد فضای آن و هجیوم

عودالجان است ،زيرا اين محله روايترر پیشینة تاريیی شهر

منطق «بازار» امکان چنین فعالیتهايی از بین رفتیه و جیای آن

تهران است .پس از ورود مدرنیته به بازار تهران ،و حاکمشیدن

را فعالیتهای اقتصادی سودمحور ررفته است .اين مسأله ،بیر

منطق اقتصادی سرمايهداری (هر چند بهصیورتی نیاقص) ايین

فضا و ساختار معنیايی شیهروندان سیاکن محلیه ،تیأثیر منفیی

مسییأله ،بشییدت بییر منییاطق پیرامییونی «بییازار» ماننیید محلییة

رذاشته است ،به طوریکه ساکنانی کیه تجربیههیای اقتصیادی

عودالجان ،تأثیررذاشت .ساختمانسازی و تغییر کاربری فضیا

سنتی داشتهاند ،تغییر فضای اقتصادی را عامل ويرانیی معنیايی

1

اسامی مستعار هستند.
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در اليههای پیرامونی اين محله آغاز شید ،امیا بنیا بیه داليلیی

کاربریها و آغاز طر های میتل  ،بهزور خونههیای

ازجمله محدوديتهای ساخت وساز در اليههای میانی محلیهد

مردم رو خريدن و مردم هم رفیتن بیه جاهیای ديگیه

مشییکالت حقییوقی مالکیییت زمیییند جییدال نهادهییاد مقاومییت

شهر و حتی روستاهای اطراف .خونیههیا هیم تبیديل

محدود مردمی و ،...ايین مسیأله ،در اليیة مییانی محلیه اتفیاق
نیفتاد .برايناساس و بر مبنای مشاهدات مییدانی پژوهشیگران،
در محلة عودالجیان ،بیا يیک اليیهبنیدی سیهرانیه پیرامیونی،
نیمهپیرامونی و هستهای مواجیه هسیتیم .تغیییرات کالبیدی در
اليههیای پیرامیونی و نیمیه پیرامیونی اتفیاق افتیاده ،امیا اليیة
هستهای از اين اتفاق تأثیر نگرفته است .پیامد مهم ايین چنیین
کنار ماندنی تبديل خانهها و بناهای تاريیی و فرهنگیی محلیه
به انبار کاالهای بازار است که عمالً موجی

شیده اسیت ايین

الية هستهای مانند نوعی «مازادِ بازار» عمل کنید .افیراد سیاکن
محلة عودالجان ،چنین مراحلی را دلییل رونید کیو اجبیاری
ساکنان محله میداننید .علیی ،میرد مییانسیالی کیه از معیدود
بازمانییدران سییاکن ايیین محلییه اسییت ،بییا بییهکییاربردن چنییین
اصطالحی میرويد:
«شهرداری بهزور می خواد ما رو از اين جا بیرون کنه.
هر روز يه حرفی میزنن .همین چند روز قبل اومیدن
و رفتن بايد خونهها و زمیناتونو با قیمیت بسییار کیم
بفروشین .وقتی هم میریم نمیفروشیم ،الکی میرین
توی طرحه و اره بیوايم طیر را اجیرا کنییم ،همیه
خونهها را خرا

میکنیم .بهزور ما را بیرون میکینن.

همه را بیرون کیردن .ايین تبعیید اجبیاری يیه ،کیو
اجباری».

عطیه ،همسر علی ،با حالتی عصبانی ،بازار تهران را مقصر
همه اين اتفاقات میداند:
«هر چی می کشیم از اين بازاریهیاس .بیرای پیول و
سود همه محله را نابود کیردن و تبیديلش کیردن بیه
خرابه و انبارخونه .همه اين برنامهها برای سود و نفع

شدن به انبار کاالهای بازار».

چنین تحوالتی در ساختار فضای محله ،سیاختار معنیايی
آن را هم ،تغییر داده است .مهمترين مسیأله ،مشیکل «روايیت
تیاريیی» سییاکنان محلییه ،در اثییر بییروز ايیین تغییییرات اسییت.
به عبارت ديگر ،تغییرات در ساختار فضیای محلیة عودالجیان،
تغییر هويت آن ،از يک هويت فرهنگیتاريیی به يک هويیت
اقتصادی حافظة تاريیی شهروندان و فعاالن اجتمیاعی سیاکن
محله را ازهمرسسته کرده است .اين مسأله ،هويت محلهای را
با مشکل مواجه و حتی نابود کرده است .جیواد ،پیس از بییان
تأثیر تغییرات فضا بر مهاجرت ساکنان و تغییر سیاختار محلیه،
از مرگ و ويرانی خاطرات میرويد:
«افرادی که از اينجا میرن ،بعید میدتی دلشیون بیرای
محله تنگ میشه و بر می رردن ما رو میبینن .ازلحاظ
روحی ،ويران شدن و افسرده هستن .همیه پشییمونن
که فروختن ،اما نمیشه کاريش کرد .چند بیاری مییان
میییبییینن و بعیید فرامییوش میییکیینن .همییه تییوی
کوچییهپییسکوچییههییای ايیین محلییه ،خییاطرات و
داستان هايی داشتیم ،اما وقتی شما را تبعیید مییکینن،
اون خاطرات هم میمییرن ،چیون هییچ راهیی بیرای
بازرشت نداريد».

فراتر از مهاجرت ساکنان محله و نابودی حافظة جمعی و
تاريیی آنهیا عیواملی ماننید ويرانیی بناهیای تیاريیید تغیییر
کاربری فضاهای تاريیی به اقتصادید تبديل خانههای قیديمی
به فضیاهای آپارتمیانی و سیاختمان هیای تجیاری چندطبقیهد
تعطیلی اماکن مذهبی و فرهنگی و ...نیی  ،در نیابودی و میرگ
حافظة تاريیی محلة عودالجان ،نقش اساسی داشتهاند .با آغاز
مراحل تغییرات فضای محله ،بناها و آثار فرهنگیی و تیاريیی

اونهاس».

جواد ،ساکن يکی از خانههای خیابیان آقاموسیی در اليیة

به دلیل هماهنگی کم با آينده اقتصادی مدنظر ،يا تعطیل شیدند

میانی عودالجان است .او روايت خیود را از تغیییرات فضیای

يا کاربری آنها تغییر داده شد .برای مثال ،تکیه عر هیاد تکییه

منطقه ،اينرونه بیان میکند:

رضاقلی خاند تکیه سرپولکد امیام اده يحییید ریذر پیرعطیاءد

«کاری کردن که همه ساکنان قیديمی از اينجیا رفیتن.

رذر مسجد حوضد رذر مسجد شاهید مسجد دانکید مسجد

و شیادی داشیتن ،امیا بیا تغیییر

شییاهچراغ یید تیمچییه اکبريییاند نگارخانییه تییاريیید مدرسییه

همه زنیدری خیو

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931

515

دارالفنوند خانه پروين اعتصامی و ...رکر می شوند .مشیاهدات

عادی شده است .براساس مشیاهدات پژوهشیگران ،در نقیاط

میدانی پژوهشگران ،نشان میدهد در اثر اين تغیییرات ،بیشیتر

میتل

و

ايیین بناهییا و آثییار تییاريیی يییا تعطیییل شییدند و در اثییر

معتاد وجود دارد ،بهرونهایکه فضای محلیه را بیین خودشیان

رسیدری نکردن نابود و ويران شدهانید يیا تغیییر کیاربری داده

تقسیم کردهاند .بج الية میانی محلة عودالجیان ،کیه بیهدلییل

شدند و تبديل به بناهای تجاری و اقتصادی شدند.

وجود فضاهای خرابة جیرمخیی  ،در آن نیوعی نیاامنی شیديد

محله ،در هر کوچه و خیابانی چندين کارتنخیوا

وجود دارد ،کوچهها و خیابانهای اطراف محله نی  ،حداقل در
ب :رواج تجربة ناامنی

روزهای تعطیل و ساعت های خلوت ،اينرونیه هسیتند (ايین

تغییرات فضای محلة عودالجان ،بج نابودی بافت تیاريیی و

موضوص درباره کوچة سرپولک غفیاری کیه روبیه روی کوچیة

حافظة جمعی تاريیی ساختار اجتماعی آن را هم ،با مشکالتی

عودالجییان اسییت ،بشییدت صییادق اسییت) .سییعید ،سییاکن

جدی مواجه کرده است .مهمترين موضوص در بافت اجتمیاعی

قسیمتهیای مییانی کوچیة سیرپولک غفیاری دربیاره تجربییة

کنونی اين محله ،ناامنی و امنیتنداشتن شیهروندان و فعیاالنی

خودش را از ناامنی اينرونه تعري

میکند:

است که بهداليل میتل  ،به اينجا میآيند .اين مسأله ،به هییچ

«روزای تعطیل ،اينجا اصالً نمیشیه هییچ کیاری کیرد.

وجه ريشة تاريیی ندارد ،بلکه ريشیه در تغیییرات فضیا دارد.

فقییط سروصییدا و دادوبیییداد مییالخرهییا ،معتییادا و
کارتنخوابا میاد .بارها پیش اومده در خونیهم رو بیاز

تغییرات فضا شامل تغییر کاربریها و تالش برای غال کیردن
منطق اقتصادی بر ساختار محلهای سیب

کردم ،يک دفعه معتادی افتاده داخل خونهم ،چیون بیه

ويرانیی و فرسیايش

در خونه تکیه داده بوده و مشغول کشیدن شیشه بوده.

فضییای محلییه شییده اسییت .بییر مبنییای مشییاهدات مسییتقیم

چنین اتفاقايی بارها برام پیش اومده».

