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مشارکت اجتماعی در پهنة مرکزی تهران:
با تأکید بر نهادهای مردممدار و شورایاریها
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1

شیرین احمدنیا

2

آتنا کامل قالیباف
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تاریخ پذیرش96/01/31 :

چکیده
ادارة شهر فقط در نهادهای رسمی مدیریت شهری خالصه نمیشود .در این پژوهش ،بحث دربارة
مشارکت با تمرکز بر دو نهادی صورت میگیرد که نقش مهمی در جلب مشارکتهای مردمی دارند:
سازمانهای مردمنهاد بهعنوان نمایندهای از جامعة مدنی و شورایاریها بهعنوان نمایندهای از دولت محلی.
هدف این پژوهش بررسی تجربیات و تالشهای عینی پیرامون جلب مشارکتهای مردمی در پهنة
مرکزی شهر تهران (مناطق  11 ،7 ،6و  )12است .روش تحقیق کیفی است و از تکنیک مصاحبة عمیق
برای جمعآوری دادهها استفاده شده است .مصاحبهها با یازده نفر از مسئوالن سازمانهای مردمنهاد و
همچنین هشت نفر از اعضای شورایاری محالت انتخابی در مناطق مرکزی تهران انجام گرفته است .پس
از پیادهکردن تمام مصاحبهها ،تحلیل از طریق کدگذاری دستی دادهها براساس مقوالت مشخصشده از
قبل صورت پذیرفت .براساس یافتههای این پژوهش ،تعامل مثبت و سازندهای میان سازمانهای مردمنهاد
و شورایاریها از یکطرف و میان این دو نهاد با بخش دولتی و حکمرانی شهری از طرف دیگر ایجاد
نشده است .سازمانهای مردمنهاد تخصصی و شورایاریها که هر دو دربارة مشکالت و مسائل اجتماعی
و شهری آگاهی و شناخت خوبی دارند ،در روابط قدرت نهادهای شهری و دولتی ،جدی گرفته
نمیشوند .در محالت قدیمی تهران بهویژه در مناطق  12و  ،11حس تعلق به فضاهای محلی کم شده
است .بخشی از این مسئله بهدلیل انباشتهشدن آسیبهای اجتماعی ،زوال سرمایة اجتماعی محلی و
مهاجرت ساکنان قدیمی به محالت بهتر است .نبود تعلقخاطر و کاهش سرمایة اجتماعی محلی ،عدم
مشارکت را به همراه میآورد.
واژههای کلیدی :حکمرانی ،سازمانهای مردمنهاد ،شورایاری ،محله ،مشارکت مردمی.

 . 1مقاله مستخرج از طرحی پژوهشی است که به سفارش مهندسین مشاور معماری و شهرسازی فرنهاد در تابستان  1394انجام
گرفته است.
 .2عضو هیئتعلمی گروه برنامهریزی اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسندة مسئول)،
shirin.ahmadnia@gmail.com
 .3دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائیatena.kamel@gmail.com ،
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مقدمه
پیچیدگی جوامع شهری و تنوع عرصهها و موضوعات موجود در سطح شهر ،از جمله
محیطزیست ،فضای عمومی ،اوقات فراغت شهروندان ،توسعة آموزش و بهداشت ،رفاه اجتماعی،
توجه به آسیبهای اجتماعی و ...نشان میدهد بدون همکاری همة گروهها و سازمانهای مردمی و
دولتی ،امکان دستیابی به شهری سالم امکانپذیر نیست .در این پژوهش ،بحث از مشارکت با
تمرکز بر دو نهادی صورت میگیرد که نقش مهمی در جلب مشارکتهای مردمی در سطح جامعه
دارند :سازمانهای مردمنهاد و شورایاریها.
از دهههای پیش ،سازمانهای مردمنهاد در ایران با هدف کاهش حجم مشکالت شهرها و روستاها رشد
یافتهاند .این سازمانها خدمات متنوعی در ابعاد اجتماعی ،حقوقی ،بهداشتی ،جنسیتی و زیستمحیطی ارائه
میدهند و سه نقش مهم در ادارة شهرها بر عهده دارند .1 :توانمندسازی نیروهای اجتماعی .2 ،میانجیگری
بین مردم و مقامات حکومتی .3 ،مشاوران نهادهای دولتی برای تغییر سیاستگذاری (طهماسبیفر:1386 ،
 .)26سازمانهای مردمنهاد بهطور مستقیم و داوطلبانه در حوزهها و مسائلی وارد میشوند که خدمات دولتی
آن را پوشش ندادهاند یا پوشش مناسبی برای رفع مشکل ایجاد نشده است.
1

همچنین ،بیش از یک دهه از عمر شورایاری محالت در ایران میگذرد؛ شورایی مردمی که با
هدف تسهیل سازوکارهای حل مشکالت محلی با رویکرد مشارکتی ایجاد شد .شورایاران در سطح
محالت از طریق ارتباط مستقیم با ساکنان محلی و از طریق سازمانهای مردمنهاد باید نیازمندیها،
کمبودها و محدودیتهای محله را شناسایی کنند .از آنجاکه شورایاری ضمانت اجرایی ندارد،
مشکالت باید با تعامل با دستگاههای اجرایی حل شوند .ماهیت وظایف شورایاری فقط جنبة
شناسایی ،نظارتی ،مشورتی و همکاری دارد .سازمانهای مردمنهاد هم در شناسایی مشکالت و هم
در ارائة خدمات مشاوره برای پیداکردن راهحل مناسب و حتی تا حدودی در اجرا میتوانند به
کمک شورایاری بیایند .درواقع ،این نهادها بهدنبال ادغام هرچه بیشتر شهروندان در نظام اجتماعی
هستند و این هدف در مسیر توسعة مشارکت اجتماعی مردم و دخالت آنها در امور جامعة مدنی
است .پرسش محوری پژوهش این است که سازمانهای مردمنهاد بهعنوان یکی از ارکان اصلی
جامعة مدنی و شورایاریها بهعنوان مدیران محله ،تا چه حد در تقویت مشارکتجویی مردم -که
از اهداف اصلی آنهاست -موفق بودهاند.
 .1طبق مادة  2اساسنامة انجمنهای شورایاری مصوب شورای اسالمی شهر تهران« :شورایاری ،انجمنی غیردولتی ،غیرمتمرکز،
غیرسیاسی ،داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان میباشد».
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در پژوهش حاضر ،تجربیات و تالشهای عینی این نهادها در جلب مشارکتهای مردمی در پهنة
مرکزی شهر تهران بررسی شده است 1.مناطق مورد بررسی شامل مناطق  11 ،7 ،6و  12میشود.

پیشینة تحقیق
تحقیقات داخلی :تحقیقات و پژوهشهای بسیاری در زمینة مشارکت ،در ابعاد مختلف اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی در ایران صورت گرفته است .در پژوهشهایی با محوریت مشارکت
اجتماعی و شهری بهطور عمده موانع شکلگیری مشارکت محلی عواملی مانند عدم شکلگیری
مفهوم شهروندی (صادقی ،)1392 ،ازبینرفتن هویت محلهای بهدلیل کاالییشدن زمین (مدنیپور،
 )1381و رویکرد دولت به تشکلهای اجتماعی (بیات )1390 ،بوده است.
صادقی ( )1392به عدم شکلگیری مفهوم شهروندی اشاره دارد و بیات ( )91 :1390نیز معتقد
است «در ایران شبکههای اجتماعی فراتر از پیوندهای خویشاوندی و قومی هنوز بسیار مقطعی،
ساختارنیافته و قیممآباند .ضعف همکاری مدنی یا غیرخویشاوندی در سطح محلی ،باعث تقویت
مناسبات سنتی سلسهمراتبی و قیممآب با افرادی میشود که به رهبران محلی ،حالالن مشکالت و حتی
قلدران محله وابستهاند و نه به فعالیتهای اجتماعی با مبنای وسیع» .درنتیجه ،طبقات فرودست از
مشکالت محیطی آگاهاند ،اما به فعالیت جمعی ،خواه از طریق فعالیت محلهای برای بهبود محله و خواه
از طریق رفتارهای اعتراضی به مقامات ،کمتر روی میآورند و مسائل اغلب بهطور فردی حل میشود.
به زعم اتحادیه ( )1377نخستین محلههای شهر تهران که در اوایل دورة ناصری شکل گرفت،
بیش از آنکه بازنمای قدرت طبقاتی افراد باشد ،براساس هویتهای قومی -قبیلهای شکل گرفته
بود .چنانکه ترکزبانان در یک محله ،عربها در محلهای دیگر و بختیارها در محالت خود زندگی
میکردند .براساس اولین نقشههای تهران ،حتی نام برخی از کوچهها و محالت براساس نام آن قوم
یا بزرگ آن قوم انتخاب میشد.
این صورتبندی محلهای تا اوایل دورة قاجار ادامه داشت تا اینکه با ادغام ایران در بازار
جهانی و نقدینهکاری محصوالت کشاورزی و توسعة روابط سرمایهداری جدایی فضایی مشهودتر
شد .این جدایی آثار خود را بر روابط همسایگی و محلی بر جای گذاشت .سپس زمین آرامآرام به
کاالیی برای مبادله تبدیل شد .بنا به نظر مدنیپور ( ،)295 :1381این مسئله در سالهای بعد به
کاالییشدن زمین 2منجر شد .از آن پس ،محل سکونت افراد را نه روابط قومی یا احساس تعلق به
 .1براساس تعریف شهرداری تهران ،پنج پهنة اصلی برای شهر تعریف شده است که شامل شرقی ،غربی ،شمالی ،جنوبی و مرکزی میشود.
2. Commodification of land

