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تأملي در مشكالت زندگي در پايتخت

تهران تا به دور

دكتر ابراهيم فياض

هر تمدني در پيشرفت خود تحت تأثير مباني ساختاري و
سختافزاري پراكنش جمعيت است .بزرگي و كوچكي تراكم
جمعيتي و همچنين پراكنش آن از چند قرن پيش به اين سو محل
تأمل بوده است« .دوركهايم» ،تراكم جمعيت در شهرها را عامل
اساسي پيشرفت ميدانست و«وبر» به جاي آن ،بر جهان پديداري
(جهانبيني) صحه ميگذاشت .جامعهشناسي شهري ،خاصه ذيل
مبحث «تقسيم كار» اين موضوع را بارها بررسي كرده است .در
قرآن نيز از يك سو اشاره ميشود كه اعراب باديهنشين به سختي
ايمان ميآورند و از س��وي ديگر ش��هرها را مركز فساد قلمداد
ميكند.در ايران شهر مركزي را «پايتخت» مينامند ،زيرا پاي تخت
پادشاهان شناخته ميشد .يعني مركز سياسي بود اما شهرهايي نيز
بودند كه براساس دانش شكل ميگرفتند .شهرهاي ديگري نيز
حوليكمركزمعنويياحول«بركت»ساختهميشدند.شهرهايي
كه پيرامون بقعه امام يا امامزادهاي سامان مييافتند ،در همين زمره
هستند .گاه مركزيت سياسي ،مركزيت معنوي و مركزيت علمي
به صورتي تركيبي ايجاد ميش��د اما تهران در حقيقت تنها يك
مركز سياس��ي بود .از قبل از مشروطه ارتباط ما با جهان افزايش
يافت .سپس زماني كه نفت پا در ميان گذارد ،تهران به صورت
ساختاري ،بدل به مركز پولي ميشود .آنگاه ساير استانها نيز يك
به يك تبديل به پايانه مالي شدند .اين موضوع در تاريخ ما تازگي
نداشت .اما اين بار ثروت تجميع شده نتيجه توليد نبود بلكه نتيجه
وابستگي به نفت بود .در اين بين تهران مركز مركزها بود .پس در
واقع مراكز استانها و بيش از همه تهران مركز وابستگي شد .هر
چند ثروت همواره به سمت مراكز و مركزمركزها روانه ميشود
ولي حال مردم تهران دگرگونه است.
آنها مركز گريز هس��تند .يعني مايلند دائم در حاشيه شهرها
زندگي مرفهي را تشكيل دهند .بهارستان كه همان باغ نگارستان

بود زماني محل تفريح شاه و شاهزادهها بود .اما شلوغي فزاينده
مراكز ش��هر (كه در گذش��ته حاشيه ش��هر بود) و گسترش آن
باعث عقبنشيني شهر توسط اعيان ميشود به گونهاي كه كار
عقبنش��يني در زمان پهلوي دوم به باغ نياوران كش��يد .امروزه
ميدانيم كه صبحها مركز تهران و بعدازظهرها حاشيه تهران شلوغ
ميش��ود .تهيه نموداري از سنگيني ترافيك از مركز و حاشيه و
آنگاه مقايسه آنها به ما كمك ميكند تا دريابيم كه وسط تهران از
زندگي انساني بيبهره (يا دستكم كم بهره است) .تهران در ادامه
عقبنشيني به شهرهاي كوچك اطراف ميپيوندد .اتوبانها مدام
كوتاهتر ميشوند و اگر خوششانس باشيم بزودي با يك «مترو
پليس» روبه رو ميشويم .ما كمتر به فكر ساختن شهر هستيم.
بيشتر خيابانها و اتوبانها و جادههايي ميسازيم كه در كنار آن
خانه ميسازند .پس در حال حاضر يك «خيابان ـ شهر» داريم .با
اين اوضاع «مترو ـ شهر» نه يكي از انتخابها بلكه تنها انتخاب
ما خواهد بود .نيوجرس��ي از جمله متروپليسهاي دنياست .در
آنجا مجتمعهاي زيادي در نزديك مترو س��اخته شد ،به طوري
كه هنگام آدرس دادن مث ً
ال ميگويند« :خروجي فالن  »...مشكل
بعدي يك نوع ناهمگوني و رهاش��دگي در حاشيهها است .در
باغهاي اطراف تهران چه ميگذرد؟ ممكن است در آينده با قاچاق

