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 چکیده
دربارة بحث  ،. در این پژوهششود نمینهادهای رسمی مدیریت شهری خالصه  فقط درشهر ادارة 

مردمی دارند:  های مشارکتکه نقش مهمی در جلب  گیرد میمشارکت با تمرکز بر دو نهادی صورت 
از دولت محلی.  ای نماینده عنوان به ها شورایاریمدنی و جامعة از  ای نماینده عنوان به نهاد مردم های سازمان

 ةمردمی در پهن های مشارکتعینی پیرامون جلب  های تالشبررسی تجربیات و  هدف این پژوهش
 عمیقمصاحبة  ( است. روش تحقیق کیفی است و از تکنیک12و  11، 7، 6مرکزی شهر تهران )مناطق 

و  نهاد مردم های سازمانبا یازده نفر از مسئوالن  ها مصاحبهاستفاده شده است.  ها داده آوری جمعبرای 
. پس استگرفته ی در مناطق مرکزی تهران انجام محالت انتخاب همچنین هشت نفر از اعضای شورایاری

از ه شد براساس مقوالت مشخص ها دادهکدگذاری دستی  از طریق، تحلیل ها مصاحبهکردن تمام  پیادهاز 
 نهاد مردم های سازمانمیان  ای سازندهتعامل مثبت و  ،این پژوهش های یافتهبراساس  .قبل صورت پذیرفت

ایجاد از طرف دیگر شهری  ن دو نهاد با بخش دولتی و حکمرانیو میان ای طرف یکاز  ها شورایاریو 
مشکالت و مسائل اجتماعی  دربارةکه هر دو  ها شورایاریتخصصی و  نهاد مردم های سازمان نشده است.

گرفته  جدی ،نهادهای شهری و دولتی در روابط قدرت دارند،خوبی  آگاهی و شناخت و شهری
تعلق به فضاهای محلی کم شده حس ، 11و  12در مناطق  ویژه به. در محالت قدیمی تهران شوند نمی

 اجتماعی محلی و ةاجتماعی، زوال سرمای های آسیبشدن  انباشته دلیل بهاین مسئله بخشی از  .است
، عدم اجتماعی محلی ةو کاهش سرمای خاطر تعلقمهاجرت ساکنان قدیمی به محالت بهتر است. نبود 

 .آورد میمشارکت را به همراه 

 مشارکت مردمی. ،محلهنهاد، شورایاری،  های مردم حکمرانی، سازمان کلیدی:های  واژه

                                                                                                                                                                                                                                                                              

انجام  1394. مقاله مستخرج از طرحی پژوهشی است که به سفارش مهندسین مشاور معماری و شهرسازی فرنهاد در تابستان 1
 .گرفته است

)نویسندة مسئول(،  دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائیریزی اجتماعی  علمی گروه برنامه . عضو هیئت2
shirin.ahmadnia@gmail.com 

 atena.kamel@gmail.comشناسی سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبائی،  . دانشجوی دکتری جامعه3
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 مقدمه 
و موضوعات موجود در سطح شهر، از جمله  ها عرصهپیچیدگی جوامع شهری و تنوع 

آموزش و بهداشت، رفاه اجتماعی،  ةتوسع، فضای عمومی، اوقات فراغت شهروندان، زیست محیط

مردمی و  های سازمانو  ها گروه ةبدون همکاری هم دهد می نشان ...اجتماعی و های آسیبتوجه به 

بحث از مشارکت با  ،در این پژوهشنیست.  پذیر امکانامکان دستیابی به شهری سالم  ،دولتی

مردمی در سطح جامعه  های مشارکتکه نقش مهمی در جلب  گیرد میتمرکز بر دو نهادی صورت 

 .ها شورایاریو  نهاد مردم های سازماندارند: 

رشد حجم مشکالت شهرها و روستاها  هدف کاهشدر ایران با  نهاد مردم های سازمان ،پیش های دههاز 

ارائه  محیطی زیستخدمات متنوعی در ابعاد اجتماعی، حقوقی، بهداشتی، جنسیتی و  ها سازمان. این اند یافته

 گری میانجی .2 ،توانمندسازی نیروهای اجتماعی .1دارند:  عهده برشهرها  ةسه نقش مهم در ادار و دهند می

: 1386، فر طهماسبی) گذاری سیاستمشاوران نهادهای دولتی برای تغییر  .3 ،بین مردم و مقامات حکومتی

که خدمات دولتی  شوند میو مسائلی وارد  ها حوزهمستقیم و داوطلبانه در  طور به نهاد مردم های سازمان. (26

 .ایجاد نشده استرفع مشکل  براییا پوشش مناسبی  اند ندادهپوشش آن را 

با که  1مردمی شورایی ؛گذرد میاز عمر شورایاری محالت در ایران بیش از یک دهه  همچنین،