 148مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،6شمارة  ،1بهار 1396

محلی خاص و هویت محلهای ،بلکه میزان درآمد فرد تعیین میکرد .با شدتیافتن روند ادغام
ایران بهعنوان حاشیهای در بازار جهانی ،محالت هویت محلی خود را از دست دادند و دوگانة
باالی شهر -پایینشهر جای تقسیمبندی محلهای را گرفت .بعد از آن ،طبقة فرودست به جنوب
شهر رانده شد و طبقة فرادست به شمال آن نقل مکان کرد .این دوگانه امروز بیش از پیش تعمیق
یافته است تا جایی که دیگر هویت محلی واقعی بهندرت دیده میشود .افراد با کسب سرمایة
بیشتر ،به خانههای مناطق باالتر شهر نقل مکان میکنند .نبود این هویت محلی و حس نوستالژی به
آن ،مسئوالن و متولیان امر را بر آن داشته است تا بهصورت مصنوعی و از باال به پایین هویت
محلی را به ساکنان شهر تزریق کنند .از اینرو ،در یک دهة اخیر با موجی از طرحها و پروژههای
محلهمحور از سوی نهادهای متولی امر شهر مانند شهرداری و شوراهای شهر مواجه بودهایم.
آصف بیات ( )104 :1390در بررسی کشورهای خاورمیانه یکی از موانع مشارکت محلی را
رویکرد دولتها دانسته است« :در این کشورها ،دولت از یکطرف از سیاستهای جلب مشارکت
مردمی حمایت میکند و از طرف دیگر تشکلهای ایجادشده را تحت کنترل خود درمیآورد و
امکان استقالل تشکلها وجود ندارد ».به اعتقاد بیات ،دولت تا جایی حمایتگر است که انجیاوها

1

(سازمانهای مردمنهاد) از مسئولیت اجتماعی -خدماتی دولت و رشد فقر بکاهند .در عین حال،
سازمانهای مردممدار دائم بهلحاظ منابع مالی خود مورد شک و اتهام هستند و پیشبرد رویکردی
مستقل برای آنها دشوار است.
همچنین ،بیات در نگاهی آسیبشناختی به ساختارهای درونی سازمانهای مردمنهاد و
مشکالت آن در زمینة جلب مشارکت اعضا اظهار داشته است« :انجیاوها ،بهخصوص از نوع
انجمنهای رفاهی نشان از نگرش و ساختار قیممآب آنها دارد» (همان) .به زعم وی ،قیممآبی هم
در سازماندهی درونی از باال به پایین انجیاوهای محلی و هم در رابطة آنها با مشتریها بازتاب
پیدا میکند .یک یا دو نفر تصمیمات اصلی را در انجیاوها میگیرند و هیئتمدیره و کارمندان
بهندرت در تصمیمات مشارکت میکنند .بهعالوه ،با ازبینرفتن روحیة داوطلبی ،کار در انجیاو
برای کارمندان آگاه به موقعیت خود ،اما با درآمد کم ،چیزی بیش از یک تجربة کاری کسلکننده
نیست .انجیاوهای قیممآب مشتریهایشان را بیشتر به چشم دریافتکنندگان کمک میبینند تا
مشارکتکنندگان در توسعه .انجیاوها اغلب بهدلیل «الطاف» و خیرخواهیشان انتظار وفاداری،
حمایت و خدمت دارند .نکتة دیگر اینکه مشتریان انجیاوها برخالف اتحادیهها و تعاونیها ،عضو
1. NGO
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آن نیستند و درنتیجه نمیتوانند از آن بهدلیل عدم کفایت بازخواست کنند .همین رابطه هم میان
انجیاوهای محلی و اهداکنندگان مالی آنها وجود دارد و درنتیجه انجیاوها به مشتریانشان
پاسخگو نیستند ،بلکه به اهداکنندگان خود پاسخگو هستند.
حال این پرسش مطرح میشود :آیا انجیاوهای کنونی از نظر ساختاری میتوانند مشوق
مشارکت تودهای برای توسعة معنادار باشند؟
نقش سازمانهای مردممدار و میزان قابلیت آن در جلب مشارکت در راستای توسعه ،در
پژوهش کالنتری و پروین ( )1392بررسی شده است .به زعم آنها ،مشارکت اجتماعی بهمعنی
سنتی آن در بطن و بستر جامعة ایران وجود دارد و بسیاری از امور مردم مانند اعیاد و مراسم
مذهبی را خود آنها انجام میدهند ،ولی مسئله اینجاست که این مشارکت سنتی رنگ و بوی مدرن
به خود نگرفته است و مدیریت شهری نتوانسته است از وجود این بسترها و ظرفیتها برای حل
مسائل و آسیبهای شهری استفاده کند (کالنتری و پروین.)348 :1392 ،
موضوع دیگر مورد توجه آنها در زمینة مشارکت شهروندی ،مشارکت صداهای خاموش و
آسیبپذیر در شهر تهران است .براساس یافتههای آنها ،صداهای خاموش مانند کودکان ،معلوالن،
زنان و سالمندان ،کمترین مشارکت اجتماعی را در بین گروههای شهری در تصمیمگیریهای
مدیریتی در تهران دارند .این مسئله بهویژه برای معلوالن شدیدتر است ،بهطوریکه معلوالن
ناخواسته از تردد در فضاهای عمومی خودداری میکنند (همان.)349 :
نتایج پژوهش موسایی ( )1386نیز نشان میدهد تمایل پایین به مشارکت در شهر تهران پدیدهای
دوجانبه از سوی مردم و شهرداری است .وی معتقد است رشد بیرویة تهران و تجمع جمعیت ده
میلیون نفری ،سنتهای خاص و بومی این شهر را از بین برده و بافتی چندفرهنگی یا حتی ذرهای
ایجاد کرده است که در آن شبکههای اجتماعی درونگروهی مثل خانواده و خویشاوندان ،به مراتب
قویتر از شبکههای برونگروهی هستند؛ موضوعی که برای مشارکت اجتماعی و شکلگیری سرمایة
اجتماعی بسیار مضر است .در بدنة مدیریتی شهرداری تهران نیز نوعی عدم پاسخگویی دربرابر
شهروندان وجود دارد و برخی از مدیران تصور میکنند با دخالت مردم در امور شهری ،کارایی
مدیریتی آنها زیر سؤال میرود .بحث مشارکت در بدنة شهرداری نهادینه نمیشود و فقط جنبة
شعاری دارد .ضمن اینکه قوانین و مقررات اجرایی و دستورالعملهای مشارکتی در بین مدیران ارشد
و میانی مشاهده نمیشود (موسایی)1386 ،
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تحقیقات خارجی :ناتاوتیسیت 1و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان «توسعة اجتماعی
مشارکتی :نمونههایی از تایلند» نتیجه گرفتهاند بسیاری از پروژههای توسعه با رویکرد «مشارکتی»
در تایلند ،موفق به جلب مشارکتهای مردمی نشدند .در اغلب این نمونهها ،ارزشهای فرهنگی و
هنجارهای اجتماعی موانع اصلی بودند .در این میان ،توسعهگرانی که شناخت اندکی دربارة بافت
محلی داشتهاند ،در ایجاد انگیزه برای مشارکت توفیق کمتری داشتهاند .جلب مشارکت در تایلند
بهدلیل ماهیت سلسلهمراتبی این جامعه و سیستم قوی حمایتی آن ،همواره با چالش مواجه بوده
است .ارزشهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی زیادی هستند که مانع تعامل مردم میشوند.
درنتیجه ،بسیاری از پروژههای توسعة مشارکتی توفیق چندانی در جلب مشارکت مردم محلی
نداشتهاند .با اینحال ،به نمونههایی اشاره شده است که علیرغم فرهنگ بازدارندة پیروی از
مافوق ،موفق به جلب مشارکت مردمی شدند .بررسی این نمونهها نشان میدهد سازوکار ترغیب
به مشارکت شامل سه فاکتور مهم میشود :کنشگر (عزت نفس) ،کنش (تعامل اعضای گروه در کل
فرایند توسعه) و همکاری یا ائتالف (مدیریت نقشها ،قوانین و راهحلها).
این سازوکار شامل ارتقای ظرفیت «کنشگران» برای نشاندادن «کنش» با کمک و راهنمایی
خبرگان و معتمدان محلی ذیل برنامهای فراگیر و زیر چتر شبکههای «ائتالف و اتحاد» ایجاد
میشود تا بدینترتیب اجتماعی محلی را توسعه دهد.
معموالً بهدلیل عزت نفس پایین بسیاری از اعضای یک اجتماع ،کنش آنها وابسته به گرفتن
دستور یا دستورالعمل از طرف مقامات است .این مقامات در بسیاری از مواقع درک عمیقی دربارة
بافت محلی ندارند .بهعالوه ،با تغییر قدرت ،سیاستها و برنامهها هم عوض میشوند و پروژهها
نیمهتمام باقی میمانند .درواقع ،مشکل از کمبود ظرفیت و قابلیت محلی نیست ،بلکه مسئله نگرش
وابستهای است که در سیستم مشتری -حامی 2ریشه دارد و از میزان مداخلة مردم در فرایندهای
توسعه میکاهد .برایناساس ،سازوکارهای تقویت خوداتکایی پیشنهاد میشود؛ یعنی درگیرکردن
مردم در فرایند پیشبرد یک اقدام توسعهای که شامل چشمانداز یا خطمشی ،3برنامهریزی ،اجرا و
ارزیابی میشود .هرچه درگیری و مشارکت مردم بیشتر باشد ،خوداتکایی بیشتر و وابستگی به
دیگران کمتر میشود .نتایج بررسیها در این پژوهش نشان میدهد مداخلة دولت در توسعة محلی،
درنهایت نهتنها به نفع محالت نیست ،بلکه موجب میشود ساکنانی منفعل و وابسته بازتولید شوند
که برای هر کاری متکی به عاملی خارجی (دولتی) هستند.
1. Nuttavuthisit
2. patron-client
3. vision
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دیواین ( )2006در پژوهش «سازمانهای اجتماعمحور :مد روز یا سنتی قدیمی؟» از تجربة
زنان خویشفرما در هند سخن میگوید .در این پژوهش ،یکی از پارادوکسهای توسعة مداخلهای،
جدایی فضای ذهنی و تجربی تصمیمگیرندگان دانشگاهی از مردم عادی و بهویژه فرودستان است.
معموالً دانشگاهیان و فعاالن از زندگی و وضعیت فقرا و به حاشیهراندهشدگان جدا باقی میمانند.
رویکرد «مواجهه و گفتوگو» که روش این پژوهش بوده است ،با هدف اصالح این پارادوکس ،به
طیف وسیعی از روشهای یادگیری توجه میکند .این رویکرد بر چهار روش به هم مرتبط استوار
است :مواجهه ،بازتاب ،گفتوگو و کنش .مواجهه و بازتاب فرصتی را برای کارشناسان ایجاد
میکند تا ماهیت انتزاعی روابط و واقعیتهایی که با تحقیق و مداخله قصد تغییر آنها را دارند،
شخصیسازی کنند و در بافت و زمینة اصلیشان مطالعه کنند.