موادمخدر و فحشا روبهرو شويم .تجارت انسان در كشور چندان
ريشهدار و فربه نيست ولي به هر حال اين خطر همچنان جدي
است .نميدانم چرا شهرداري تهران كمتر به دايركردن فضاهاي
عمومي مانند فرهنگسرا ،مسجد و پارك اهتمام دارد و از آن مهمتر
نميدانم چرا كسي به اين موضوع حياتي فكر نميكند كه با توجه
به ش��رايطي كه داريم بايد تالش كني��م محل كار مردم با مكان
سكونتشان نزديك شود .اين «تقرب» نهتنها آشكارا بر ترافيك
اثر ميگذارد ،بلكه هزينه رواني زندگي در اينجا را ميكاهد.
مفهوم تقرب نهتنها در ربط شهروندان با محل كسب و كار
بلكه در رابطه فاميلي شهروندان نيز اثرگذار است .تقرب يكي از
چيزهايي است كه وقتي تهران شلوغ شد ،ما را ترك كرد.
اين تقرب به هر ش��كل و هر قدر هم ناقص ،بايد بازگردد؛
با مترو ،نزديك��ي ظاهري محل كار و فاميل .تهران نهتنها مركز
وابستگي بلكه مركز «بعد» و مركز فشار رواني و مركز فساد نيز
هست .وقتي به همه اين مفاهيم نگاه ميكنم در پس هركدام از آنها
رد پاي گم شدن تقرب و ظاهر شدن «بعد» را ميبينم .هر تمدني
در پيش��رفت خود تحت تأثير مباني ساختاري و سختافزاري
پراكنش جمعيت است .چگونگي اين پراكنش در چگونگي ما
اثر ميگذارد .پس حق داريم كه نگران آن باشيم.

امپرياليسم
در ابعاد بومي
ميثم تواليي

آنچه ضحاك ماردوش را نزد فردوس��ي اينچنين سهمناك
ميكن��د ،تنها جنايات او در ريختن خ��ون جوانان نبود بلكه از
آن بدت��ر عقيم كردن ملت و قوم ،تراژدي اصلي و اصل تراژدي
شاهنامه است .اين بعد تراژيك در يك نمونه انساني رستم را به ياد
ميآورد .مرگ سهراب فقط فرزندكشي نيست بلكه رستم از درد
عقيم ماندن مينالد .همين بليه در سطح بينالمللي با فراهمآمدن
امپرياليسم عليه كشورهاي حاشيهاي به ظهور رسيد .رسمي كه
جهان حاشيهاي را عقيم كرد .جهاني كه هر كجا بود ،در جنوب
خطابميشد.
«جوزفكينبرلين»سياستمداراستعمارخواهانگليسيمخالفان
خود را «انگليسيهاي كوچولو» ميدانست .آنها به بهانه رساندن
دستاوردهاي تمدن خود به مردماني با نژاد و فرهنگ پست ،سالها
مشغول دستاندازي به آسيا ،آفريقا و امريكاي التين بودند .اين
نژاد باوري و تشنگي براي قدرت ملي سپستر به شيوههاي جديد
تبديل شد .امروزه نام آن را نظم نوين جهاني گذاردهاند .جذب
سرمايههاي اقتصادي و انساني و فرهنگي ديگر بالد تا حدي به
نابودي توليد و انسان و سبك زندگي شرق منجر شد.
اين مفهوم ميتواند در ابعاد خردتر مطرح شود .امپرياليسم
از ريش��ه « »imporiuگرفته ش��ده و ن��زد «آلن بيرو» به هر
نوع توسعه و يا سلطه اطالق ميشود .اگر هرگونه توسعهطلبي
را بدايت و عقيم نمودن را نهايت امپرياليسم فرض كنيم ،آنگاه
امروزه صورت ديگري غير از تسلط تراستها در جهان وجود
دارد كه ميتواند تس��لط يك منطقه بر ساير مناطق در محدوده
ملي باشد .در اين صورت مركز امپرياليسم بومي در ايران ،تهران
است .شهري كه قبله هرگونه سرمايه و سرمايهگذاري در ايران
محسوب ميش��ود .حجم پولي كه در تهران مبادله ميگردد با

