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، شهروند فرسودهبافت فرسوده
نشینیمشارکت محلی مانعی در برابر بازتولید حاشیه

محمد غزنویان

نشینان روستایی در شهرهاي بزرگ، و با شدت گرفتن حضور خوش1330ي از اواسط دهه
تدریج در سیماي شهري ایران نمایان شد. توسعه و تحوالت بهنشینی ي حاشیهپدیده

سرعت مختل اقتصادي پرسرعت ولی نامتوازن از همین دوره، توازن جمعیت شهر و ده را به
کند.نشینی را به هم ذات فرایند تکوین شهر مدرن، بدل میو حاشیه

چه ش از این دوره، ذیل آنخانمانی، فقر و بزه ساکنان پیرامون شهر را تا پیشاید بتوان بی
نشیناننامد مورد مداقه قرار داد. در روایت جعفر شهري، خندقنشینی میجعفر شهري خندق
نقش بودند؛ کسانی چون فاقداند که در فرایند تولید اجتماعی مطلقاًعموماً کسانی بوده

ها خانه این خندقبگیران در ها، قلندران، قماربازان، اشرار، لشوش و باجفروشدراویش، تن
دور از هرگونه کنترل اجتماعی، روزگار بگذرانند.کردند تا بهمی

ر اند که دهاي بزرگ روستاییانی بودهنشینان امروزي شهرهاي ایران، غالباً دستهاما حاشیه
ه ها باند. مهاجرت این دستهتولید نقش داشته ولی معموالً فاقد هرگونه ابزار تولید بوده

به امید مشارکت در تولید و شان در جنب صنایع جدید نیزرگ و سکونتشهرهاي بز
شدن در عایدي آن بوده است.سهیم

ي مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه موسسه1351به استناد نتایج تحقیقی که در سال 
نشین در تهران هاي حاشیهدرصد از سرپرستان خانواده91بینیم که تهران صورت گرفته، می

مالک درصد نیز خرده59تر دهقان و درصد آنان پیش72اند و از آن میان روستایی بوده
نشینان درصد از حاشیه62دهد که نشان می1345چنین پژوهشی مشابه در سال اند. همبوده

1اند.درصد کارگر ماهر بوده14و ماهردرصد کارگر نیمه12کارگر ساده، تهران

کند، بازتولید خصلت فرهنگی ن موضوع را بیش از پیش ضروري میچه تأمل در ایاما آن
ي ارهگو دربونشین است. تا جایی که گفتي فرودست حاشیهنشینان در همین طبقهخندق
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انجامد. هاي اجتماعی میآسیبنشینان و محالت فقیرنشین اغلب به تقدمحاشیه
که به نوسازي شهري، بیش از آنوالن و مجریان بهسازي وچنان مسوروست که همهمیناز

اندرکار انجام هاي اجتماعی بپردازند، دستهاي ساختاري بازتولید آسیبتأمل در علت
هاي آن می شوند.رنگ کردن معلولهاي ضربتی و مقطعی در کمطرح

ي وضعیت شغلی زندانیان ساکن مناطق درباره87نتایج آماري یک تحقیق در سال 
نفر 243نفر کارگر ساده، 768کند که ر و خیرآباد قزوین، مشخص میوبیندآباد، چسلطان

نفر در مشاغل 313کاري، و نفر در مشاغل فنی مانند جوش211نفر نقاش، 110کار، گچ
ایداري مشاغل، درآمد ناچیز که آشکار است ناپاند. چنانفروشی اشتغال داشتهخبازي و میوه

جوي شغل و مشارکت وشود کسانی که در جستمیحمایت نهادهاي مربوطه، باعثو عدم
، سر کارعنوان بزهی مانند قزوین شدند، در نهایت بهي شهري صنعتدر تولید اجتماعی روانه

2از زندان درآورند.