مبانی نظری

1

بهعقیدة ایمانی جاجرمی ( )1386توانایی حکومتکردن دولتها با تغییر شرایط و افزایش مسائل
و مشکالت در حیطههای مختلف کاهش پیدا کرده است .این شرایط موجب بازاندیشی
صاحبنظران در روشهای مرسوم شده است .رویکرد حکمرانی 2از رویکردهای مطرح و تقریباً
جدید است که سه مقولة اصلی را بررسی میکند .1 :در سطح جامعه ،قدرت چگونه اعمال
میشود؟  .2در سطح جامعه ،تصمیمات چگونه گرفته میشود؟  .3شهروندان چگونه خواستهها و
دیدگاههایشان را ابراز میکنند؟ در این الگوی جدید تالش میشود پاسخهایی متفاوت از
روشهای مرسوم -که براساس اقتدار بیچون و چرای دولت بوده است -عرضه شود.
در این رویکرد ،سه عنصر دولت محلی ،بخش خصوصی و جامعة مدنی در جامعة شهری مهم
میشود (ایمانی جاجرمی« .)54 :1382 ،درواقع حکمرانی در سطح شهر به مجموع شیوههایی
اطالق میشود که از طریق آنها نهادهای عمومی و خصوصی امور مشترکشان را برنامهریزی و
مدیریت میکنند .یعنی حکمرانی شهری تنها به نهادهای رسمی مدیریت شهری خالصه نمیشود.
تمامی بازیگران عرصة امور عمومی شهر ،یعنی سازمانهای رسمی ،گروههای غیررسمی ،نهادهای
بخش خصوصی و البته سرمایة اجتماعی شهروندان در محدودة آن قرار میگیرد» (همان.)54 :
برنامة اسکان بشر ملل متحد ( ،)2002فرایند حکمرانی شهری را پاسخی کارآمد و مؤثر دربرابر
مشکالت شهری تعریف میکند.

3

1. Governability
2. Governance
 .3برای اطالعات بیشتر دربارة حکمرانی ر.ک:
United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT, Global campaign on urban
Governance: concept paper, 2nd Edition, 2002
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درنتیجه ،حکمرانی شهری با شکلهای قدیم حکومت متفاوت است ،زیرا عامالن مدیریت فقط
بخش عمومی نیستند ،بلکه بخشهای خصوصی و داوطلب نیز در مدیریت دخیلاند .این عامالن
در شبکههای مدیریت و مشارکتهای مستقل از دولت عمل میکنند (اللهپور)62 :1386 ،؛ برای
مثال ،سازمانهای مردمنهاد بهمثابة میانجیگر بین مردم و مقامات دولت نقشی تعیینکننده در
کاهش تصدیگری حوزههای دولتی و شهرداری و سازمانهای ذیربط دارند.
مدیریت شهر به شیوة حکمرانی در عمل با میداندادن به منابع و سرمایههای بخش خصوصی
و جامعة مدنی ،زمینه را برای مشارکت شهروندان مهیا میکنند که به افزایش کارایی و بازده در
امور شهری میانجامد .این بسترسازی برای حضور شهروندان در عرصههای شهری ،مسبوق به
وجود حوزههای عمومی و در نتیجة آن پیدایش فضاهای عمومی مستقل است.
در رویکرد حکمرانی ،دیدگاه غالب این است که فضاهای عمومی عاملی برای شکلدهی به
روابط اجتماعی و جهان زیستة هریک از کنشگران است و کنشگران هم بر این فضاها تأثیر
میگذارند (ظهور نسل جدیدی از نظریات شهری مثل هاروی1982 ،؛ سوجا1989 ،؛ لوفور1974 ،؛
مسی .)1994 ،رویکردهای جدید در مطالعة شهر بر پایة رویکرد مطالعاتی مشترکی بنا شدهاند که
عبارتاند از :مطالعة مناسبات میان فضا ،فرهنگ ،دولت ،جنبشهای اجتماعی نوظهور و توسعة
سرمایهداری .دیدگاههای امروزی دربارة فضا به شرح زیر خالصه میشود:
 .1فضا ترکیبی از محیط و فرهنگ محسوب میشود ،نه فقط محیطی خنثی؛
 .2فضاها در جامعة مدرن بهشکل کاال درآمدهاند و مصرف میشوند؛
 .3مصرف فضاها نوعی مصرف منفعل نیست ،بلکه مصرفکنندگان به فضای مورد مصرف
خود معنا و کاربرد دلخواه و مورد نیاز خود را میدهند و از آن طبق نظر خود بهرهبرداری
میکنند و در این مورد بسیار خالقاند ،بهطوریکه برخی از صاحبنظران این حوزه ،این
فرایند را «تولید فضا» مینامند.
 .4این مصرف معنادار و تأثیرگذار در متن زندگی روزمره اتفاق میافتد و مشاهدة آن مستلزم
دقت در زندگی روزمره است.
شهروندان نسبت به شهر حقی دارند که بهطور عمده نادیده گرفته میشود .لوفور ،جامعهشناس
و فیلسوف فرانسوی ،در سال  1968برای اولینبار از حقی سخن گفت که شاید تا آن زمان از
نظرها دور مانده بود :حق شهر 1.از ایدة حق شهر خوانشهای متفاوتی ارائه شده است ،اما درکل
1. Right to the city
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می توان گفت منظور حق مردم در دسترسی به امکانات شهری و باالتر از آن حق برخورداری از
دموکراسی و مشارکت در تصمیمگیریهاست .باید به حق شهر مانند حق مالکیت ،حق رأی ،حق
آزادی ،حق کار و ...توجه شود و این مسائل در اولویت قرار گیرد .بدیهی است برای جلب
مشارکتهای مردمی در شهر ،نخستین موضوع ،دادن حق انتخاب و تصمیمگیری است .مردم تا
زمانیکه احساس محقبودن و تأثیرگذاربودن نداشته باشند ،کمتر به سمت مشارکتکردن میروند.
اعتقاد کلی بر این است که مشارکت شهروندی از طریق فرایند یادگیری در عمل ،1درون فضاهای
عمومی شکل میگیرد .حوزة عمومی 2از نظر هابرماس ،قلمرویی از زندگی اجتماعی است که در آن
چیزی شبیه به افکار عمومی شکل میگیرد .در هر گفتوگویی که تعدادی از افراد گرد هم میآیند،
بخشی از این حوزة عمومی تشکیل میشود .حوزة عمومی جایی است که در آن جامعه شکل میگیرد
یا دستکم عرصهای است که آرزوهای جمعی با نگاهی به آینده پدید میآیند (هاجر و ریاندورپ،
 .)12 :2001صاحبنظران علوم اجتماعی معتقدند علت عالقهنداشتن شهروندان به مشارکت در امور
شهری ،استعمار عرصة عمومی توسط عرصة خصوصی (خانه) یا عرصة دولتی است؛ یعنی کارکردهای
عرصة عمومی به درون خانهها رفته یا عرصة عمومی تحت سلطة دولت درآمده است.
بهعقیدة رضایی ( ،)54 :1375مشارکت اجتماعی در فضاهای عمومی 3رخ میدهد که با
درگیرکردن تعداد زیادی از مردم در ادارة امور جامعه ،ثبات و نظم را افزایش میدهد و با ارائة
فرصت اظهار عقیده به هر شهروند مصلحت اکثریت را تأمین میکند .رشد تشکلها و نهادهای
اجتماعی خُرد ،داوطلبانه و غیرسیاسی موجب شکلگیری مفهوم «مشارکت»« ،شهروند فعال» و
«فضای عمومی» و بهتبع آن «عالیق عمومی» و «هویت اجتماعی» مبتنیبر عالیق عمومی میشود و
این مسئله در جوامع کنونی جهان سوم که در معرض فشارهای مضاعف بهویژه فرایند جهانیشدن
و رشد عالیق منطقهای و محلی قرار دارند ،بسیار حیاتی است.
هرچند در ایران دربارة فواید مشارکت شهروندی مباحث بسیاری مطرح شده است ،درعمل
شهروندیِ با حقوق و مسئولیتهای مشخص که امکان تمرین عملی مشارکت را در زندگی
روزمره داشته باشد ،چندان محقق نشده است.