پژوهشییگران ،ايیین موضییوص ،بییهويییژه در اليییة میییانی محلییة
عودالجان مشهود اسیت .بسییاری از سیاختوسیازها در ايین
بیش ،بهصورت نیمهکاره رهیا شیدهانید و فضیاهايی بشیدت
جرمخی را پديد آورده انید .همچنیین ،بسییاری از خانیههیای
مسکونی در اثر مهاجرتهای اجباری و غیراجباری تبیديل بیه
انبارهايی شده که بنا بر رفتههای ساکنان ،تبیديل بیه مراکی ی
برای مصرف مواد میدر ،تن فروشی و ...شیده اسیت .چنیین
مسائلی سب

شده است که فضای محلیة عودالجیان ،بشیدت

ناامن نشان داده شود .مراد ،که بنا به رفتیة خیود ،بییش از 11
سال است که در اين محله زندری مییکنید ،روايیت خیود از
ناامنی را چنین بیان میکند:
«قديما ،اين جا امنترين محله بود .کسی کاری به کار
کسی نداشت ،اما االن همهجیا پیر از کیارتنخوابیا و
معتادا شده .هر خرابهای که نگاه میکنین ،چند نفیری
نشستن و دارن مواد میکشن .ش ها هم همیون جیا
میخوابن .به ما که کاری ندارن ،اما بچهها و زنهیا و
دخترها واقعاً امنیت ندارن».

حضور زياد معتادان و کارتنخوا ها در محله ،مسیألهای

مشاهدات میدانی پژوهشگران ،چنیین ادعاهیايی را تأيیید
میکند .در روزهای تعطیل و ساعتهای خلیوت ،معتادهیا بیه
صورت آزاد در کوچهها و حتی در خیابانهای اصلی (بهويیژه
خیابان  51خرداد ،چهارراه سیروس) مشغول مصرف شیشیه و
ديگر مواد میدر و حتی تنفروشها نی  ،آزادانه بهدنبال جذ
مشتری هستند.
از ديدراه مصاحبهشوندران ،دلییل اصیلی چنیین اتفیاقی،
وجود فضاهای جرمخی بسیار زياد در محله است که ناشی از
تغییرات غیراصولی و بیبرنامه فضا بوده است .حضیور چنیین
افراد و رروههايی در محلة عودالجان ،برخوردجدی نکردن بیا
آنها و بیتوجهی به برنامهري ی مناس
سب

بیرای سیاماندهیشیان،

شده است اين محله ،فضای امنی برای حضور و فعالیت

اين رروهها در شهر تهران شودد چنانکه انبارهايی که تیا چنید
سال قبل ،خانههای مسکونی بوده اند ،تبديل بیه مکیانی بیرای
وقوص جرم و ناامنی شده اند .شاهدان محلی نیی  ،بارهیا تأکیید
کردهاند که اين انبارها تبديل بیه مراکی ی بیرای تین فروشیی،
مصرف مواد میدر و ...شده انید .محبوبیه ،خیانمی تقريبیاً 11
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ساله که از کودکی در اين محله زندری میکنید ،درايینرابطیه

هر شهروندی حیق دارد از فضیای شیهری اسیتفاده کنیدد امیا

میرويد:

عوامییل متعییددی باعییث شییدهانیید کییه فضییای شییهری محلییة

«بیشتر اين انبارها ،واقعاً تبديل به فاحشهخونه شدهان،

عودالجان ،فضايی مردانه تلقی شود و زنان ،نتوانند براحتیی از

معتادا راحت میرن مواد میکشن و کسی کاری بهشون

اين فضا برای اهداف میتل  ،استفاده کنند .درحقیقت ،فضای

نداره .از کنار هر انباری کیه رد بشیین ،بیوی میواد و

شهری اين محله بشیدت مردانیه تلقیی مییشیود .مشیاهدات

سروصدای معتادها مشیصه».

مشاهد میدانی پژوهشگران ،اين مسأله را نی تأيید کیرد.
در بسیاری از کوچهها و خیابانهای محله (بهويیژه عودالجیان
میانی) انبارها تبديل به مکانی امن برای مصرف مواد مییدر و
تنفروشی شیدهانید .همیین امیر ،نیاامنی شیديدی را بیر ايین
کوچهها حاکم کرده است ،بهطوریکیه بسییاری از شیهروندان
ديگر مناطق تهران هم ،نمیتواننید براحتیی در ايین کوچیههیا
رفتو آمید کننید ،چیه برسید بیه رردشیگران و توريسیتهیا.
مشاهدات میدانی و صحبت با کسبه و ساکنان ،نشان مییدهید
تعداد رردشگران اين محلیه در سیالهیای اخییر ،بیهصیورت

میدانی نشان مییدهید زنیان ،بنیدرت در فضیای محلیه ديیده
میشوند و درصورت حضور ،سیعی مییکننید بسیرعت از آن
عبور کنندد چنان که فضیای شیهری در بهتیرين حالیت ،بیرای
عبورکردن آنان مناس

است .اين امر ،داليل میتلفی دارد کیه

مهمتییرين آنهییا نییاامنی بییرای زنییان اسییت .طبییق موضییوعات
مطر شده ،به دلیل حضور معتادان ،ارارل و اوبیاش و ،...زنیان
امنیت کیافی را بیرای حضیور در محلیه ندارنید .عاطفیه ،کیه
دختیییری دانشیییجو اسیییت ،روايیییت خیییود را از نیییاامنی و
حضورنداشتن در فضای محله چنین بیان میکند:
«فقط اون لحظه هايی که مجبورم برم دانشگاه ،از ايین

چشمگیری کاهش يافته است که اين امر ،بهدلیل ناامنی حیاکم

کوچه عبور می کنم ،چون واقعاً ناامنه .هر قدمی که بر

بر آن است.

میدارم ،با ترسولرزه .نگاه هر معتادی کیه در کوچیه

رذشیتهازايیین ،مییالخرهییا و ارارل و اوبییاش هییم ،سییب

می بینم ،میی ترسیونتم .اوقیات فیراغتم را هیم ،مییرم

تشديد ناامنی در محله شدهاندد به طوریکه بسیاری از ساکنان،

جاهای ديگر شیهر و اصیالً تیوی ايین محلیه بییرون

حضور مداوم اين افراد را در کوچهپسکوچههیای عودالجیان

نمیییرم .پییدر و مییادرمم اجییازه چنییین کییاری را بهییم

تأيید میکننید .محمید 21 ،سیاله و صیاح

مغیازه سیاندويچ

فروشی در کوچة عودالجان ،چنین میرويد:

نمیدن».

همچنین ،غال شدن منطیق اقتصیادی در محیدود کیردن

«هییرروز اينجییا چنیید نفییر ارارل و اوبییاش میییان و

زنان برای استفاده از فضای شهری نقش داشته است .بر مبنای

جنگودعوا راه میندازن و کسی هم کاريشون نیداره.

مشیاهدات میییدانی پژوهشیگران ،بیشییتر فعالییتهییا و رسییوم

زنگ میزنیم پلیس ،بعد نیمساعت میان ،وقتیکه ديگه

اقتصادی که در بازار تهران و بهتبع آن ،در اليههای پیرامونی و

همه چی تموم شده و رفتن .ايین وضیعیت هیر روز

نیمه پیرامونی محلة عودالجان انجام میشیوند ،مردمحورنید و

ماست».

عموماً زنان ،نقش چندانی در اين فعالیتهیا و رسیوم ندارنید.

عوامل رکرشده ،باعث شده انید کیه نیاامنی در محلیه بیه

ازطرف ديگر ،به طورسنتی نقش های اقتصیادی در ايین محلیه،

وجود آيد و تکرار روزانه آنها تجربهای رايی ،و عیادی بیرای

همانند ديگر محلههای سنتی ايران ،بر اساس جنسیت تعريی

شهروندان و ساکنان آن شود .دلیل اصلی اين مسأله ،تغیییرات

شده اند .اين موضیوص در مردمحوربیودن فعالییتهیا و رسیوم

نامنظم فضای محلة عودالجان است که فضیاها و خرابیههیای

سنتی اقتصادی (همانند کی سازی و )...در اليیة مییانی محلیة

جرمخی را در آن ،ايجاد کرده است.

عودالجان ،مشاهده میشود .چنین عواملی سب

شیدهانید کیه

زنان حضور بسیار کمرنگی در محله داشته باشیند و بیهنیوعی
ج :مردانهشدن فضای شهری

فضای مردانه ،بر محله حاکم باشد .محبوبه ،در ايینخصیو،

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931
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خودشون تقسیمش کنن».

چنین میرويد:
«قبلها هم اينجوری بود ،زنها که اصالً کار نداشتن و

ابوالفضل ،همساية سعید ،دراينرابطه چنین میرويد:

کارم بد بود برای زند اما عصرها يا صبحها میاومديم

«میراث فرهنگی میخواد همة آثار تاريیی اينجا نابود

بیییرون و يییه جییايی مثییل جلییو در خونییه يکییی از

بشه ،شهرداری می خواد همه جا بشه پاسیاش ،اصیناف

همسايهها ،ساعتها مینشسیتیم و اشیکالی نداشیت.

دنبال منافع خودشونن .همه دنبال سود خودشونن .بیا

االن ارییه بیییايم هیی ار حییرف در میییارن برامییون.

وعده وعید ،الکی خونههای ملت رو خريدن ،خريدن

ازاينم رذشته ،هر دقیقه ده تا معتاد و دزد و چیاقوکش

که چه عرض کنم ،دزديدن .ملت رو آواره کردن ،بعد

رد میشن .آدم میترسه ديگه بیاد بیرون».