به اختصار فرایندي را که به بازتولید » شهرکالبددرحاشیهبازتولید«ي تر در مقالهپیش
انجامد نشان دادیم. در متن حاضر کوشش خواهم کرد تا با تأکید دوباره بر نشینی میحاشیه
کلی مفهوم اتکاي فعالیت میدانی در این محله، به ترسیم خطوط آباد و بهي هاديمحله

ی نشینهترین مانع در بازتولید حاشین من جديگماه بهبپردازم ک3»مشارکت واقعی محلی«
گونه عملیات کالبدي، ساکنین این نواحی را شهروندانی دانست است. الزم است پیش از هر
ها دچار راه با ساختمانهاي اجتماعی، هممنديي ثروت و توانکه در اثر نبود توزیع عادالنه

ی موجود در این محالت برخاسته از هاي اجتماعاند. باید درك کرد که آسیبفرسایش شده
که با توجه به مشارکت و نقش برابر حالیآمیز بوده است. دردالنه و تبعیضهمین فرایند ناعا

ها در جهت مشارکت در اي نیز براي آنها در تولید ثروت، باید نقش شایستهآن
هاي شهري قائل شد.گیريتصمیم

فرسودهشهروندفرسوده،بافت
هاي شهرساز، ها و تبلیغات رنگارنگ شهرداري یا شرکتاغلب اطالعیهمشترك وجه

عمران شهر، مشارکت در نوسازي محله، مشارکت است: مشارکت در توسعه و»مشارکت«
هاي مقاوم و زیبا. سازوکارهاي در ساختن شهري پر نشاط و یا مشارکت در ساخت خانه

ي حقوق شهروندان، جر به توزیع عادالنهي نوسازي، درجهت اذعان به نتایج منتبلیغی حوزه
وجودي ينمایانند که فلسفهکنند و چنین میرا به نقطه اتکاي خود تبدیل می» مشارکت«

ي هایی بر مشارکت استوار است و در جهت نیل به عدالت اجتماعی. اما با همهچنین پروژه
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هاي فقیرنشین یا ین محلهاي مانند این را از زبان ساکنپیرایهها، بارها جمالت بیاین
ا هکار فقط به فکر نوسازي ساختمانهاي پیمانشهرداري و شرکت«ام که:اي شنیدهحاشیه

شان هايها بگویید که مردم این محله از ساختمانو در نهایت سود هستند. به آن
»ترند.فرسوده

مجریان نوسازي بافت به نگاه طراحان و این دست حامل بدبینی عمیقی نسبتجمالتی از
ک ي ساکنان یترین حالت، هستی اجتماعی و آیندهبینانهفرسوده است. نگاهی که در خوش

بیند.کی، متراژ و موقعیت مکانی ملک میي فرسوده را فرع بر بناي فیزیخانه
چون اثرات آباد را بافتی دانست که فرسودگی همتوان هاديبا استمداد از همین جمالت می

اش رسوخ کرده است. نهادهاي هاي ساختمان، در ذهن و روان ساکنانی عمیق در پایهرطوبت
واره در این محله غایب هاي غیردولتی هماحزاب و تشکلحمایتی و خدماتیِ دولتی، شبه

والن شهري به یک وسازهاي جدید براي مسوحله و ساختاند و اکنون که تخریب مبوده
اند. برابر بورژوازي امالك و مستغالت مستأصل ماندهضرورت بدل شده است، مردم در 

هاي ساختمانی و شهرسازي و بورژوازي مستغالت، در ي شهري و شرکتهاي توسعهسازمان
انشاط زیبا، مردم بيشرایط کنونی از برگزاري برخی جلسات توجیهی و تبلیغی و نوید محله

یافته فراتر نخواهند رفت.و شهر توسعه
روي کالبدي خود ادامه می دهند، و گویا با شعار نوسازي شهري با سرعت به پیشْ هاي برنامه