هيچ ش��هر ديگري قابل مقايسه نيس��ت .تهران محل تمركز
دانش و دانشگاه و قدرت سياسي نيز هست .جايي كه زماني
به نظ��ر آغامحمدخان قاجار جز يك پ��ادگان نظامي خوب
براي نزديكي به روسيه نبود ،بعدها بدل به محل خوشنشيني
شاهزادگان شد .زندگي جديد يا مدرنيته از رشت و تبريز ،به
تهران رسيد و از آنجا در همه جا پراكنده شد .اما امروز همه
شهرها به حاشيهاي براي تهران تبديل شدهاند .غايت هر شهري
درايرانتهراناست.محبوبيتغريبدوتيمپرسپوليسواستقالل
در همه شهرها ،مايه مباهات بودن پوشيدن لباس دوخت پايتخت
و الگوبرداري در شيوه پوشش و چهرهآرايي نزد جوانان ،آرزوي
مهاج��رت مردان خانه و زندگي به مركز براي ادامه امرار معاش
مثالهايي تصادفي نيستند .مترو تهران بحراني براي هزينه كرد در
قطار شهرهاي شهرستانهاست و اگر مشكلي در آن ايجاد شود به
سرعت تبديل به مسئلهاي ملي ميشود .با اين حال اغلب از كنار
مشكالت قطار شهري مشهد و اصفهان با كماعتنايي ميگذريم.
شهرستانها ميتوانند به لحاظ جغرافيايي مث ً
ال چون قزوين،
نزديك باش��ند اما در هر صورت آنقدر دور هستند كه مورد
كممهري واقع شوند .اين موضوع قبل از بيكفايتي مسئولين به
يك ناهنجاري فرهنگي مربوط است.
آنچه موضوع را بغرنج ميكند تنها عقيم شدن استانها زير
سيطره تهران نيست ،بلكه بايد مسئلهدار بودن اينجا را به آن افزود.
يك منطقه فرهنگي از دو راه هويت مييابد .يكي ريشه تاريخي

و ديگر تفاوت آن با ديگر گونهها (دو اصل هويتبخش) گويا
هر دو پارامتر در تهران تهديد ميشوند .تهران شهري است كه
خود در هواي غربيشدن ميس��وزد .اين موضوع ميتواند به
قطع ريشههاي تاريخي با مشخصههاي ايرانياش منجر شود.
در س��وي ديگر ش��هرهاي دور و نزديك با هوس شبيه شدن
به تهران ،اصل متفاوت بودن را كنار ميگذارند .در اين شرايط
تهران در حال تبديل شدن به هيچ جا است .جايي كه نه ريشه و نه
تفاوتيدارد.شهريكهمحلههايشرابهپاياتوبانهاقربانيميكند،
جايي كه «بازار تهران» را همچون معضل ميداند و هنگام تفاخر
چيزي جز «برج ميالد» ندارد .برجي كه از هر نظر غيرايراني است.
وجود اين برج نيست كه هويت تهران را به خطر مياندازد ،بلكه
تبديلشدنآنبهنمادتهران،تهرانبودگيرابهسمتهيچجابودگي
سوق ميدهد .اين درحالي است كه متخصصين شهرستاني واقع ًا
شك دارند كه اينجا را يك شهر بدانند يا آن را مجموعهاي گسترده
از خياب��ان و خانه در نظر آورند .مركزگرايي نزد همه كش��ورها
مشكلي اساسي است .اين امر از يك سو به بيعدالتيهاي متداول
باز ميگردد و از سوي ديگر به وضع تاريخي ما يعني شهري شدن
دنياي جديد مربوط مي شود.
لنين در «امپرياليسم عاليترين مرحله سرمايهداري» اخطار
ميدهد كه انباشت سرمايه به انحصار سرمايه منتهي ميشود .و
حرف او پاي خودش ،ولي واقعيت دارد كه همه هموطنان ما به
سختي از رفتار تهران دلخور هستند.
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