می رن می خوايم محلیه رو سیاماندهی کنییم .همیش

همین عوامل ،باعث شدهاند کیه میی ان حضیور زنیان در
محله بشدت کاهش پیدا کنید و منطقیی مردانیه بیر آن حیاکم

دروغه .ديديم چکار کردن محله رو ديگه».

چنین مسائلی سب

شده است کیه مشیروعیت نهادهیای

رسمی دخیل در محلة عودالجان ،بشدت ضعی

شود.

باشند .ازنظر

ساکنان و شهروندان ،نبايد به هیچکدام از اين سازمانها اعتماد
د :جدال نهادها

کرد .اين امر ،بیش ازهمه ،به سابقة فعالیت و حضور نامناسی

بییهطییورکلی ،چهییار نهییاد رسییمی و مهییم میییراث فرهنگییید

و سودمحور آنهیا مربیوط اسیت .همچنیین ،ناهمیاهنگی بیین

شهردارید نیروی انتظیامی و اصیناف ،در تصیمیمرییریهیای

نهادهای میتل

مداخالت مرتبط با محل ،دخییل هسیتند کیه هرکیدام از ايین

تفکیک فضای محله بین آنها ازلحاظ فضای معنايی هم ،چنین

سازمانها باتوجه به برداشت و استدالل خیود از نیوص مسیائل

تفکیکی انجام شودد بهطیوریکیه هرکیدام از آنهیا مسیؤولیت

موجییود ،فعالیییتهییايی را بییرای خییود مشیییص میییکننیید.

نابودی و ويرانی محلیه را ریردن سیازمان ديگیر مییاندازنید.

درايیینمیییان ،تیینشهییای آشییکاری در میییدان سیاسییی محلییة

سییرهنگ صییادقی ،مسیینول کالنتییری محلییه ،بیییبرنییامگی و

عودالجان ،بین اين چهار نهاد مشاهده میشود .ايین موضیوص،

ناهماهنگی نهادهای مسؤول مشیکالت را علیت اصیلی بیروز

زمانی تقويت میشود که محله عودالجان ،از چشیمانیداز هیر

مسائل میداند .او برای مثال ،درباره برخورد با مصرفکنندران

کدام از اين سازمانها پاسیگوی نیازها و اهدافی است کیه در

و فروشندران مواد میدر ،میرويد:

سند توسعه آن ،از نگیاه خودشیان لحیاظ شیده اسیت .شیبکة
قییدرت در ايیین منطقییه ،چنییین مشییکالتی دارد .دو عامییل
همکارینکردن با مردم و سوءاستفاده از ساکنان ،برای رسییدن
به اهداف نهادی سب

شیده اسیت ديیدراهی بشیدت منفیی،

درباره اين سازمانها در میان ساکنان محله به وجود آيد .سعید
(که به دلیل پیگیریهیای مسیائل محلیهای از معتمیدين محلیه
محسو

میشود) دراينباره معتقد است:
«هرکدومشون يه چی ی از ما میخوان .يکی میخیواد
خونههامون رو مفت بیره و به جیاش پاسیاش بسیازهد
يکی می خواد خونههیا رو بییره ،بیه جیاش پادریان
بسازهد يکی می خواد ب ررراه بسازهد يکی معتادهیا رو

دخیل در مسائل ،سب

«برای ما جمعکردن اين افراد کاری نداره ،يهروزه همه
را میریريم ،اما مسأله اينه که خی

بايید چکارشیون

کنیم؟ اينجا دو روز میتونیم نگهشون داريیم ،بعیدش
چی؟ هیچ سازمانی حاضر نیست اينها رو از ما تحويل
بگیره ،ما هم بعد دو روز ولشون میکنیم برن .چارهای
نداريم».

درهرحال ،يکیی از مسیائل عمیدهای کیه پیس از وقیوص
تغییرات فضا اتفاق افتاده ،جنگ و درریری نهادهای درریر در
مسائل محله است .ايین موضیوص ،سیب

شیده اسیت رهنیتیی

بسیییار منفییی دربییاره حضییور آنهییا ايجییاد و حتییی مسییائل و
مشکالت موجود در محله هم ،تشديد شود.

می ریره و اون يکی ول میکنهد اما همشون يه هیدف
دارن ،اينکه محلیه خیالی از سیکنه بشیه و بعید بیین

شده اسیت کیه بجی

ه :فرسایش همسایگی
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مفهوم همسايگی ازلحاظ تاريیی از پايیههیای اساسیی محلیه

عوامل میتلفی در بروز ايین امیر (فرسیايش همسیايگی)

عودالجان بوده است .به نظر میرسد نوص همسايگی و کیفییت

دخیل هستند .تغییرات فضا يکی از اين موارد است .با هجیوم

آن ،باتوجهبیه تقسییمبنیدیهیای محلیهای و قیومیتی سیاکنان

منطق اقتصادی بازار به حاشیه محله ،و نوسازیهای بیبرنامیه،

کوچهها و محالت ايین منطقیه ،بیشیترين میی ان صیمیمیت و

بافیت و سیاختار همسیايگی از هیم پاشییده شید .بسیییاری از

يگانگی اجتماعی را داشیتهانیدد امیا امیروزه ،تصیويری کیه از

ساکنان ،با فروش امالک و خانههیای خیود ،مجبیور بیه تیرک

روابییط همسییايگی در محلییة عودالجییان وجییود دارد ،بیشییتر

محله شدهاند و جای آنها را افرادی ررفتند کیه هییچ سینییتی

بهصورت روابط حداقلی در بین سیاکنان چندرونیة آن اسیت.

با ساختار محله و ساکنان آن ،نداشتند .بهدلییل سیلطة اقتصیاد

بیمعنايی و ازبینرفیتن معنیای

بازاری ورود مهاجران اقماری به درون و حاشیه بیازار (محلیة

اصلی روابط همسايگی و ازطرف ديگر ،باعث بیگیانگی زيیادد

عودالجان) و خرو ساکنان قديمی و اولیه به داليل میتلی ،

روحیة مشارکت جويید صمیمیت کمد فقیر

سامان و ساختار روابط همسايگی از بین رفته استد چنیانکیه

همیارید فرار از تعامالت پايیدار و ...مییشیود کیه همیة ايین

اين ويرانی بهطورجدی ،هويت محلهای را نی  ،تهديد میکنید.

نتاي ،،بیشی از محصول نهايی زوال روابط همسايگی هستند.

به عبارتی ديگر ،مفهوم همسايگی در میان ساکنان عودالجان از

مرتضی ،پیرمردی است که عصیرها بیا پیرمردهیای ديگیر ،در

بییین رفتییه و روابییط محکییم همسییايگی و اتحییاد رسییمی و

پارک کوچکی که ش ها پیاتوق معتادهیا و کیارتنخیوا هیا

غیررسمی میان آنها کاهش يافته است.

چنین روابطی ازطرفی ،موج
بیاعتمادید ضع

می شود ،جمع میشوند .او درباره روابط همسايگی و تغییرات
آن ،چنین میرويد:

و :مرگ هویت محلهای

«قبل انقال  ،همیة روزا کیار مییکیرديم و شیبا هیم

تعامالت اجتماعی هويتساز محله ،در فضاهای جمعی اعم از

می رفتیم پیش همديگه .مثل االن نبود که همه درها را

تکاياد مراک محلهد پاتوقهاد بازارچهها و رذرهای اصلی انجام

میبندن رو همديگه .دعیوت کیردن وجیود نداشیت،
همه مثل يه خانواده بوديم .بعد انقال  ،جنگ شید و
کسانی از شهرای ديگه اومدن اينجا .بعد هم مهاجرين
افغانستانی اومدن و کمکم ،اين روابط کم شد .االن هم
که همه از محله رفتن ديگه».

زهرا ،زن میانسالی که از معدود ساکنان خیابان ابوموسیی
است ،میرويد:
«قديم ،همة زنهای همسايه مییاومیدن بییرون و تیو
همین کوچة باريک ،سب ی پاک میکیرديم ،کوچیه را

میشود .مکانهای هويتساز ،غالبیاً فضیاهايی هسیتند کیه در
کنار مکانهای سینتی از قبییل تکییهد زورخانیهد حمیام ،سیراد
تیمچهد بازارچه و ...ساخته شدهاند .اين مکانها البته زياد تغییر
نکرده اند و در افکار و ارهان مردم ،ماندرار و پرارزش هستند.
همچنین ،براساس مشاهدات مییدانی پژوهشیگران ،بعضیی از
عناصر اسیتفادهشیده در سیاختمان بناهیا از معمیاری بیومی و
تاريیی اين محل نشنت ررفتهانید کیه اسیتفاده مکیرر از آنهیا
موج

تشیص بیشتر آن بنای خا ،يا فضیاهای مجیاور آن،

می شستیم و حرف می زديمد اما االن همیة اونیا يیا از

شده است .مکانهای خاطرهانگی  ،فضاهايی هستند کیه بیه دو

محله رفتن ،يا فوت کردن .کسیانی اومیدن کیه اصیالً

دلیل يادآور خاطر خوشايندی برای مردم هستند :وجودداشتن

نمی شناسیم .همین خونه کناری ما يه پیرزنیی هسیت

عناصر دربردارند خاطر جمعی يا داشتن پیشینة تیاريیی .در

که اصالً کسی سراغش نمیيادد اونم کاری بیه کسیی

محلة عودالجان ،فضیاهايی ازايینقبییل فیراوانانید :جلوخیان

نداره ،اصالً بیرونم نمیاد».