ي یک نقش مثابهي شهري را بهتحقق عدالت اجتماعی، سعی دارند تا مشارکت در توسعه
آباد درونی سازند. امید به مشارکت و سهیم شدن در نوسازي شهر، در براي ساکنان هادي

ي کامل محله هاي مسکونی مدرن در حال احاطها و مجموعههراهشرایطی که امتداد بزرگ
دهد. ساکنینی کهبر میبه مشارکت خبرداشتی عمیقاً سطحی حداقلی نسبتهستند، از 

ي بلعیده اند، اکنون خود را در آستانهطور کامل از مدار حق اظهارنظر بیرون ماندهها بهدهه
بینند. (شاید بتوان این رویکرد می» ازينوس«نام اي بهدن توسط نیروي فشار بیرونیش

التحصیالن ي شعاري از فارغها را در ورود ناگهانی به محالت و استفادهشهرداري
علوم «شده توسط گريالعات اجتماعی، اجبار میانجیشناسی براي برداشت اطجامعه

نامید!)» اجتماعی
ي کودکان کار و خیابان، حوزهگذر دایر شدن فضایی براي فعالیت درو از ره1388طی سال 

ها را پیرامون میزان شدم تا نظرات آنوگو میآباد وارد گفتي هاديتناوب با ساکنان محلهبه
ي شهرداري و تغییرات کالبدي محله جویا شوم. بخش بزرگی از ي مداخلهرضایت از نحوه
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ت شهري ابراز ساکنان از وضعیت اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محله و سطح نازل خدما
ها اهمیتی داده نشده است. گفتند که هرگز به نظرات آنکردند، و در ضمن مینارضایتی می

ها با کمک خانوارهاي مشخص پر گذر تجمیع پرسشاي که از رهنامهپرسش35از مجموع 
ندانستند باید به کجا نقل مکاآباد نمیدرصد از این نگرانی داشتند که بعد از هادي73شد، 

» مجبور«گیري ندارند و ممکن است فقط کنند. آنان معتقد بودند حق انتخابی براي تصمیم
خود را در گرو نوسازي درصد از ساکنین منافع 13تر از به ترك محله شوند. در مقابل، کم

دانستند.سازي میو آپارتمان
بینمحله خوشوساز به مشارکت محلی در ساختکه نسبتآباد ضمن ایناکنین هاديس
ان شها که دستآن«و » هابفروشوبساز«و » هامعامالت ملکی«دجویی به سوودند اما نسبتب

ازیم مان را بساگر ما بخواهیم محلهکردند و اعتقاد داشتند حتاینی میابراز بدب» در کار است
را خودمانيخودمان خانه«و از وضعیت بدنام فعلی خارج کنیم باید امید داشته باشیم که 

رنج گل بلبل کشید و فیض گل را باد برد! «گفت: یکی از ساکنان محله می». کنیمآباد می
…خردجا میکه پول حسابی دارد همه را یکما هزاري هم مشارکت کنیم، خب سرآخر آن

«.
خود، سود نهایی را حاصل ي ي زیستهها بر اساس تجربهشد دریافت که آنوضوح میبه

آن نیستند.» مستحق دریافت«دانستند که کسانی می
وضوح شاهد آمادگی درازا کشید، بهاین تجربه که نزدیک به یک سال بهحال در عیندر

تنکردنی مردم براي دریافت آموزش و میل به کار گروهی بودیم. برخالف تمام تصوراباور
اجتماعی موجود در هاي منديشدن مردم و احیاي توانرایج از این محله، امکان متشکل

هاي ر برنامهسرعت خود را درگیها بهمحله وجود داشت و با تمرکز بر مطالبات واقعی، آن
گونه فعالیت هاي گذشته هیچگویم باور نکردنی چون طی دههکردند. (میاجرایی می

).دنی در این محله صورت نگرفته بودهاي ممندي از سوي نهادها و سازماناجتماعی هدف
الحسنههاي قرضجتماعی محلی مانند صندوقهاي اامروز از طریق ایجاد شبکهبهآباد تايهاد