1. Practice
2. Public Sphere
3. Public Space
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و نیز مطالعة اسنادی انجام گرفته است.
برای سنجش و فهم برخی موارد از روش اسنادی استفاده شده است که عبارتاند از:
 .1آمارهای کلی مربوط به محله ،ناحیه ،منطقه و ابعاد اجتماعی ،جمعیتی و کالبدی درون آنها؛
 .2آمارهای مرتبط با انجمنها ،سازمانهای غیردولتی ،خیریهها ،پایگاههای بسیج و دیگر
مشارکتهای مردمی.
 .3دادههای مربوط به شرایط اجتماعی ،اماکن و سازمانهای مختلف در مناطق که اغلب در
نیمرخ محالت وجود دارد؛
 .4دادههای مربوط به نظرسنجیهای صورتگرفته در مناطق تهران.
در روش کیفی از تکنیک مصاحبة عمیق نیمهساختیافته استفاده شده است که شامل موارد زیر میشود:
 .1مصاحبه با مسئوالن انجیاوهای موفق در مناطق مرکزی تهران؛
 .2مصاحبه با دبیران شورایاری هشت محلة انتخابی چهار منطقة پهنة مرکزی تهران.
از آنجاکه هدف پژوهش بررسی تجربیات و تالشهای شکلگرفته پیرامون جلب مشارکتهای
مردمی است ،یازده تشکل مردمی در چهار منطقة مرکزی تهران بررسی شده است .از هر منطقه ،دو
سازمان مردمنهاد انتخاب شد .در این راستا ،انجیاوهایی انتخاب شدند که سابقة فعالیت بیشتری
داشتهاند ،بهلحاظ عملکردی در حیطة فعالیت خود موفق عمل کردهاند و بهنوعی با آسیبهای
اجتماعی در شهر (کارتنخوابی ،اعتیاد ،کودکان کار و )...مرتبط بودهاند .عالوهبر این هشت تشکل
اجتماعی ،با سه تشکل مرتبط با امور شهری نیز مصاحبه شد.
مدت زمان مصاحبههای صورتگرفته بهطور متوسط  40دقیقه بوده است .انجیاوهای
اجتماعی منتخب به تفکیک منطقه عبارتاند از:


منطقة  :6مؤسسة احیای ارزشها و مؤسسة مهر طه،



منطقة  :7بنیاد کودک و بنیاد دانش،



منطقة  :11حسینیة قهرودیها و مؤسسة طلوع بینشانها،



منطقة  :12جمعیت امام علی و مؤسسة کوشا.

در این زمینه ،هم مؤسسات مدرن مردمی و انجیاوها پوشش داده شد و هم با مؤسسات
سنتیتر مثل حسینیه و خیریهها صحبت شد .انجیاوهای شهری شامل نفس ،کمیتة پیگیری
حفاظت از خانههای تاریخی تهران و باهمستان هستند .در جدول  ،1حیطة فعالیت هر سمن بهطور
خالصه آورده میشود.
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جدول  .1حوزة فعالیت سازمانهای غیردولتی
عنوان سازمانهای
غیردولتی
احیای ارزشها
مهر طه
بنیاد کودک
بنیاد دانش

حسینیة قهرودیها

طلوع بینشانها

جمعیت امام علی
کوشا
نفس
باهمستان
کمیتة پیگیری
حفاظت از خانههای
تاریخی (بدون ثبت
انجیاو)

سال تأسیس

حوزههای فعالیت

 کمک به کاهش روند آسیبهای اجتماعی با محوریت مبتالیان1378
به  HIVو کودکان توانیاب جسمی و حرکتی.
 حمایت و نگهداری شبانهروزی از دختران بیسرپرست و1381
بدسرپرست.
 حمایت از کودکان مستعد و نیازمند در زمینة تحصیل.1374
 یاریرسانی به دانشآموزان و دانشجویان یتیم ،بیبضاعت و1391
مستعد تحصیل.
 کمک به مستضعفان مالی (خانوارهای بیسرپرست ،زناناز سال 1331
بهطور محدود و از سرپرست خانوار ،بیماران ،گاهی هم زندانیان غیرعمد) از طریق
خیریة کوثر و صندوق قرضالحسنه.
سال  1363بهطور
سازمانیافته
 حامی تخصصی افراد درگیر با معضل کارتنخوابی و اعتیاد.مراحل کار :جذب کارتنخوابهای مایل به ترککردن موادمخدر،
1388
درمان (سمزدایی) ،سرپناه (شش ماه در سراهای مؤسسه)،
آموزش ،اشتغال ،بازگشت به خانواده و بازگشت به جامعه.
 آموزش و بهداشت کودکان نیازمند ،ایجاد اشتغال برای زنان1378
سرپرست خانوار.
 تحصیل کودکان کار (زیر  18سال) ایرانی و افغانستانی و1378
کارآفرینی برای مادران کودکان کار.
 یادآوری وظیفة شهروندی در قبال آلودگی هوای تهران با1393
فعالیتهای زیباشناسانه و هنری مثل دیوارهای نقاشی عمومی.
 افزایش آگاهی عمومی درمورد پروژههای شهری و ایجاد فرصت1393
مشارکت عمومی برای کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت.
 جلوگیری از تخریب خانههای تاریخی تهران و شناسایی و ثبتخانههای تاریخی تهران در میراث فرهنگی.
1391

در ارزیابی نقش شورایاریها در مشارکتهای عمومی و محلی ،هشت محله از مناطق مرکزی
تهران انتخاب شدند .معیار انتخاب ،داشتن ویژگیهای خاصی چون بعد تاریخی ،سیاسی ،اداری،
دانشجویی ،مسکونی و ...در عین حال توجه به تنوع بوده است .محالت انتخابی از هر منطقه در
جدول  2معرفی میشوند.
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جدول  .2محالت انتخابی هر منطقه و ویژگیهای آنها
منطقه

محله

امامزاده یحیی

12
دروازهغار
(هرندی)