کوچة مروی و مقابل شمسالعماره ،که ترمینال مسیافربری بیه

«هر کوچهای را نگاه کنید ،دو تا سه خونه باقی مونده.
اونها هم کاری به همديگه ندارن .انگار همه دنبال کار
خودشونن».

خار شهر بودهد مدرسه مروید پامنارد من ل و مسجد کاشانید
سفارت روسیهد تکیه عودالجاند تکیة رضیاقلیخیاند امیام اده
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يحیید رذر حمام نوا

بودن ،اما از سر ناآریاهی و فريی  ،خونیههاشیون رو

و سرتیت بربریهیاد سرچشیمه ،کیه

فروختن و رفتن».

مظهر قنات حاجی علیرضا بودهد خانه سادات ،که ب رگ تیرين
مراسم عاشورای محل در آن انجام میشیده اسیتد بیاغ پسیته

اين عوامل سب

شدهاند که هويیت تیاريیی و فرهنگیی

بکد خیابان سیروس و بنگاههای شادمانی کیه در شیمال ايین

محله ،هم در بعد عینی و هم در بعید رهنیی بیا خطیر جیدی

خیابان مستقر بودندد و. ...

مواجه شود.

اين عناصر هويتساز محله ،پس از شروص تغییرات فضیا
يا از بین رفته اند يا بسیار ضعی

و کماهمیت شدهاند .عوامیل

کدگذاری نظری ،ارتباط مقولهها و مشخخ

شخدن مبحخث

میتلفی در کماهمیتشدن اين منابع ،نقش داشتهانید کیه ايین

اصلی

موارد از آن جملهاند :مهاجرت ساکنان محله به منیاطق ديگیرد

کدرذاری نظری پیشنیاز اصلی ارائه نظرية محدود به واقعیت

بناهای تاريیی و فرهنگید تغییر کاربری بناها و اماکن

خا ،است .طبق مطال

رکرشده 1 ،مبحث عمده در مرحلیة

هويتسازد غلبة منطق تجاری و اقتصادی بر فضای فرهنگی و

کدرذاری انتیابی کش

شدهاند :ويرانی پیشینة تاريیید روا

تاريیی محلهد کماعتنايی به میراث فرهنگیی ،حفیا و مرمیت

نیاامنید مردانییهشیدن فضییاد جیدال نهادهییاد کیماهمیییتشییدن

آثاری که در حال نابودیاند و . ...خانم توسلی ،مسیؤول دفتیر

همسايگی و مرگ هويت محلیهای .ايین موضیوعات ،ارتبیاط

نوسازی ،دراينباره میرويد:

تنگاتنگی با يکديگر دارند .تغییرات فضا در محلة عودالجیان،

تیري

«شهرداری ،عمالً درپی نابودی هويت فرهنگی محلیه

قبل از هر چی  ،سب

استد میراث فرهنگی هم قدرت و توان کافی را برای

اين پیشینه که شامل رفتار فعاالن و ساختارهای واقعیی اسیت،

حفا آن ندارد ،يا شايد هم نمیخواهند کاری بکننید.

با موضوعات ديگیر و بیهطورخیا ،،فرسیايش همسیايگی و

تمام بناها و آثاری که روزی نماد و هويت شهر تهران
بودند ،در چند سال اخیر از بین رفتهاند».

نیسییتینرییام در فرسییايش و نییابودی هويییت محلییة
عودالجان ،نابودی اين آثار و منابع هويتساز اسیت .سیاکنانی
که در رذشته ،هويت ،معنای زندری و فعالیت خود را ازطريق
آنها به دست می آوردند ،در اثیر تغیییرات فضیا در سیالهیای
اخیر ،با نوعی زوال هويتی و سررردانی معنايی مواجه شدهاند.
سعید 21 ،ساله ،داستان افرادی را بیازرو مییکنید کیه پیس از
سالها زندری در محله ،بهناچار به مکانهای ديگر رفتهاند:
«هر کسی که از اينجا رفته ،داستان غمگینی دارد .يکی
از همسايهها به ورامیین رفیت و بعیدش بیه يکیی از
روستاهای اطراف .بعداً چند باری اومد اينجیا .خیلیی
غمگین بود .می رفت همه چی ش را اينجا رذاشیته و
ظاهر زندریش را برده .خیلی دوست داشت برریرده،
اما نمیشد .جايی نداشت .بیچاره افسرده شده بیود و

ويرانی پیشینة تاريیی محله شده اسیت.

مرگ هويت محلهای ارتباط مستقیم دارد .درواقع ،ويرانیی آن،
خود ،موج

فرسیايش همسیايگی و میرگ هويیت محلیهای

میشود .ازطرف ديگر ،جدال نهادها با اين موضوص ارتباط دارد
و مراحل آن را سريعتر میکندد بنابراين ،اين موضوص ،همزمان
با تسريع روند ويرانی پیشینة تاريیی ،بهطیور غیرمسیتقیم ،بیر
فرسییايش همسییايگی و مییرگ هويییت محلییهای نییی  ،تییأثیر
میرذارد .فرسايش همسايگی ،سب

تضیعی

شیديد سیرماية

اجتماعید اعتماد محلهاید مشیارکت محلیهای و ...مییشیود و
ناامنی موجود در محله را تشديد میکندد چنیانکیه روا ايین
ناامنی سب

تحکیم و تشديد روند مردانهشیدن فضیای محلیه

شده است .ازطرفديگر ،اين موضوص ،با مرگ هويت محلیهای
ارتباط مستقیم دارد .درواقع ،يکی از بنیادیترين عوامیل میؤثر
در مرگ هويت محلیهای (بیهسیب

بافیت معنیايید فرهنگیید

تاريیی و سینتی محلیه) فرسیايش روابیط همسیايگی اسیت.

ناله می کرد .خیلی ها که زندری اشان در اينجیا خیو

بهطورکلی ،همة موضوعات کش شده ،بیه رونیهای بیا میرگ

بود ،االن تو مناطق و شهرهای ديگیه ،ازنظیر اوضیاص

هويت محلهای مرتبط هستند و کمابیش ،در شکلریری ،تداوم

روحی و رهنی در حال نابودیاند .اونا متعلق به اينجا

و تحکیم اين مراحل نقش دارند.

عودالجاند روايت مرگ يک محله :مطالعة پیامدهای معنايی تغییرات فضايی ،در محلة عودالجان تهران
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ازسویديگر ،تمام اين مسائل ،ارتباط تنگاتنگی با موضوص

هدف اصلی تغییرات در فضای محله ،اقتصادی و تجاری

اصلی کش شده ،يعنی «اقتصادیشدن فعالیتهیای محلیهای»

بوده است .درحقیقت ،منطق سرمايهایکردن اين منطقه ،بهدلیل

دارنیید .اقتصییادیشییدن فعالیییت ،بییه معنییای سودمحورشییدن

ن ديک بودن آن به بازار تهران و درنتیجه ،وجود فرصیتهیای

فعالیت هايی است که پییش از آغیاز تغیییرات فضیا براسیاس

اقتصادی موج

شده است که اين تحیوالت موجیه بیه نظیر

اصییولی اجتمییاعی و فرهنگییی ازجملییه اعتمییاد ،همسییايگی و

برسند .اين امر ،سب

هممحلهای بودن ،به وجود می آمدند .اين امر ،سیب

شیده اسیت کیه فعالییتهیای میتلی

مییشیود

موجود در آن و روند آنها معنای اقتصادی پییدا کنید و منطیق

منطق پنهانی تمام فعالیت های موجود در محلیه ،سیودمحور و

اقتصادی و سودمحوری بر منطق تاريیی ،فرهنگی و اجتماعی

اقتصادی شود .اهمییت ايین موضیوص ،تغیییر فضیا و سیاختار

شیود .در وهلیة نیسیت ،ايین غلبیه

فعالیت ،حیاکم و غالی

معنايی محلة عودالجان استد بیهطیوریکیه بیا هجیوم منطیق

موج

اقتصادی بازار ،بیشتر فعالییتهیای ايین منطقیه (کیه ازلحیاظ

ويرانییی پیشییینة تییاريیی محلییهد مییرگ هويییت محلییهاید

تاريیی ،يک بافت فرهنگی و سیاسی بیوده اسیت) تبیديل بیه

کم رنگ شدن فرهنگ همسیايگی ،بیهدلییل مهیاجرت اجبیاری

فعالیت هايی با هدف انباشت سرماية اقتصیادی شیدهانید .ايین

ساکنان و ...شده است .به طیورکلی ،تغیییرات فضیا در محلیة

مسأله ،بهقدری در اين محله رسترده اسیت کیه يیک «منطیق»

اقتصادی شدن فعالیت های محلهای شده که

محسو

میشودد چنان که حتی فرمِ ب هکاری و جرم نیی  ،در

آن ،اقتصادی و سیرمايهای شیده اسیت.احتمیال دارد يکیی از

تغییرات کاربری فضا شده است کیه ايین امیر ،باعیث

عودالجان ،موج

اين موضوص ،خود ،مسائل ديگر آن را هدايت و مديريت کرده
است.