امکانی براي خودي،بهي خودهاي خیریهدوستی و برنامههاي روابط همسایگی وو شبکه
هايمقاومت آفریدند که تا حدي خالء سازمان و شوراهاي محلی پر کرده است. اما این شبکه

که تاب مواجهه با مسائل جدید مانند نوسازي محله را داشته باشند، اینخودجوش براي 
نیازمند جدي گرفته شدن و تقویت هستند.
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ت پایتخت، قادر به تحول این هاي محالاعتقاد ندارم که انتقال تجاربی از جنس شورایاري
ر جنب محور باشند. این قبیل شوراها که خود دهاي محلی و مشارکتها به سازمانشبکه
لی که خود را مدخاند، بیش و پیش از آنساالري نزدیک به بورژوازي زمین شکل گرفتهدیوان

مشارکت ساکنان محالت-زنی و مقاومتاالبردن توان چانهبراي تجمیع مطالبات محلی و ب
هایی محلی از پارلمان بازتعریف کنند. در واقع عنوان شکلبدانند، سعی دارند تا خود را به

جاي تشریک مساعی و د در دوره هاي انتخابات محلی، بهشوها باعث میگاه اداري آنخاست
هاي تبلیغات سیاسی و رقابتنوعیهاي طبقاتی مردم محالت بهخواستنزدیک کردن

انداز دامن بزنند.شکاف
شده و با هدف تحقق نیات متصدیان طرح سازيسانهاي یکن شوراها ذیل طرحزمانی که ای

ر شده به کارگزاران دولتی بدل ر نهایت از اِعمال نظرات محلی دودگذارند،الت پاي میبه مح
هاي ولویت برنامهچه در بسیاري از محالت تهران شاهد آن هستیم که اشوند. چنانمی

هم ذیل تاکتیک جلب رضایت ساکنان هاي فرسوده آني نوسازي بافتلهها مساشورایاري
استراتژي مشارکت محورانه دارد.است. این نشان از غیبت 

هاي الزم ي تضمینهم حول ارائهکه آن» وريمشارکت ص«(الگوهایی از این دست از سطح 
نوسازيچه این مجموعه و نیز دفاترروند. چنانبراي حصول سود اقتصادي است فراتر نمی

اهمیت هاي اجتماعی در جهت تشریح به برگزاري کارگروهشهرداري تنها زمانی نسبت
ها و کنند، که بخواهند مزایاي تجمیع پالكبراي مردم اقدام می» مشارکت اجتماعی«

ا رسد که شرکنی به نتیجه میمشارکت در ساخت مسکن را القا کنند، که تازه همین هم زما
)ه سود اقتصادي اطمینان پیدا کنند.بنسبت

مسکنامردرمحلیمشارکتموفقهايتجربهبرگذرانگاهی
ي شهروند با محیط اجتماعی بیرون از محله پرتنش است. افراد اي رابطهدر محالت حاشیه

ي اختالفات و تناقضات درونی آن) براي خود سان (با همهساکن محله تا حدودي هویتی یک
هنگی حداقلی برخوردار آکنند و همین شرایط زندگی را تا حدودي از یک همایجاد می

يها سلب مالکیت شده و بار دیگر به حاشیه پرتاب شوند، رابطهه از آنکند. اما زمانی کمی
ت ترین وضعیبینانهماند که در خوشي فردي خلع سالح شده میاین افراد با جامعه به رابطه

ي نوساز خود به هستی اجتماعی بنگرد.ي خانهي دوجدارهتواند از پسِ پنجرهمی
هر را تواند شي کلیدي در تاریخ شهر جدید است که میافرایند نوسازي بافت فرسوده لحظه