عباسی
11
راهآهن

نیلوفر
7

بهار

یوسفآباد
6
قزلقلعه

ویژگیهای محله
محلة امامزاده یحیی از جمله قدیمیترین محالت تهران است .عملکرد غالب این
محله مذهبی -تجاری -فرهنگی است و از جمله ویژگیهای آن باید به موارد زیر
اشاره کرد :وجود بناهای ارزشمند تاریخی و بناهای با قدمت و خشتی -گلی ،وجود
مدرسة علمیه و راستة تجاری و نیز بناهای مربوط به اوایل دورة پهلوی (سند توسعة
محلة امامزاده یحیی.)1391 ،
محلة «صابونپزخانة» قدیم یا «دروازه غار» چند دهة پیش و «هرندی» سالهای اخیر
نابسامانترین محله در مرکز شهر تهران است .فرسودگی بافت و بناها ،کمبود
خدمات شهری و تأسیسات زیرساختی ،بهداشت نازل محیطی ،رکود ارزش امالک و
انواع نابهنجاریهای اجتماعی ،شرایطی بحرانی را در این محله بهوجود آورده است.
همچنین ،بهدلیل بافت مذهبی محله بیشتر مراجع تقلید در این محله دفتر دارند (سند
توسعة محلة غار.)1391 ،
ساکنان ابتدایی این محله تنوع قومی داشتند .بعدها با مهاجرت ساکنان و
مهاجرپذیری منطقه بهعلت قیمت تقریباً پایین مسکن ،ساختار این محله نیز عوض
شد (سند توسعة محلة عباسی.)1391 ،
محلة راهآهن دروازة ریلی مسافران به شهر تهران است و همین مسئله موجب ایجاد
ازدحام ،ترافیک و مهمتر از همه تجمع معتادان در پارک امیریه ،کنار راهآهن شده
است.
این محله براساس وجود برخی مراکز اهمیت زیادی دارد؛ مانند مصالی بزرگ تهران
(از نظر فیزیکی و اهمیت سیاسی) ،سفارتخانة افغانستان ،وزارت علوم -تحقیقات و
فناوری ،موزة رضا عباسی ،مرکز معلولین ذهنی ،شرکت آب و فاضالب ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند ،بازار روز عباس،
مرکز مشاورة خانواده ،ادارة راهنمایی رانندگی ،سفارت پاکستان ،میدان نیلوفر و
مسجدالرضا (سند توسعة محلة نیلوفر.)1391 ،
تمرکز اصناف مختلف و کاهش منازل مسکونی و روابط همسایگی (سند توسعة
محلة بهار.)1391 ،
محلة یوسفآباد از قدیمیترین محالت منطقة شش شهرداری است .مؤسسة
ژئوفیزیک ،پارک و فرهنگسرای شفق و ساختمان شهرداری منطقه در میدان کالنتری
از ویژگیهای این محله بهحساب میآیند .ساختار شطرنجی معابر اصلی و فرعی و
وجود ترافیک پرحجم در معابر کمعرض نیز از مشخصات محلة یوسفآباد است
(سند توسعة محلة یوسفآباد.)1391 ،
انسجام محلهای بهدلیل احداث بزرگراه کردستان در این محدوده بسیار کاهش یافته
است .سرانة فضای سبز در محلة قزلقلعه بسیار کمتر از حد استانداردهای شهری
است .همجواری با کوی دانشگاه و مجتمعهای دانشگاهی موجب اهمیت سیاسی و
فرهنگی این محله شده است (سند توسعة محلة قزلقلعه)1391 ،
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در این راستا ،در هر محله به باسابقهترین و مطلعترین عضو شورایاری و اغلب دبیر شورایاری
رجوع شد که از وضعیت محله ،مشکالت ،نیازمندیها ،آسیبها و تاریخچة محله اطالع تقریباً
خوبی داشتند.
پس از پیادهکردن تمامی مصاحبهها ،استخراج و کدگذاری نتایج براساس مقوالت یا
سرتیترهایی صورت گرفت که پیشتر از ادبیات نظری و تجربی پژوهش کسب شده بود .جمالت
مرتبط با هر مقوله دستهبندی شد و پوشههای موضوعی شکل گرفت .این سرتیترها به شرح زیر
است :شیوههای جلب مشارکت مردمی در سمنها ،سازماندهی درونی سمنها ،مشارکت میان
سمنها با حکمرانی شهری و بخش دولتی ،تعامل مردم محلی با شورایاری ،پتانسیل محالت از
دید شورایاری و رابطة شورایاری با سمنها.

یافتههای پژوهش
شیوههای جلب مشارکتهای مردمی در سازمانهای غیردولتی
اگر همکاری و مشارکت با انجیاوها به دو دستة کلی مالی و خدماتی تقسیم شود ،طبق نتایج
سهم مردم این مناطق در کمکهای مالی مستمر چندان زیاد نیست ،زیرا پایگاه اقتصادی اغلب
ساکنان این مناطق متوسط یا متوسط رو به پایین است .در همکاریهای خدماتی ،افراد با
تخصصهای مختلف بهطور داوطلبانه با انجیاوها همکاری میکنند .کمکهای داوطلبانه از
سراسر تهران صورت میگیرد.
درکل ،جلب مشارکت مردمی در سطح وسیع از طریق شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک و
اینستاگرام ،سایت مخصوص انجیاو و برگزاری جشن و کمپین در مناسبتهای مختلف در بیشتر
سازمانهای غیردولتی الگوی مشابهی دارد .درواقع ،معرفی سازمان مردمنهاد در فضای مجازی بیش
از عرصة عمومی و روابط مستقیم صورت میگیرد .همچنین ،برخی از این مؤسسات ،گروههای
ویژهای را برای جلب مشارکت هدفگیری کردهاند؛ برای مثال ،مؤسسة مهر طه باشگاهی از
داوطلبان ایجاد کرده است که بهطور عمده زنان در گروههای مختلف عضو آن شدهاند و مؤسسه
برحسب نیازش به سراغ آنها میرود .نمونة دیگر جمعیت امام علی است که گروه هدفش
دانشجویان است و بهمنظور جلب مشارکت آنها همایشهای دانشگاهی برگزار میکند .برخی از
این انجیاوها از خدمات رسانة ملی در معرفی خود استفاده میکنند .شرکت در برنامههای پربینندة
تلویزیونی همچون ماه عسل ،خندوانه و ویتامین سه برای برخی از این مؤسسات بسیار مغتنم بوده
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است و همچنین امکان جلب حمایت و مشارکت مردمی را افزایش داده است ،اما استفاده از
تلویزیون برای تبلیغات و معرفی خدمات ،برای همة سازمانهای غیردولتی فراهم نیست و در عین
حال ،انعکاس آسیبهای اجتماعی موضوع فعالیت این نهادها در رسانة ملی ،با انتقاد سایر
انجیاوهای مشابه همراه بوده است که به زعم آنها منعکسکنندة شرایط واقعی گروههای
آسیبدیده نیست.
معرفی انجیاوها در رسانة ملی و فرصتدادن به آنها برای معرفی خدمات و راههای
همکاری و مشارکت مردمی با آنها ،بیشک تعاملی برد -برد است ،زیرا هم انجیاوها از خدمات
و حمایتهای مردمی بیشتری بهره میبرند و هم مشارکت مردم در امور شهری و آسیبهای
اجتماعی افزایش مییابد .همچنین ،حمایت ،همراهی و مشارکت مردم در سازمانهای غیردولتی
موجب موفقیت و شناختهشدن آنها در سطح مناطق شهری میشود و در برخی موارد قدرت مانور
و بسیج افکار عمومی را برای آنها فراهم میکند که به افزایش قدرت چانهزنی آنها در مقابل
نهادهای دولتی یا شهرداری منجر میشود.