داليل سودمحور شدن فعالیتهای محله عودالجان ،مهیاجرت
رسترد ساکنان و جايگ ينی آنها با کاررران فصلید انبارداراند

ارائة نظریخة محخدود بخه واتعیخت خخا

ب هکاراند کارتنخیوا هیا و ...باشید .درهرصیورت ،بعضیی

عودالجان

جنبههای وجودیِ فعالیتهای جمعی به وجود افراد سیاکن در

راههای میتلفی برای ارائة نظرية محیدود بیه واقعییت خیا،

محله وابسته است و ارر چنین امری محقق نشود ،ابعاد ديگیر

وجود دارد .يکی از اين راهها استفاده از نمیودار نظیری اسیت

فعالیت ،ازجمله بعد اقتصادی حیاکم خواهنید شید .ازطرفیی،

که روابط بین مسائل مهم و موضوص اصیلی را نشیان مییدهید

دراين میان ،هجوم منطق سودمحور بازار هیم ،تأثیرریذار بیوده

(2013:165

 .)Urquhart,البته طر ري ی ساده اين روابیط کیافی

است .همچنین ،سازمانهای فعال و رینفع در محله نی  ،بییش

نیست ،بلکه هر رابطه ،بايد بییوبی توصیی

از هر چی  ،به دنبال دستیابی بیه منیافع اقتصیادی و سیرمايهای

بايیید بییا ارجییاص بییه يافتییههییای نظريییه ارائییه شییود (همییان)

خودشان هستند .همة ايین عوامیل ،باعیث شیده اسیت محلیة

براين اساس ،در اين بیش ،ابتیدا نظريیة محیدود بیه واقعییتِ

عودالجان ،تبديل به يک «مییدان» شیود کیه هررونیه فعالییت

خا ،،بر مبنای روابیط کشی شید بیین موضیوعات ،ارائیه

فردی و جمعی در آن ،برای دستیابی به سود بیشیتر و دخییر

میشود و سسس ،نمودار آن ترسیم خواهد شد.

 :فرآینخد مخرگ

و ايین توصیی

سییرمايه انجییام میییشییود .بییا تغییییر منطییق فعالیییت و غلبییه

ساکنان محلیة عودالجیان ،در طیول تیاريخِ آن ،براسیاس

سودمحوری اقتصادی اعتماد شهروندان محلهای نیی  ،بیه ايین

فعالیت هیای جمعیی و روابیط خیود ،روايیتهیای فرهنگیی،

شده و به سمت نوعی اعتماد عقالنی سیودمحور

اجتماعی و سیاسی فراوانی را ساخته اند که ايین روايیتهیای

حرکت کرده است .در اين فرم از اعتماد ،عقالنییت اقتصیادی

جمعی بهدلیل ايجاد فرم هويت محلهای نوعی پیشینة تیاريیی

میکند ،نه روابط همسايگی ،هويت محلیهای

جمعی را برای آنان ،سیاخته اسیت .ايین پیشیینة تیاريیی بیر

هدف ،جل

اعتماد را تعري
و اعتماد محلهای.

اساس روابط بین فعاالن محله ای ،فعالیت های جمعیی آنیان و
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داستان مشترک زندری جمعیشان ،در طول تاريخ محله شکل

است که با تغییر بافت معنايی محله ،تعلیق و هويیت محلیهای

ررفته است.

کییه میییتوانیید نمییود خییود را در مشییارکت محلییهای ،اعتمییاد

در دورهای که نوسازی اقتصادی و شیهری هیدف اصیلی

اجتماعی ،سرمايه اجتماعی محلهای ،معنايابی از منابع محلیهای

سیاسترذاران شهری بود ،به اين منطقه ،بهعلیت ن ديکیی آن

و ...بیابد ،با چالش جدی مواجه شود .به عبارت بهتر ،تغییرات

به بازار تهران ،توجه و تغییرات فضای آن ،آغاز شدد بنیابراين،

در بافت فضايی و کالبیدی محلیه ،سیب

تغیییرات جیدی در

هییدف اصییلی تغییییرات فضییای عودالجییان ،تییالش بییرای

بافت معنايی محله شده است که اين امر در ارتباط با فرسايش

تجاری کردن اين محله و تغییر سیاختار معنیايی آن بیود .ايین

همسايگی و مرگ هويت محلهای قرار دارد .فرسیايش روابیط

ساختار ،براساس فعالیتهیای جمعیی شیهروندان محلیه و در

همسايگی و مرگ هويت محلهای در راستای تغییرات فضیايی

فضای فی يکی آن ،شکل میرییرد .درواقیع ،وقتیی از سیاختار

و با تضعی

شديد سرمايه اجتماعی ،کاهش اعتماد محلهای و

معنايی صحبت میکنیم ،منظور فرمی تاريیی از معنا است کیه

مشارکت محلهای ،ناامنی زيستجهیان سیوشههیا را در محلیه

بر مبنای رابطة فعاالن با ساختار فضای محلة عودالجاند بناهاد

سب

میشود .اين ناامنی به ويژه برای زنان مشهودتر اسیت و

آثار تیاريیید ریذرها و ...شیکل ررفتیه و بیهنیوعی ،موجی

ما شاهد نوعی از مردانیهشیدن فضیای محلیه هسیتیم .تکیرار

شکلریری حافظهای تیاريیی و جمعیی در مییان شیهروندان

روزانه و لحظهای تجربه ناامنی در محله ،سیب

ساکن آن ،شده است .تغییرات فضای هیر مکیان ،قبیل از هیر

تجربه ناامنی میشود .در اين میان ،شاهد دخالتهیای نهیادی

چی  ،به پیشینة تاريیی آن حمله مییکنید .بسییاری از بناهیا و

نی هستیم .در واقع ،تغییرات فضايی به واسطه اقدامات نهادی

امکان تاريیی و فرهنگیمیذهبی شیهر تهیران ،در ايین محلیه

و عدم هماهنگی و برنامهري ی منطقی آنها اتفاق افتاده اسیت.

وجود داشتهاند و به نوعی مرک ی برای روايیت تیاريخ تهیران

هر کدام از نهادهای دخیل در محله عودالجان ،با يک رويکرد

میشود .معناها و روايتهای شهروندان ايین محلیه،

شیده اسیت کیه نیوعی

محسو

به محله نگاه میکنند و اين امر سیب

عیادیسیازی

براساس تاريخ ،داستان و سرنوشت تاريیی محله شکل ررفته

تضاد منافع بین آن ها شکل بگیرد که ايین امیر بیه نوبیه خیود

استد ازاين رو ،تغییر در فضای کالبدی محلیه ،بافیت معنیايی

ناامنی در محله را اف ايش داده و مرگ هويت محلیهای را هیم

شهروندان را هم ،تغییر میدهد .بیرای مثیال ،بیا تغیییر منطیق

به دنبال داشته است.

فعالیت های اقتصادی از شیوه سنتی به مدرن ،ساختار تیاريییِ

همانطور که رکر ررديد ،هدف تغییرات فضايی در محله

اعتماد فعاالن به همديگر نی  ،تغییر کرده است .مهمترين پیامید

عودالجان ،هیدفی تجیاری و اقتصیادی بیوده اسیت .بیه نظیر

بروز اين تغییرات ،مشکل کردن «روايت تاريیی» ساکنان محله

میرسد اين تغییرات ،برای اقتصادیکردن فضای محلیه انجیام

است .بهعبارتی ديگر ،تحوالت ساختار فضای محلة عودالجان،

شده اند .بازار تهران ،همانند ديگر مناطق تجاری نامتناسی

در

و تغییر هويت آن ،از يیک هويیت فرهنگییتیاريیی بیه يیک

جهان سوم« ،میازاد» و «پسیماند» کیااليی و غیرکیااليی تولیید

هويت اقتصادی ،حافظة تاريیی شهروندان و فعاالن اجتمیاعی

می کند و محلة عودالجیان ،بیه دلییل ن ديکیی بیه ايین بیازار،

آن را ،دچار انقطاص کرده است .اين مسنله ،هويت محلهای را ،

مهمترين منطقه برای انتقال اين پسماند و بازار بوده اسیت.بیر

با مشکل مواجه  ،و حتی از بین برده اسیت .بنیابراين ،ويرانیی

همین اساس ،تغییرات فضايی در راستای نییل بیه ايین هیدف

بافیت معنیايی محلیه ،درنهايیت

صورت ررفته است .پس از اين رخداد ،شاهد اين هستیم کیه

مرگ هويت محلهای میشود .ايین رابطیه ،بیهوسییله موضیوص

کنشهای محلهای هم در راستای ايین هیدف بیه حرکیت در

کم اهمیت شدن روابط همسايگی ،بهتر درکمیشود .درحقیقت،

آمدهاند و به نوعی شاهد «سرمايهای شدن کنشهای محلیهای»

تغییییرات پیشیییینة تییاريیی محلیییه ،روابییط همسیییايگی را

بودهايم .اين مسأله در همه رخدادهای بعدی محله عودالجیان

شده

از ويرانی تیاريخ زيسیته ررفتیه تیا میرگ هويیت محلیهای و

پیشینة تاريیی ،موجبتضعی

بهطورجدی ،کماهمیت و نابود کرده است .اين امر ،سب
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اين فرآيند را بر عهده داشتهاند.