عی که جایگاه شهروند و اي واقهم دموکراسیکراتیک یاري کند. آنبه تکوین فرایندهاي دمو
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ها را در تمام مراحل دهد. بلکه آنبه اعضاي شورا تقلیل نمی» حق راي سالیانه«حق را به 
که استحالیسازد. این درشان توانا مییتجارب زیست اجتماعریزي و استفاده از برنامه
ي واقعی ادهاعمال فشار یک نیروي خارجی بر تصمیمات و اريمثابههاي رایج بهشکل

کند تا دست از سبک زندگی فعلی بشویند.ساکنین ضربه وارد می
ت دسبهايهاي حاشیهساکنین محلههایی از فرایند مشارکت مستقیم و واقعی در پایین نمونه

هایی که بین پوشانییجاد شود. در ادامه از همنظر من ادهم تا درك بهتري از نکات موردیم
سو و هاي خارجی وجود دارد از یکي مردم و این نمونهآباد و فعالیت خودانگیختههادي

شود از سوي دیگر خواهم که براي کنار زدن مردم انجام میمنديهاي حذفی نظامفعالیت
گفت.
السالوادورواندونزيازهایینمونه

30در اندونزي شروع به کار کرد که طی kipطرحی تحت عنوان 1970ي در اوایل دهه
راه با بهسازي کالبدي میلیون نفر را پوشش داد. طی این برنامه هم15سال بعد بیش از 

طرح ودناي به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادي مبذول شد و مشارکتی بتوجه بسیار ویژه
شده که شامل تأمین آب، مسکن و ثبات براي بینییابی و رسیدن به اهداف پیشبه کام
وان عنن طرح این بود که مردم خود را بهترین نقاط اینشینان بود نزدیک شد. از مهمحاشیه

نیت دولت ام«که ت نقش حمایتی ایفا کرد. چنانصاحبان واقعی پروژه شناسایی کردند و دول
هاي اهگاي به دالیل مالکیتی در سکونتشان تضمین کرد و هیچ خانهها را در مکانآنسکونت 

ه گاه بغیررسمی تخریب نشد. براي ایجاد ارتباط بین مدیریت شهري و مردم، هر سکونت
یم خانواده تقس20خانواده و دیگري با 150هایی تقسیم و هر بخش به دو واحد یکی با بخش

شود. در چنین شرایطی ي واحد انتخاب میعنوان نمانیدهیک نفر بهشود. در هر واحدمی
دهد میي خود را از دست اي که خانهي براي خانوادهاکوشند مکان مشابهمردم محله می

4»پیدا کنند یا بسازند.

يجاي آوردهبر جایگزینی کار داوطلبانه بهوادور (پایتخت السالوادور) عالوهسالدر شهر سان
کردند. تا جایی که کاري میصورت اشتراکی در پروژه همي اعضاي خانوارها بهمالی، کلیه

ها، توسط خود مندان در محل احداث ساختمانمهد کودك و مراکزي براي مراقبت از سال
داري و آموزش در این مراکز و نیز انبارداري و خرید نیز بین ولیت نگهمردم برپا شد و مسو

ی دهی محلتوجه این طرح نیز استفاده از توان سازمانشده بود. از نکات قابلالی تقسیم اه
5فق به ایفاي این نقش می شوند.زنان بوده است که به بهترین شکلی در مو
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شدهیادهاينمونهوآبادهاديبینهايتفاوتوهاپوشانیهم
چه در انند آنهاي موفق در ساخت مسکن مشارکتی مبا نگاهی گذرا به برخی تجربه

عنوان نیروي تولیدآباد را بهي هادين ساکنان محلهتواسالوادور تحقق یافته است، میسان
دار شدن، ایران که براي خانهي مسکن مهر در لحاظ کرد. در این تجربه برخالف تجربه

د کار خوکار انداختن نیرويها با بهخانماني مالی را در نظر دارد، بیآوردهشرط حداقل پیش
کردند. ي مالی را جبران میحداقل آوردههاي مسکونی، فقداندر مراحل ساخت مجتمع