سازماندهی درونی سازمانهای مردمنهاد
ساختار درونی انجیاوها نشانگر رویکرد آنها به توسعه و مشارکت است .در بیشتر سمنهای
موردمطالعه ،یک یا دو نفر تصمیمات اصلی را میگیرند و کارمندان بهندرت در تصمیمات
مشارکت میکنند .به مشارکت اعضا فقط در مؤسسة باهمستان توجه شده است .در این زمینه ،یکی
از مسئوالن مؤسسة یادشده بیان کرده است« :برای ما خیلی مهم بود که انجیاو ما مبتنیبر اعضا
باشد و برای همین ما عضویت را مهمترین عامل در باهمستان میدانیم .هیئتمدیره دقیقاً توسط
اعضا انتخاب میشوند ...تیم اجرایی کامالً مستقل از هیئتمدیره است ،چون باز اتفاق دیگری که
میافتد این است که همه همهکاره هستند .رئیس هیئتمدیره خودش مدیرعامل هم است .درواقع،
اعضا وقتی هیئتمدیره را انتخاب میکنند از آنها میخواهند که به تیم اجرایی نظارت داشته
باشند .وقتی عامل اجرا و ناظر یکی باشد ،دیگر نظارتی وجود ندارد»...
در بیشتر انجیاوها ،مراجعان فقط خدمات دریافت میکنند ،اما در برخی موارد مددجویان با
گذراندن دورههایی در مؤسسه مشغول میشوند و به کسانی کمک میکنند که درگیر مسائلی از
جنس خودشان هستند؛ برای مثال ،در مؤسسة احیا ،مادران حامی سالمت پس از گذراندن دورة
آموزشی و شرکت در کالسهای توانمندسازی مؤسسه میتوانند بهعنوان تیم اطالعرسانی در
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پیشگیری و آموزش بیماری  HIVبا مؤسسه همکاری کنند .در جمعیت امام علی نیز بیان شد« :از
اساس یکی از اصلیترین اهداف ما تبدیل مددجو به مددکار است و این مسئله در حد باالیی
تحقق پیدا کرده است».
نبود ارتباط مثبت و مؤثر میان انجیاوهایی که در حوزهای مشترک به فعالیت مشغولاند ،از
عوامل کاهش بهرهوری میان آنهاست .در مصاحبه با مسئوالن انجیاوها ،زیر سؤال بردن فعالیت
سایر سازمانهای مردمنهاد برای نشاندادن دقت و عملکرد مثبت خود امری تقریباً رایج بود.
بهعالوه ،در چنین مناسباتی ،نیروهای داوطلب و فعال در هر انجیاو ،نهتنها وارد همکاری و
مشارکت با یکدیگر نمیشوند ،بلکه فضای رقابتی و موازیکاری میان آنها بهوجود میآید.
همکاری و مشارکت بین انجیاوها با حکمرانی شهری و بخش دولتی
همکاری بین دولت و نهادهای شهری با سازمانهای مردمنهاد موجب همافزایی ظرفیتهای آنها
میشود .بیشتر سازمانهای مردمنهاد موردبررسی تعامالتی همچون مشاوره ،اطالعرسانی و
آگاهسازی را با شهرداری و بخش دولتی تجربه کردهاند ،اما از این تعامالت رضایت چندانی
نداشتهاند؛ برای مثال ،مسئول روابط عمومی یکی از انجیاوها گفت« :شکل کاری که اونجا انجام
میشه خیلی فرق میکنه .اونجا یک ارگان دولتیه ،کارمندهایی هستند که خیلی برایشان اهمیت
نداره این پروژه به چه نتیجهای میرسه .فقط انجامگرفتن اهمیت داره .به خاطر همین ما خیلی
نتایج خوبی ندیدیم .بیشتر جلسهمحور بوده ...مثالً تو ستاد سمنها باهاشون همکاری کردیم و
واقعاً فقط وقت ما را تلف میکردند .اصالً هیچ دستاورد خاصی نداشت .من فکر میکنم فقط یک
انرژی و بودجه و زمان تلف شد».
یکی دیگر از انجیاوها دربارة تعامل با سازمانهای دولتی و شهرداری گفت« :اساساً ما با
بخش دولتی ارتباط خاصی نداریم .بخشهای دولتی ارادهای که برای حل این معضالت الزم است
از خود نشان نمیدهند و ما هم بهجز هماهنگی برای گرفتن یک سالن یا اجازة یک بیلبورد کار
دیگری با شهرداری هم نداریم».
در ارتباط میان انجیاوها با دولت و حکمرانی شهری تناقضی وجود دارد .از یک طرف،
دولت و سازمانهای رسمی از نهادهایی که ممکن است با سیاستهای آنها اختالف داشته باشند،
حمایت نمیکنند و از طرف دیگر یکی از نقشهای مهم سازمانهای غیردولتی نشاندادن خألهای
قانونی و ساختاری و تالش برای تغییردادن سیاستهای دولت در راستای کمک بیشتر به
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آسیبدیدگان است تا مسائل و مشکالت اجتماعی نه بهطور محدود و مقطعی ،بلکه بهطور
ساختاری و کالن قابلرفع و اصالح باشد؛ برای مثال ،از اهداف سمنهای فعال در منطقة  12تهران
(کوشا و جمعیت امام علی) ،مدیریت آسیبهای اجتماعی در راستای کاستن از حجم و شکلهای
متنوع و مخرب آنهاست .مشکالت محلة دروازه غار (هرندی) و امامزاده یحیی در این منطقه
چنان وسیع و عمیق است که مداخالت سطح خرد سازمانهای مردمنهاد بهتنهایی راه به جایی
نمیبرد .درحقیقت ،ارگانهای دولتی و شهری در دغدغه و اهداف با سمنها همسویی ندارند.
هرچند شهرداری اهمیت حضور در محالت و ایجاد نظام مدیریت غیرمتمرکز را درک میکند،
درعمل ملزومات جلب مشارکت و همکاری ،چه با سمنها و چه با مردم محلی را فراهم نمیکند.
حدود یک دهه است که در نتایج تحقیقات مختلف (خادمیان و قناعتیان ،1387 ،ازکیا و محمدی
بندری1390 ،؛ شیعه و همکاران 1391؛ پروین و همکاران1392 ،؛ ارشد و درویشیفرد )1393 ،و
همچنین در نتایج فعالیت سمنهای درگیر در منطقة  ،12درمورد افزایش خروج ساکنان قدیمی و
افزایش ورود مهاجران کمدرآمد ،معتادان و طردشدگان اجتماعی به این منطقه هشدار داده شده
است و تالش شده است توجه مسئوالن به بافت فرسوده و ساختمانهای مخروبه -که عامل
تشدیدکنندة این روند نزولی است -جلب شود .درنهایت ،در سالهای اخیر طبق مصاحبهها،
گونههای متفاوت و ناهمگونی از ترکیبهای قومی و جمعیتی به همراه آسیبهای اجتماعی متنوع
در محدودة فعالیت سمنهای فعال در این منطقه گسترش یافته است و ساختمانهای قدیمی،
مخروبه و رهاشده که مسکن ارزانقیمت را برای گروههای آسیبدیده فراهم میکند ،همچنان باقی
ماندند .براساس تحقیق ارشد و درویشیفرد ( ،)1393نظارتهای رسمی و انتظامی در محلة
هرندی کم است و درواقع ابعاد وسیع آسیبهای اجتماعی و ازبینرفتن قبح آسیبها در سطح این
محله ،امکان نظارت مستمر از سوی پلیس را از بین برده است و نظارت غیررسمی نیز بهدلیل
درگیری اغلب ساکنان با آسیب اجتماعی مقدور نیست .در این میان ،سمنها و شورایاری این
محله ،بدون مشارکت با سازمانهای دولتی و شهری قادر به بسیج نیرو و منابع الزم بهمنظور
کاستن و رفع مشکالت نیستند و فقط خدماتی را در سطح محدود و فردی ارائه میدهند.
دو ارگان بهزیستی و آموزش و پرورش بهلحاظ نزدیکی با فعالیت سازمانهای مردمنهاد ،بیش
از دیگر ارگانهای دولتی مورد توجه و مراجعة سمنها هستند .وزارت بهداشت و درمان ،معاونت
امور زنان ریاست جمهوری ،وزارت کار و وزارت ارشاد از دیگر سازمانهای دولتی هستند که
انجیاوها وارد تعامل و چانهزنی با آنها شدند .درکل ،ایجادنشدن مشکل در روند کارها و صدور
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مجوزهای مورد نیاز از سوی شهرداری و بخش دولتی ،از نظر سازمانهای مردمنهاد نوعی «تعامل
مثبت» محسوب میشود.
همچنین ،سمنها بر این مشکل بهطور مکرر تأکید کردند که سازمانهای مردمنهاد از طرف
نهادهای رسمی چندان جدی گرفته نمیشوند .کمیتة پیگیری خانههای تاریخی در این زمینه گفت:
«وقتی شهرداری طرح ارتقای کیفیت منطقة  12را مینویسد ،باید انجیاوهای تخصصی حضور
داشته باشند .ما میتوانیم راهگشا باشیم .میتوانیم بگوییم این درست است این غلط است .اینجا تز
شما جواب نمیدهد .ما در تقابل با مدیریت شهری نیستیم و با وجود اینکه نقدهایی به آنها داریم
میتوانیم به آنها کمک کنیم که در یک فضای برد -برد هم ما به مطالباتمان برسیم و هم آنها».
عدم همکاری میان سازمانهای مردمنهاد با ارگانهای دولتی و شهری موجب تحلیلرفتن