نهادهای دخیل در محله عودالجان به نوعی نقش هیدايتریر

فرصتهای

نظارتنکردن

مربوطبه فضا

نهادها بر کاربری

بسترهای اولیة
تغییرات فضا

تغییر ساختار

نزدیکی به بازار

جمعیتی

تغییرات فضای

نخستین اتفاق در

محلة عودالجان

فضای محله

ويرانی پیشینة تاريیی

جدال
رخدادهای

نهادها

اقتصادیشدن
فعالیتهای محلهای

تأثیرپذیر از
اتتصادیشدن
فعالیت

رواج ناامنی

زوال همسايگی
مرگ هویت
محلهای

پیامد نهایی

مردانهشدن فضای

اتتصادیشدن

محلهای

فعالیت در اثر

مرگ عودالجان

تغییرات فضا

شکل  -1نمودار نظریة محدود به واتعیت خا

 :مراحل مرگ محلة عودالجان

; )1987درحییالیکییه الزم اسییت يییک نظريییه،

ارتقاء مقیاس نظریه؛ ادغام نظریه با پیشینة ادبی

Glaser, 1992

معموالً روش نظرية دادهبنییاد ،تولیید نظريیههیا را بیا قیدرت

تعمیم دهی بیشتری داشته باشد .ارتقاء مقیاس نظريه ،چگونگی

تعمیمدهی کم ،امکیانپیذير مییکنید

( Glaser, 1978; Strauss,

ارتباط نظرية کش شده را با ادبیات نظری و تجربیی رسیترد

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931

551

پیشین ،بررسی میکند و اين نظريه ،ازطريق نظرية دادهبنیاد بیه

شکل مشیصی از پیشیینة تیاريیی را بیرای فضیای محلیهای

دست می آيد .درواقع ،ارتقاء مقیاس توانايی تعمیمدهی نظريیه

تصییور کنیییم .ازسییویديگییر ،بییهطییورکلی ،در نظريییههییای

را بررسی میکند که ايین کیار ،بیا اسیتفاده از راهبیرد «ادغیام

نشانهشناختی روتدينر و الروپولس ،در تحلیل فضیای شیهری

نظری» انجام میشود .ادغام نظری به معنای ارتباط نظريیه ،بیا

فرض میکنند نظامِ فضا ساختارمند اسیت و باتوجیهبیه اينکیه

ساير نظريهها در همان حوزه ،يا حوزههای مشیابه اسیت .ايین

نقشی بیرای فعالییت افیراد ،در تولیید ،تغیییر و درک فضیای

اصل ،به ايجاد ادغام نظری در يیک نظیم خیا ،و همچنیین،

محلهای قائل نیستند ،يک شیکل مشییص را درزمینیة تولیید،

تولید نظريههای صوری کمک میکند

(.)Urquhart, 2013:185

تغییر و درک آن ،ارائه میکننید کیه سیاختاری فرازبیانی دارد.

ساکنان محلیة عودالجیان ،در طیول تیاريخِ آن ،براسیاس

هرچند آنها تأکید میکنند که حافظة تاريیی و تجربة روزمیر

فعالیت هیای جمعیی و روابیط خیود ،روايیتهیای فرهنگیی،

شهری ابعاد معنايی و نمادين دارند ،اما در نظیر آنیان ،مفیاهیم

اجتماعی و سیاسی فراوانی را ساخته اند که ايین روايیتهیای

نمادين ابژهها و اشیاء ،اساس فرهنیگ میادی شیهری هسیتند.

جمعی بهدلیل ايجاد فرم هويت محلهای نوعی پیشینة تیاريیی

باوجوداين ،اين ابژهها ازنظر فرم و شکل ،بسیار متنوص و شامل

جمعی را برای آنان ،ساخته است .اين پیشینة تاريیی محصول

ساختمانها ،ررافیتیها و نظامهیای نشیانهايیی انید کیه خیود،
5

روابط تاريیی و فرآيندی فعاالن با نمادهای معنابیش شیهری

ابی اری بییرای «بازنشییانهایکییردن » نماهییای شییهری هسییتند.

و محلهای است .بنابراين ،طبق نظیر لوفیور ،فضیا ازيیکسیو،

بهاين ترتی  ،حتی فضا هم ،مانند خیابان شهر ،ابی ار و ابیژهای

تجربة حافظه تاريیی ما و ازسویديگر تجربة زندری روزمیر

مهم در نظام داللتی است

 .)Gottdiner,برخالف اين

ماست (فکیوهی .)493 :5959 ،ديدراه لوفور ،با ديدراه سیاختاری

ديدراه ،به نظر میرسد فضای محلهای و شهری يک واقعییت

نشانهای روتدينر و الروپولس ( )1986متضاد است .آنها بیرای

اجتمییاعی اسییت کییه براسییاس آن ،اعضییای محلییه ،ازطريییق

درک معنای فضای شهری ،بیش از هر عامیل ديگیر ،بیه ابعیاد

فعالیییتهییای جمعییی و روابییط روزمییر خییود ،آن فضییا را

نشانهشناختی محییط زنیدری روزمیر افیراد توجیه مییکننید

میسازند .اين ديدراه ،ن ديکی بیشتری به نظريیة تفسییرررايی

( .)Gottdiner & Hutchison, 2011:94وقتی از شکلریری پیشینه

اجتماعی ( )Guba & Lincoln, 2005دارد.

(1986:206

تاريیی صحبت میکنیم ،ل وماً تعامالت و فعالیتهای متقابیل

باتوجهبه اين فرض ،پرسش اين اسیت کیه مسییر تحیول

شهروندان ،در يک رونید تیاريیی بیه رهین مییآيید .چنیین

فضای اجتماعیِ محلهای چیست؟ تغییرات فضا عاملی بنییادی

پیشینهای بر مبنای روابط بین فعاالن محلهای ،رفتارهای جمعی

در تغییرسیاختار معنیايی و نشیانهشیناختی فضیای محلییهای و

آنان و داستان مشترک زنیدری جمعییشیان ،در طیول تیاريخ

شهری هستند که اغل  ،بهوسیله نظامهیای سیازمانی انجیام و

محلییه ،شییکل ررفتییه اسییت .ازطییرفديگییر ،در ديییدراه

مديريت میشوند .جدال نهادها که برای کسی

مشیروعیت و

نشانهشناختی اجتماعی روتدينر و الروپولس ،بیا سیاختاری از

بهمنظور بهدستآوردن بیشترين فضای شهری و محلهای انجام

شهر و فضا مواجه هستیم که در آن ،معنا بهصورت تحمیلیی و

میشود ،تأثیر شديدی بر مراحل تغییرات مییرذارنید و نظیام

بدون دخالت رهنی فعاالن ايجاد میشودد بنیابراين ،در تحلییل

معنايی فضا را بشدت تهديد میکنند .چنین مسألهای مطابق بیا

پیشینة تاريیی محلة عودالجان ،فرض کردهايم ماهیت فعیاالن

مفهوم فضای متصور هانری لوفور است .او ،فضای متصیور را

محلهای خالق است و واقعیت اجتماعی (يعنی تولیید فضیای

فضای ساخته شدهای میدانید کیه عناصیر «قیدرت» (ازجملیه

محلییهای) نیی  ،نوسییان دارد .طبییق نظريییة برسییاختیتفسیییری

نهادهای شهرید برنامهريی ان شیهرید معمیاراند تیاجران و)...

( )Neuman, 2006, 2007چنین فرضی موج

مییشیود نتیوانیم
resemanticize
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(ررونلونید،
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فضا کمک میکنند و با يک فعالیت عقالنی سودمحور (اغلی

 5339 ،5330به نقل از فکوهی .)493 :5959 ،روتیدينر و الروپیولس

بهصورت موقت و کوتاهمدت) همراه میشوند .چنیین افیرادی

( 53 :5351به نقیل از میدنیپیور )511 :5903 ،نیی  ،ايیدئولوشیهیا و

فعالیت های خود را با منطق اقتصادی بازار انطباق مییدهنید و

راهبردهای سیاسی را مانند فرآينیدهای غیرنشیانهشیناختی در

بیا درک و تفسییر سیرمايهای و اقتصیادی از تغیییرات فضییای

تولید و مصرف فضای شهری دخیل میدانند .باوجود اهمییت

محلیه ،عمیالً ،ابی اری بیرای تغیییر هويیت محلیة عودالجییان

جدال نهادها آنچه دراين ارتبیاط اهمییت بیشیتری دارد ،روش

شدهاند .نیستینبیار ،چنیین ديیدراهی دربیاره تغیییرات فضیا

درک و تفسیر فعاالن محلهای از اين مسأله است .همانطور که

نظريه های ننومارکسیستی فضا و بیه ويیژه ديیدراه آررسیت و

روبا و لینکلن ( )2005میرويند ،ازآنجاکه تفسیر و درک مردم

راندلسییوناس ( 5301بییه نقییل از پیکییین )511 :5359 ،را بییه يییاد

از دنیای پیرامون خود ،در بستر زندری روزمره شکل میریرد،

می آورد .ديدراه آنان ،بشدت متأثر از نظريه لويی آلتوسر است

معانی تولیدشده ،به اين بستر وابستهاند و در درون آن معنیادار

و در آن ،فضا را محصیول میادی سیه نظیام سیاختاری نسیبتاً

میییشییوندد بنییابراين ،در مرتبییة نیسییت ،درک نقییش جییدال

مستقل اقتصادی ،سیاسی و ايیدئولوشيک تصیور مییکننید .در

سازمانها با درک و تفسیر شهروندان از اين جیدالهیا ارتبیاط

چنین مدلی سبک تولیید ،براسیاس نظیام تجیار

مربیوطبیه

دارد .درواقع ،فعاالن و مردم شهری بیا روابیط و فعالییتهیای

هرکدام از اين سه عنصر ،و فعالیت متقابل میان آنها مشییص

متقابل روزمره خويش ،اين فضا و بافیت شیهری را میديريت

شده است (با اين توضیح که نظام اقتصادی در مرحلیه نهیايی

میکنندد اما تغییرات فضا خار از حوز روابط آنها و بهوسیله

تعیین کننیده اسیت) .بیاوجوداين ،تفیاوتهیايی بیه ويیژه در

ساختارهای ب رگ سیاسی ،شهری و اقتصادی اتفاق میافتید و

قائلشدن نظام سیاسی بهوسیله آنها بیهصیورت يکیی از ابعیاد

بهنوعی به سیاختار معنیايی آنهیا و درکشیان از محلیه و فضیا

نظام فضا و قائل شدن نقش خودِ سوشهها در تعري

نظام فضا

تحمیل میشود.