ه ا پیش و با اتکا بهدهد کسانی که سالآباد نشان میي هاديي عملی و تاریخی محلهتجربه
اند،اند و سالیان متمادي در آن زیستهعنوان ابزار تولید، مسکنی را برپا کردهدستان خود به

بار ر برابر در جامعه تلقی شوند و یکعنوان نیروي کامنظر بههمینتوانایی آن را دارند که از
کار شوند.بهسازي محیط زندگی خود دستدیگر براي نوسازي و به

که اساساً با رویکردهاي اینوجودآباد، اهالی این محله بادر هاديي کودك ي خانهدر تجربه
توانند در ازاي مشارکت سرعت دریافتند که میآشنا بودند، اما بهايسازمانی و غیرخیریه

ویژه که وجه نقد یا مایحتاج رایگان دریافت کنند. بهایننهآگاهی اجتماعی خود را باال ببرند،
زنان محله توانایی باالیی در بسیج محلی دارند و قادرند بسیاري از مراحل ساخت را مدیریت 

یرد گاندیشانه لقب میلیستی و خامآهایی در حالی ایدهچنین طرحاز نمایند. سخن گفتن
دست خود ساکنین روي ما قرار دارد که تنها بهشِها هزار جمعیت پیکه یک محله با ده

ها امکاناتی مانند بازار، مسجد، پارکینگ و محل ساخته شده است و به فراخور نیازها و توانایی
توان شود کهه است. بنابراین باید پرسید که چرا تصور میتجمع نیز در آن تدارك دیده شد

ین غیرممکنیردن شهر دموکراتیک از پامدیریت محلی براي مشارکت واقعی و نهادینه ک
که منطق سود و بازتولید ارزش افزوده از زمین و مستغالت برچسب استاست؟ آیا جز این

زا کار و آسیبمی فراتر نهاده و جمعیت بزهگاازند و حتهایی میا بر چنین ایدهاندیشی رخام
مند مردمی که معناي حذف نظامدهد؟ آیا این بهتماعی تشخیص نمیرا مناسب مشارکت اج

چه در این میان خود را نشان ؟ آننیستمحله و شرایط زیست خود هستند » صاحب«
شان است فردي و جمعیها در تعیین سرنوشتدهد نادیده گرفته شدن مردم و حق آنمی

ها تالش و دیگر و در پی سالي هویت و اجتماعی که در کنار یکتکه کردن دوبارهو تکه
يباشد. در واقع نیازمند تببین و تعریف دوبارهاند، میجمعی براي خود ساختهزحمت دسته

حق «، »حق زندگی«، »حق شهروندي«، »حق مشارکت«چون ها همبسیاري از مقوله
هستیم تا معناي این » حق به شهر«و » حق بازسازي و بهسازي شهر«، »گريتعیینخود
ها را بهتر درك کنیم. باید دریابیم که حق ساکنین آمدهاي آنها را روشن کنیم و پیواژه
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گیري بر شرایط زندگی شخصی یک شهر به آن، حق ساکنین یک محله به آن، حق تصمیم
هاي اجتماعی گري اصوالً به چه معنایی است و کدام گروهو اجتماعی خود، و حق خودتعیین

ي مشارکت واقعی شهروندان در تعیین کنندهکارها تضمینوکند و کدام سازرا درگیر می
کنند.ها را از این حق محروم میکارها آنوشان است و کدام سازسرنوشت

مالکیت خصوصی را اولویت داري با حذف برابري در کار برابري درکه سرمایهسخن آخر آن
ي توان پرتوهد. با در نظر داشتن نقش برابر شهروندان در کار و تولید اجتماعی، میقرار می

ید در ي ثمرات تولنشینی انداخت که بارزترین وجه از توزیع ناعادالنهي حاشیهتازه بر پدیده
فرایند کار جمعی است.
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