تالشهای همسو و خنثیشدن آنها توسط یکدیگر و درنهایت اتالف منابع میشود.
تعامل مردم محلی و شورایاریها
شورایاریها برای پرکردن شکاف بین شهروندان با نهادهای مدیریتی و برنامهریزی شهری تأسیس
شدند .براساس مصاحبهها ،مشارکت شهری بهصورت مذاکرة اهالی محله با شورایاران دربارة
مشکالت آب ،برق ،روشنایی و نظافت خیابانها ،آسفالت خیابان ،مسائل زیباسازی و خدمات
شهری وجود دارد .همچنین ،شورایاران در زمینة نامهنگاری به ستاد هماهنگی شورایاریها و گاهی
جمعکردن استشهاد محلی همکاری میکنند .درواقع ،الگوی رایج در تعامل مردم با شورایاری،
بردن مشکالت شهری از یک طرف و ارجاع به مقامات باالتر از سوی دیگر است .با اینحال،
اعضای شورایاری محالت مختلف بهطور مکرر در مصاحبههای خود ابراز کردهاند که مشکالت
مهم و اساسی این محالت مدتها وجود داشته است و نامهنگاری و اعتراض به مقامات هم راه به
جایی نبرده است .درواقع ،مشکالتی مثل اعتیاد ،کارتنخوابی ،فقر و کودکان کار مسائلی نیستند که
مردم یا حتی سمنها بهتنهایی قادر به رفع آنها باشند .این مسائل اغلب بدون حلشدن به حاشیه
میروند؛ برای مثال ،به چند نمونه اشاره میشود:
«مردم میدونند که هیچ فایدهای نداره ...مردم بارها اومدند و مشکالت رو به ما گفتند ما هم
انتقال دادیم ،اما کسی گوش نمیده و ...هیچ نظارتی نیست» (دبیر شورایاری محلة نیلوفر).
«ما یک خیابان داریم که روشنایی ندارد .االن  10ساله داریم با ادارة برق و ارگانهای دیگر
ارتباط برقرار میکنیم تا روشنایی بیاورند .مردم میگویند ما صد دفعه گفتیم ،گوش نکردند دیگه
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مریضم مگه برم؟! وقتی بیاعتمادی میاد ،مردم مشارکت نمیکنند .ما مشکالت را پیگیری میکنیم،
نامه مینویسیم بعد از یک سال جواب میدهند که ما بودجه نداریم .ما هم کاری نمیتونیم بکنیم»
(دبیر شورایاری محلة عباسی).
بهاینترتیب ،مردم راهحلهای فردی برای مشکالت اجتماعی پیدا میکنند و درنتیجه نهتنها
همبستگیای در راستای حل مشکل مشترک میان مردم محلی ایجاد نمیشود ،بلکه ساکنان روزبهروز از
یکدیگر دورتر میشوند و محالت از افرادی ایزوله تشکیل میشود که بهدنبال نفع فردی و نجات
شخصی هستند .از جملة راهحلهای فردی این بوده است که آن دسته از ساکنان قدیمی محالت
هرندی ،امامزاده یحیی و عباسی که بهلحاظ پایگاه اقتصادی توانایی مهاجرت داشتند ،محله را ترک
کردند .همچنین ،در تمام محالت موردمطالعه ،مراجعه به شورایاری برای امور فردی مثل گرفتن تأییدیة
سکونت در محله برای ثبتنام فرزندان در مدرسه یا موارد مشابه ،فراوانی باالتری دارد.
وقتی از شورایاران دربارة اعتماد و باور مردم به شورایاری پرسیده شد ،دبیران شورایاری
محالت قزلقلعه ،یوسفآباد ،عباسی و راهآهن ،اعتماد مردم محلی به خود را زیاد دانستند ،چراکه
سابقة طوالنی فعالیت داشتند و از ساکنان قدیمی همان محل بودند.
«مردم به همة اعضای شورایاری اعتماد ندارند .در دورة اول ،همه محلی بودند .دورة دوم برخی از
محالت دیگر آمدند به این محله و رأی آوردند و کاری هم برای مردم انجام ندادند .مردم آنها را
میبینند و اعتمادشان کم میشود .شورایاریها باید از معتمدان محل باشند که مردم قبولشان داشته
باشند .اکنون سن شورایارها پایین آمده است و سطح تحصیالت افزایش یافته است ،ولی اینها کارایی
ندارند .شاغل هم هستند و وقت نمیکنند درگیر مشکالت محله شوند» (شورایار محلة عباسی).
براساس مصاحبه با اعضای شورایاری ،اعتماد به شخص بیش از اعتماد به سیستم است .اگر
پایینترین نقطة اتصال و دسترسی مردم به نظام شهری ،اعضای شورایاری محسوب شود ،میتوان
گفت شهروندان به برخی از نقاط دسترسی به سیستم ،یعنی برخی از شورایاران هممحلی و قدیمی
اعتماد دارند ،اما این اعتماد را به کل سیستم و نظام شهری تعمیم نمیدهند .این نقاط دسترسی
مثبت در اعتماد به سیستم شهری زمانی بسیار تأثیرگذار است که نظام حکمرانی شهری به جایگاه
شورایاران بهای بیشتری دهد و با تشریک مساعی ،اعتماد مردم محلی به این افراد را به نقش آنها
بهعنوان شورایار گسترش دهد.
درکل ،شورایاران از شناخت کم مردم دربارة جایگاه شورایاری و وظایف خود آگاه بودند:
«درمجموع ،فکر میکنم حدود  30تا  40درصد از مردم تهران از وجود شورایاری و وظایف آنها
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آگاه باشند» (شورایاری راهآهن) .این شناخت کم بهعالوه امکاننداشتن پیشبرد مسائل بدون
همکاری با مقامات باالتر شهرداری و دولت ،جایگاه شورایاری را تضعیف کرده است .با همة این
مسائل ،وقتی از شورایاران پرسیده شد به حضور در دورههای آیندة شورایاری تمایل دارند ،همة
آنها بهجز یکی با اطمینان پاسخ مثبت دادند .برخی از دالیل یادشده در زمینة حضور مجدد
عبارتاند از« :شورایاری قدرتی دارد که برای حل مشکالت به آن نیاز است»« ،سالها سهیمبودن
در خیر و شر مردم محله ،عالقه به حضور را ایجاد میکند» و «عالقه به تمامکردن کارهای
نیمهکارهای که از دورههای قبل باقی مانده است».
شیوههای جلب مشارکت مردمی در میان شورایاران نیز الگوی مشابهی دارد که شامل برگزاری
جشنهای مختلف ،برگزاری جلسات مردمی در مسجد ،تقدیر و تشکر از کسبه و ورزشکاران نمونه و
برگزاری کالسهای مختلف در سرای محله میشود .همة اینها اقدامات موقتاند و طبق مصاحبهها،
هرچند مردم از برگزاری جشن و گفتوگو دربارة مشکالت خود در حضور مسئوالن استقبال میکنند،
این شیوة مشارکت پایداری ایجاد نمیکند .مصاحبهها نشان میدهد مشارکتهای مردمی و کار
داوطلبانه ،چه در سمنها و چه در شورایاریها ،مشارکتی دورهای و اپیزودیک است که شاید
اصلیترین دالیل آن بیاعتمادی و تمرکز ابزارهای قدرت در دست حکمرانان شهری و دولتی باشد.
پتانسیل محالت از دید شورایاران
پاسخ شورایاران در زمینة پتانسیل و ظرفیت محله در راستای ایجاد تغییرات مثبت در جدول  3میآید.
براساس پاسخها ،اغلب شورایاران ذهنیت روشنی دربارة جلب مشارکت مردم محلی در امور مرتبط
با محله ندارند .سالمندان در محلة قزلقلعه ،پتانسیلی برای مشارکت و در محلة یوسفآباد نقطهضعف
محسوب شدهاند .افزایش امکانات از جمله توسعة اقتصادی محله و برپایی ورزشگاهها و امکانات
تفریحی از جمله مواردی بود که در راستای تغییر مثبت محله از آنها یاد شد .این موارد بیشتر به جلب
همکاری شهرداری و نهادهای دولتی معطوف است تا مردم محلی .رویکرد غالب در بین شورایاران،
توسعة امکانات سختافزاری و خدمات عمومی است .درواقع ،نزدیکترین مفهومی که دربارة مشارکت
در ذهن شورایاران وجود دارد ،مشارکت در پروژهها و برنامههای شهری است.
بهاینترتیب ،نهاد شورایاریها که زمانی رکن ثابت مشارکت محلی تلقی میشد ،آرامآرام به یک
نهاد حکمرانی شهری تبدیل شده است که کارکردش در گرو فراهمکردن زیرساختها و خدمات
شهری است .از اینرو ،شورایاریها بیش از آنکه بازنمای سازوکار «مشارکت از پایین» باشند ،به
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سمت گونهای «مشارکت از باال» درحال حرکتاند .این حرکت به سوی مشارکت از باال مانعی جدی
دربرابر ایدة اصلی مشارکت ،یعنی تشکلیابی مردم محلی در قالب گروهها و اصناف تلقی میشود.
گویی دوباره پیوند نهادی مردمی با بدنة محلی خود گسسته شده است .هرچه پیوند این نهاد با بدنة
مردمی بیشتر گسسته شود ،بر نزدیکی آن با نهادهای قدرت باالدست افزوده میشود.
جدول  .3ظرفیت محالت از دید شورایاران
محالت