و تغییرات آن ،در مطالعیة حاضیر نیی  ،وجیود دارد .درواقیع،

سرمايهای شدن کینش بیه عنیوان پیامید نهیايی تغیییرات

آررست و راندلسوناس ،اعتبار چنیدانی بیرای فعالییت میردم

فضییايی محلییه عودالجییان ،هییم سییاختار فضییايی ،اجتمییاعی،

شهری و اثررذاری آنها قائل نیستند و ساختار و بهطورخیا،،

فرهنگییی و اقتصییادی محلییه را تغییییر داده اسییت و هییم روی

ساختار اقتصادی را اصیل میدانند ،درحالیکه فرض پیژوهش

سوشههای محلهای تأثیررذار بوده است .درحقیقیت ،تغیییرات

حاضر ،اين است که مردم محله ،نقشی تأثیرریذار دارنید و بیا

فضا قبل از هر چی  ،بر فعالیتهای شهروندان و مردم محلهای

تفسیر و درک تغییرات فضا معنا را ايجاد میکنند

و فرامحلییهای تییأثیر میییرییذارد و در درون همییین تغییییرات

سرمايهای شدن کنش و تغییرات فضايی محلیه بیر بافیت

فعالیتمحیور ،نیوعی از سیاختاربندی نیوين اقتصیادی محلیه

معنايی و نشانهای محله هم تأثیررذار بوده است .بنابراين ،يک

مشاهده میشود .براينا اساس ،به نظر میرسد که با يک مسألة

رابطة تعاملی بین نشانه و نماد محلهای و معنای هويتی وجیود

چندبعییدی مواجییه هسییتیم :ازيییکطییرف ،بییا يییک منطییق و

دارد که در اثر تغییرات فضا از بین رفته يا تضعی

شده است.

ايدئولوشی اقتصادی کردن و تجاریسیازی فضیای محلیهای و

رريماس نی  ،در تحلیل معنايی فضای شهری اين رابطة تعاملی

شهری مواجه هستیم ،ازطرفديگر ،نهادهايی وجود دارنید کیه

را مطالعه کرده و معتقد است تولیید معنیا بیا مشیارکت عامیل

اين عملیات را آغاز و مديريت میکننید و ابی ار اجیرای ايین

انسانی ارتباط دارد .رريماس ،معتقد است شهر مانند سیاختار،

منطق و ايدئولوشی هستند .همچنین ،افرادی را میبینیم کیه يیا

دستور زبان و بهعبارتی «رفتمان» است و آن را متنی میپندارد

در اين مسیر قربانی میشوند ،يا خود هم ،به نیابودی محلیه و

که بايد خوانش آن را آموخت« .فضیا در ديیدراه او ،از تقابیل
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«بسط» و «فضا» کیه او آن را معیادل تقابیل «جیوهر بییان» در

حاضر در محله ،و رابطة آنها با نمادهای معناساز آن ،بیه رهین

مقابل «شکل» میداند ،شروص میشود .به اين معنا کیه فضیا از

خطور میکند .چنین رابطهای در يک روايیت تیاريیی شیکل

«بسط» پديد آمده و بهصورت «مکان» (که نیوعی میتن اسیت)

ررفته است .همانطور که لدروت ( )449 :5351در نقد نظرية

( Lagopoulos & Fourtecaming, 1983 in:

لینچ ( )5959بیان میکند ،ساکنان شهر ،با مشارکت در کارها و

 )Pipkin, 1983:105بنابراين ،رريماس ،نگاهی ساختاری به شهر

امور شهری نقشی بسیار فعال در تولیید و بیهکیارریری بافیت

دارد ،اما اين امر ،ل وماً به معنای ناديدهررفتن نقیش فعیاالن و

فضای شهر دارند .از نظیر لیدروت ،شیهر يیک نمیاد اسیت و

اثررذاری آنها در خلق فضای شهری نیست .هرچند او شهر را

ازطريق نمادينسازی بهوجود میآيد .آنچه شهر برای انسانهیا

يک فضای متنی نظاممند مینامد ،اما معتقد است که اين میتن،

بازنمايی میکند ،بهوسیله رفتمان آشکار و تفسییر مییشیود و

در جريان فعالیت بشریِ «انجامدادن» ساخته میشیود .رهنییت

شهر و عناصر میتل

آن ،در اشکال رونیارون نمیادين شیده،

عملی ،به ايجاد ساختارهای معنايی عمیقتیر منجیر مییشیودد

بازنموده میشوند .لیدروت هیم ،هرچنید بیه اهمییت بنییادی

بنابراين ،فضا بهوسیله «عامل» مفصلبندی میشیود .ايین امیر،

فعالیتهای متقابل در فرمیی تیاريیی در برسیاخت هويیت و

يعنی شهروندان ،مردم محله و فعاالن شهری بیا فعالییت هیای

شکلریری آن در فضای شهری ارعان میکند ،اما درنهايت ،بیا

جمعی خود ،معانی فضای شهری را ايجاد میکنند .بااينحیال،

تلقی اينکه خوانش فضای شیهری و شییوه برسیاخت هويیتِ

او درنهايت ،ساختار را عامل مسلط در تحلیل فضیای شیهری

محلییهای فرمییی رفتمییانی اسییت ،وارد جررییه سییاختارررايی

قلمداد میکند و معتقد است که در بسیاری موارد ،بیهويیژه در

نشییانهشییناختی میییشییود .بییا اسییتفاده از ديییدراه لییدروت و

يک جامعه مدرن« ،عامل» يک «عامل انباشیتی» يیا يیک ریروه

درپرانت رذاشتن وجه سیاختارررايانه آن ،مییتیوان رفیت کیه

مسلط است که در تصمیمریریهای ضروری مربوطبه ساخت

معنايابی هويتی در فضای شهری بهطورکلی و فضای محلیهای

Fourtecaming, 1983 in: Pipkin,

بییهطییور خییا ،،بییر مبنییای تجربییه تییاريیی مییردم شییهری

 .)1983:106اين امیر ،هرچنید ممکین اسیت بیهمنظیور نقیش

ازيک طرف و نحو تعامل آنها با نمادها و نشانههای معنابیش

ايدئولوشیهای سازمانی در اعمیال و میديريت تغیییرات فضیا

هويتی ازطرفديگر ،شکل میریرد و فرمی انباشتی دارد.

قلمداد شود ،اما در آن ،وجهی از ساختارمندی فضیای شیهری

روابط همسايگی نقشی کلیدی در هويتيابی محلیهای دارد و

هم مشاهده میشود که در تضاد با رويکرد برسیاختیتفسییری

کیفیت آن ،در وضعیتی است که تغییرات فضايی اتفاق میافتد.

بر پژوهش حاضر است .حتی ارر فرض کنییم تغیییرات

تغییرات فضايی در محله ی عودالجان ،زوال و فرسايش منطق

شییکل میییریییرد»

محیط مصینوص ،دسیت دارد (

غال

شده است .ديويس و هربرت

مربوط به فضا به نحوی ساختارمند بر ساختار معنايی فعیاالن و

همسايگی را سب

مردم شهری تحمیل می شیوند ،بیاز هیم درک معنیايی آنهیا از

از صديق سروستانی و نیمیروزی )535 :5953 ،معتقدند همسايگی سه

چنین تغییراتی پیامدهايی معنیايی دارد کیه خیار از سیاختار

بعد فضامحور (مربوط به قلمرو جغرافیايی) عاطفی (دلبستگی

فرازبانی فضای شهری اتفاق میافتد.

اجتماعی) و بعد اجتماعی (روابط و مبادالت اجتمیاعی) دارد.

( 5339بیه نقیل

ازاين رو ،مسیألة بنییادی درايین زمینیه ،رابطیة سیاختار و

هرکدام از اين سه بعد ،ارر با مشکل مواجه شیود ،همسیايگی

فضیای شیهری و

هم دچار زوال و بحران میشود .فرسايش و زوال همسیايگی،

شیو درک تغییرات و تحیوالت آن ،کیداميیک از ايین میوارد

سب

مردانه شده فضای محله و ناامنی محلیه بیه ويیژه بیرای

اصالت دارند ،اهمیت زيیادی دارد .وقتیی از هويیت محلیهای

زنان و به طور کلی عادی سیازی تجربیه نیاامنی شیده اسیت.

صحبت میکنیم ،ل وماً شکلی از روابیط متقابیل مییان فعیاالن

ریرودانو و الرون ( )2008معتقدند سیاختار فضیای شیهری و

فعالیت است و اين موضوص کیه در تعريی
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محلهای بیر میی ان جیرم و همچنیین ،امنییت اجتمیاعی تیأثیر

روحانیتد بازارد معتمدان محله و ...بوده اسیت .پیس از بیروز

میرذارد .فضاهايی مشیص ،ويژریهايی دارند کیه جیذابیت

تغییرات فضا و از هم پاشیدهشدن روابیط همسیايگی و تعلیق

بالقوه برای انجام جرم ايجاد میکنند .رونیههیای مشیصیی از

محلهای اين پیوند هم ضعی

شده ،و در بعضی موارد ،از بین

کاربری فضا در کیفیت امنییت نقیش دارنید .ايین کیاربریهیا

رفته است .نهادهای غیررسیمی ،در ايین دوره بسییار ضیعی

ممکن است فضاهايی باشند که درحال سیاخت و يیا میروبیه

شدهاند و بهجای آنهیا سیازمانهیای رسیمی مشیروعیت پییدا

( 4113بیه نقیل از رضیوان و فتحیی:5935 ،

کرده اند .تغییرات صورتررفته و مديريتشده بیهوسییله ايین

 )939کاربریهای غیرمسکونی و رهاشدن آنها را با جرمخیی ی

نهادها وجهة تاريیی محلیة عودالجیان را بیا خطیری جیدی

محله و فضا مرتبط می دانند .درحقیقت ،چنیین کیاربری هیايی

مواجیه کییرده و حتییی سییب

شییده اسییت از مییرگ تییاريخ آن

فضییاهای بیییدفییاص محلییهای و شییهری تولییید میییکننیید کییه

صحبت کنیمد زيیرا ايین تحیوالت ،پیشیینة تیاريیی محلیه و

جرمخی ی و درنتیجه ،ناامنی را تشديد میکنند.

فعاالن ساکن آن را به میرز ويرانیی و نیابودی کامیل کشیانده

هستند .جان و همکاران

است .چنین تغییراتی براسیاس «اقتصیادیکیردن فعالییتهیای
نتیجه

محلهای» صورت ررفته است .همچنیین ،تغیییرات سیاختاری

پرسش اصلی پژوهش حاضر ،اين است :تغییرات فضا چگونیه

فی يکی و کالبدی محلة عودالجان ،ساختار معنیايی آن را نیی ،

و در چه فرآيندی يک محلة شهری را نابود مییکننید؟ محلیة

به طورجدی تغییر داده است .اين امر ،بهوسیله تغییر ،نابودی و

عودالجان ،يکی از قديمیترين محالت شهر تهران اسیت کیه

ويرانی نمادها و منابع هويتساز محلهای و شیهری روی داده

در سالهای اخیر ،ازنظر فضیای محلیهای بسییار تغیییر کیرده

است .تغییرات فضای منطقه ،هم زمان با نیابودی حقیقیی ايین

است .اين تغییرات ،به داليلی همچون ن ديکی ايین منطقیه بیه

منابع (ازجمله بناهای تاريیید امیاکن دينیی و میذهبی شیامل

بازار تهران ،وجود فرصیت هیا و امکانیات فضیا بیرای ايجیاد

تکیه عر هاد تکییه رضیاقلیخیاند تکییه سیرپولکد امیام اده

بازاری در حاشیه آن ،صورت ررفتیه اسیت .بنیابراين ،هیدف

يحیید رذر پیرعطاءد رذر مسجد حوضد رذر مسجد شیاهید

اصییلی و منطییق بنیییادی ايیین تغییییرات ،اقتصییادی و بییرای

مسجد دانکی و مسجد شیاهچراغیی) نیابودی و میرگ رهنیی

تجاریسازی ساختار منطقه بوده است و سازمان های رینفیع،

شهروندان و ساکنان قديمی محلیه را بیه دنبیال داشیته اسیت.

آنها را مديريت میکننید .مییدان سیاسیی ايین محلیه ،بشیدت

عودالجان ،نمادی از هويت تیاريیی و فرهنگیی شیهر تهیران

جوالنگاه نهادهای میتلفی شده است که هرکدام ،بهنحیوی در

است که در حال مرگ و نابودی است و جیای آن را محلیهای

میشوند .درحقیقت ،صورتبندی آشکار

ررفته که درحال تهی شیدن از هیر نیوص

آن ،رینفع محسو

قییدرت در محلییه ،بشییدت از بییینش امنیتیییسیاسییی (نیییروی
انتظامی) بیینش تیاريیی فرهنگیی (مییراث فرهنگیی) نگیرش

بیهويت و نامتناس

منبع معناساز و هويتسازی است.
تغیییر در سیاختار معنیايی و هیويتی ،سیب

شیده اسییت

مییديريت شییهری (شییهرداری) و نگییرش اجتمییاعیاقتصییادی

پیوندهای معناساز و هويت بیش نی  ،از بین برود .يکی از اين

(اصناف) تأثیر ررفته است .پیشینة تاريیی ايین محلیه ،نشیان

پیوندهای بنیادی همسايگی بوده است که در اثر ايین تغیییر و

می دهد که در آن ،مییان نهادهیا پیونیدهای غیررسیمی وجیود

تحوالت ،به طیورکلی از هیم پاشییده شیده اسیت و در حیال

داشته است که مسائل و مشکالت آن را به صیورت مشیارکتی

حاضر ،پیوندی به اين نیام ،وجیود نیدارد .درحقیقیت ،ازنظیر

حل و بین رروهها و افراد میتل  ،پیوند برقرار میکردند .اين

روابط همسايگی در اين محله ،میان ساکنان ،حمايتهای بیین

سازمان ها ،عموماً شامل مساجدد حسینیههاد نهادهای محلیهاید

رروهی وجود ندارد و اعتماد اجتماعی واقعییدر آنهیا کیاهش
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يافتییه اسییت .ارییر در رذشییته ،روابییط همسییايگی عموم یاً بییا

افروغ ،ص .)5900( .فضا و نیابرابری اجتمیاعی :ارائیه الگیويی

پیونیدهای قیومید زبیانید میذهبی و فرهنگیی ،میی ان اعتمیاد

بییرای جییداکردن فضییا و پیامییدهای آن ،تهییران:

اجتماعی افراد را نسبت به يکیديگر افی ايش مییداد ،امیروزه،

دانشگاه تربیت مدرس.

چنین وضعیتی تبديل به بیاعتنايی مدنی شده استد چنیانکیه

بوسیییتانی ،د .و محمیییدپور ،ا« .)5955( .بازسیییازی معنیییايی

اين بییتفیاوتی ،در مییان همسیايگان و تمیام سیاکنان محلیه

جهتریری جنسیتی پسیران نسیبت بیه دختیران

عودالجان ،افراد را وادار میکند که در زندری شهروندان ديگر

(ارائه يک نظريه زمینیهای)» ،مطالعیات راهبیردی

دخالت نکنند و نسبت بیه زنیدری و رفتارهیای آنیان ،نیوعی

زنان ،ش .5 –95 ، ،22
تکمییییل همیییايون ،ن .)5939( .اودالجیییان ،تهیییران :دفتیییر

بیتوجهی از خود نشان دهند.
اين عوامل ،يعنی ويرانی پیشینةتاريیید زوال همسیايگید

پژوهشهای فرهنگی.

مرگ هويت محلهای و جدال نهادها مو شده است که امنیت

رضوان ،ص .و فتحی ،م« .)5935( .بررسیی عوامیل میرتبط بیا

شود .همچنین ،تغییرات فضای
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شده است فضاهای بیدفیاص شیهری بسییار زيیاد

منطقییییه  50شییییهرداری تهییییران» ،فصییییلنامه

تشديد وضعیت نیاامنی شیده

علمی پژوهشی رفاه اجتمیاعی ،سیال  ،54ش ،21

اجتماعی بشدت کم و تضعی
محله ،سب

شوند که اين مسأله ،خود ،سب

است .حضور رروههای ب هکار ،مانند مصیرف کننیدران میواد
میدرد تنفروشهاد ارارل و اوباشد مال خرهیا و ،...رذشیتهاز
تضعی

امنیت منطقه ،فضايی کامالً مردانه را نی  ،بر آن حیاکم

.950 –251 ،
ريت ر .)5932( . ،نظريههای جامعهشناسی ،ترجمیه :محسین
ثالثی ،تهران :نشر نی.

کرده است .ازطرفديگر ،تجاریسازی محله نی به اين مسیأله

شعیری« .)5935( . ،نوصشناسی مکان و نقش آن در تولیید و

کمک کرده است ،زيرا سیاختار سینتی و تیاريیی آن را تغیییر

تهديد معنیا در نشیانه شناسیی مکیان» ،مجموعیه

داده اسییت و در چنییین فضییايی نان امکییان حضییور و فعالیییت

مقاالت هفتمین همانديشی نشانهشناسیی ،تهیران:

اقتصادی چندانی ندارند .هرچند اين امیر ،يیک بعید تیاريیی

حلقه نشانهشناسی تهران.

دارد و فضای سینتی حیاکم بیر منطقیه ،دربیاره فعالییتهیای

صديق سروستانی ،ر .و نیمروزی ،ن« .)5953( .بررسی ارتباط

اقتصادی زنان ،محدوديت هايی قائل شده است ،اما بهدلیل اين

بین مشیارکت در روابیط همسیايگی و احسیاس

تغییرات ،ناامنی بیشتر شده و حضور زنان بشدت کاهش يافتیه

امنیت» ،فصلنامه دانش انتظامی ،سیال  ،54ش ،4

است .ازسوی ديگیر ،غالی شیدن منطیق اقتصیادی بیر منطیق

.551 –441 ،

فرهنگی و اجتماعی حضور زنیان را کیه ازلحیاظ تیاريیی در

فکوهی ،ن .)5959( .انسانشناسی شهری ،تهران :نشر نی.

فعالیت های اقتصادی نقش چندانی نداشته انید ،محیدود کیرده

لینچ ،ک .)5959( .تنیوری شیکل شیهر ،ترجمیه :سیدحسیین

است.
به طورکلی ،اين عوامل طی اين مراحیل ،سیب

بحرينی ،تهران :دانشگاه

تهران.

شیده انید

محمدپور ،ا .و ايمان ،م« .)5950( .بازسازی معنايی پیامیدهای

وجود محلة عودالجان ،بشدت تهديد شود و با مسیألة «میرگ

تغییییرات اقتصییادی ،در منطقییه اورامییان تیییت

عودالجان» مواجه شويم.

کردسییتان ايییران :ارائییه يییک نظريییة زمینییهای»،
فصلنامه علمی پژوهشی رفیاه اجتمیاعی ،سیال ،0
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