قزلقلعه
یوسفآباد
بهار
عباسی
راهآهن
هرندی

امامزاده
یحیی

پتانسیل در راستای تغییر مثبت با مشارکت مردم محله

سالمندان پتانسیل محلهاند که برای مشارکت آمادهاند ،زیرا زندگی آنها با مشارکت در کارها
بامعناتر میشود و وقتی از آنها مشارکت میخواهیم در آنها شور و هیجان ایجاد میشود.
در محله پتانسیل الزم وجود ندارد ،زیرا اهالی آن قشر ضعیف و سالمند هستند و
نمیتوانند در پروژههای عظیم و پرهزینه شرکت کنند و فقط میتوانند در حد پروژههای
کوچک مانند خیریههای چند نفری فعالیت داشته باشند.
این محله در مرکز شهر است و دو قسمت تجاری بزرگ دارد .یکی تأسیسات و یکی
پوشاک بچه که در بهار جنوبی است .رشد این دو به توسعة محله کمک میکند.
تسهیل رفتوآمد در محله و خارجشدن محلة عباسی از حالت ایزوله و تسهیل حملونقل
عمومی .در سطح محلة ما ،نخبگان ورزشی و المپیادی وجود دارد ،ولی اصالً به آنها اهمیت نمیدهند.
معتمدان و شورایاران مشکالت مردم محله را حل میکنند که این مسئله مستلزم اعتماد
مسئوالن باالتر به ماست.
ما هیچ اسپانسری در این محله نداریم .هیچ مجموعة ورزشیای هم در اینجا تأسیس نمیکنند.
اگر اینجا یک حوزة علمیه یا دانشگاه تأسیس میشد ،رفتوآمدها تغییر میکرد .اگر یک مجموعة
ورزشی خوب داشتیم ،کاربری اینجا تغییر میکرد .اما این حمایتها وجود نداشته است.
در این محله ،نوجوانان و جوانان مستعد و عالقهمند به ورزش زیادند .راهحل بسیاری از
مشکالت در ایجاد مجموعههای ورزشی و کتابخانهها و امکانات دسترسی به تفریحات سالم و
همچنین کارآفرینی برای آنهاست .نوجوانان بهناچار سراغ تفریحاتی میروند که کمخرجتر و
آسانتر و سهلالوصولتر باشد و متأسفانه گذراندن اوقات فراغت در قهوهخانه و قلیانسرا
برای آنها هم بسیار کمخرجتر از رفتن به باشگاه ورزشی است و هم راحتتر.

رابطة شورایاری با سازمانهای مردمنهاد
طبق مصوبة شورای شهر تهران ،1شورایاری و سازمانهای مردمنهاد محلی باید در زمینة مشارکتهای
 .1در تاریخ  ، 1388/08/13شهرداری تهران مکلف شد در زمینة تشکیل کمیتة ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محالت تهران
(هیئت امنای محالت) ،با شرکت افراد زیر اقداماتی انجام دهد :تمامی اعضای اصلی شورایاری ،نمایندگان تشکلها و گروههای
فعال مثل گروههای داوطلب محلی و کارگروههای تخصصی مردمی ،نمایندگان نهادها و دستگاههای دولتی که در سطح محله
خدماترسانی میکنند و نمایندة ثابت و آگاه شهرداری تهران (سامانة قوانین شورای اسالمی شهر تهران).
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اجتماعی در سطح محله با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند ،اما در بیشتر محالت مورد بررسی
تعامل سازنده و مؤثری میان این دو بخش مشاهده نشده است .در بعضی از محالت مثل قزلقلعه ،بهار
و راهآهن این ارتباط فقط در حد شناخت شورایاری از موجودیت چند سازمان مردمنهاد در آن منطقه
بوده است و در برخی دیگر از محالت مثل یوسفآباد ،نیلوفر ،عباسی ،هرندی و امامزاده یحیی این
ارتباط بهشکل حضور نمایندة یکی از انجیاوها در جلسات شورایاری ،برگزاری جشنهای مشترک و
در بهترین حالت ،در محلة امامزاده یحیی ،همکاری میان شورایاری با انجیاوهای فعال در زمینة
کارآفرینی برای افراد نیازمند و برگزاری کالسهای آموزشی بوده است.
در اینجا ،باید بین اقدام مردم محلی و اقدام در محله تمایز قائل شد .ارتباط میان شورایاری با
سمنهای فعال در منطقة ( 12محالت امامزاده یحیی و هرندی) -که جزء تعامالت تقریباً مثبتتر
محسوب میشود -اقدام در محله است؛ یعنی کارکنان سمنها که فقط مردم محلی نیستند ،در
راستای رفع مشکالت محله با اعضای شورایاری وارد تعامل میشوند .ساکنان محلی مشارکت
زیادی ندارند .در محالت هرندی و امامزاده یحیی ،جلب مشارکت مردمی بهدلیل مهاجرت ساکنان
قدیمی و جایگزینی آنها با مهاجران و اقشار کمدرآمد و آسیبدیده که احساس تعلق محلی
ندارند ،دشوار است .در این میان ،کثرت مشکالت این محالت ،نهادهای دیگر مثل سمنها و
شورایاری را به یکدیگر نزدیکتر کرده است.
بحث و نتیجهگیری
با اتکا به روشهای موجود در ادارة امور شهری که در آن بیشتر به مسائل درونسازمانی توجه
میشود و از پذیرش و همکاری با دیگر بخشها و نهادها غفلت میشود ،نمیتوان به تحقق الگوی
حکمرانی شهری امیدوار بود .در برنامهریزیهای شهری دستیابی به شناخت و اطالعات صحیح از
مناطق و محالت شهری اولویت اول را دارد .این شناخت با دخیلکردن سازمانهای مردمنهاد
بهعنوان نیروهای مردمی درگیر در سطح شهر ،بهصورت بهینه بهدست میآید .شورایاری بهعنوان
نهادی که ارتباط سطوح پایینشهری را با سطوح باالتر برقرار میکند ،نیازمند انسجام و همگرایی
درونی است؛ یعنی شورایاران محالت یک ناحیه باید با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند تا با
توجه به نیاز محالت بتوانند طرحهایی را ارائه دهند که برای تمام محالت سودمند است و بین
برنامهریزی در سطوح محلی و شهری پیوند برقرار میکند .همچنین ،شورایاران برای جلب
مشارکت محلی نیازمند آموزش و آگاهی هستند.
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یکی از راههای افزایش تعلق به فضاهای شهری و بهویژه هویت محلی ،درگیرکردن و
مشارکتدادن مردم در سازوکارهای شهری است ،اما همانطورکه پیشتر اشاره شد از یکطرف
کاالییشدن زمین و شکلگیری دوگانة باالشهر -پایینشهر و از طرف دیگر بیسازمانی اجتماعی
برخی محالت (بهطور مشخص محالت تاریخی منطقة  )12موجب میشود ساکنان قدیمی با کسب
سرمایة بیشتر به خانههای مناطق بهتر و باالتر شهر نقل مکان کنند و در نتیجة این مهاجرتها
احساس تعلق محلی کمرنگ شود .با ازبینرفتن احساس تعلق مکانی ،افراد از یکطرف انگیزه و
احساس مسئولیت کمتری در قبال بهبود محیط سکونت خود دارند و از طرف دیگر ،سرمایة
اجتماعی محلی یعنی تعامل متقابل بین ساکنان و همچنین بین آنها و مدیریت شهری کاهش پیدا
میکند .بهاینترتیب ،دو دارایی مهم اجتماعات محلی یعنی تعلق مکانی و سرمایة اجتماعی که بر
تمایل به مشارکت ساکنان در بهسازی محله مؤثرند ،از این محالت گرفته میشود.
معضل دیگر در پیشبرد پروژههای مشارکتی این است که مردم احساس میکنند قدرت تغییر
ندارند و درعمل درگیری آنها در امور شهری بیفایده است .در این میان ،نقش سازمانهای واسط
غیردولتی در زمینة قدرتمندکردن مردم برای مشارکت و عمل -همانطورکه در نمونة تایلند نشان
داده شد -بسیار پررنگ است.
عامل بیاعتمادی معضل کلیدی مورداشارة تمام شورایاران بوده است؛ یعنی بیاعتمادی مردم به
مسئوالن و بهویژه شهرداری ،بیاعتمادی مردم به یکدیگر و بیاعتمادی بین شهرداری و شورایاری.
بدیهی است اگر سطح اعتماد بینفردی و اعتماد نهادی پایین باشد ،احتمال کنش جمعی هدفمند و
مشارکت مؤثر کاهش مییابد.
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