در سطح  انمشکالت محلی با رویکرد مشارکتی ایجاد شد. شورایار هدف تسهیل سازوکارهای حل

، ها نیازمندی باید نهاد مردم های سازمانمحالت از طریق ارتباط مستقیم با ساکنان محلی و از طریق 

از آنجاکه شورایاری ضمانت اجرایی ندارد،  .کنندمحله را شناسایی  های محدودیتکمبودها و 

 ةجنب فقطماهیت وظایف شورایاری . حل شونداجرایی  های دستگاهبا تعامل با باید مشکالت 

هم در شناسایی مشکالت و هم  نهاد مردم های سازمان. شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری دارد

به  توانند میمناسب و حتی تا حدودی در اجرا  حل راهکردن  پیداخدمات مشاوره برای  ةارائدر 

دنبال ادغام هرچه بیشتر شهروندان در نظام اجتماعی  این نهادها به ،درواقعکمک شورایاری بیایند. 

مدنی  ةجامعدر امور  ها آنمشارکت اجتماعی مردم و دخالت  ةو این هدف در مسیر توسع هستند

رکان اصلی یکی از ا عنوان به نهاد مردم های سازمانپرسش محوری پژوهش این است که  است.

که  -مردم جویی مشارکتان محله، تا چه حد در تقویت مدیر عنوان به ها شورایاریمدنی و  ةجامع

 .اند بودهموفق  -استه آن اصلیاز اهداف 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

شورایاری، انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، »های شورایاری مصوب شورای اسالمی شهر تهران:  اساسنامة انجمن 2. طبق مادة 1
 «باشد. غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می



 147    ها شورایاری و مدار مردم نهادهای بر تأکيد با :تهران مرکزی پهنة در اجتماعي مشارکت

 ةمردمی در پهن های مشارکتجلب  این نهادها درعینی  های تالشتجربیات و حاضر،  در پژوهش

 .شود می 12و  11، 7، 6 مورد بررسی شامل مناطق مناطق 1بررسی شده است.مرکزی شهر تهران 
 

 تحقیق پیشینة
مشارکت، در ابعاد مختلف اجتماعی،  زمینةبسیاری در  های پژوهشتحقیقات و تحقیقات داخلی: 

 مشارکتبا محوریت  هایی پژوهشدر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در ایران صورت گرفته است. 

 گیری شکلعدم  مانندمشارکت محلی عواملی  گیری شکلموانع طور عمده  بهاجتماعی و شهری 

، پور مدنیشدن زمین ) الییکا دلیل به ای محلهرفتن هویت  (، ازبین1392مفهوم شهروندی )صادقی، 

 .است بوده( 1390اجتماعی )بیات،  های تشکل( و رویکرد دولت به 1381

( نیز معتقد 91: 1390اشاره دارد و بیات )مفهوم شهروندی  گیری شکلعدم  به (1392) صادقی

اجتماعی فراتر از پیوندهای خویشاوندی و قومی هنوز بسیار مقطعی،  های شبکهایران  در»است 

. ضعف همکاری مدنی یا غیرخویشاوندی در سطح محلی، باعث تقویت اند مآب قیمساختارنیافته و 

، حالالن مشکالت و حتی به رهبران محلیکه  شود میبا افرادی  مآب قیمو  مراتبی سلسه مناسبات سنتی

، طبقات فرودست از درنتیجه .«ای وسیعناجتماعی با مب های فعالیتو نه به  اند وابستهقلدران محله 

و خواه برای بهبود محله  ای محله، اما به فعالیت جمعی، خواه از طریق فعالیت اند آگاهمشکالت محیطی 

 .شود میفردی حل  طور بهو مسائل اغلب  آورند می یاز طریق رفتارهای اعتراضی به مقامات، کمتر رو

 ،ناصری شکل گرفت ةدورکه در اوایل شهر تهران  های محلهنخستین  (1377به زعم اتحادیه )

شکل گرفته  ای قبیله -قومی های هویتبیش از آنکه بازنمای قدرت طبقاتی افراد باشد، براساس 

در محالت خود زندگی  بختیارها و دیگر ای محلهدر  ها عربدر یک محله،  زبانان ترکبود. چنانکه 

و محالت براساس نام آن قوم  ها کوچهحتی نام برخی از  ،تهران های نقشهاولین  براساس. کردند می

 .شد مییا بزرگ آن قوم انتخاب 

قاجار ادامه داشت تا اینکه با ادغام ایران در بازار  ةتا اوایل دور ای محله بندی صورتاین 

جدایی فضایی مشهودتر  داری سرمایهروابط  ةمحصوالت کشاورزی و توسع کاری نقدینهجهانی و 

به  آرام آرامزمین سپس  جای گذاشت. خود را بر روابط همسایگی و محلی بر آثارشد. این جدایی 

بعد به  های سالدر  مسئلهاین  ،(295: 1381پور ) بنا به نظر مدنیکاالیی برای مبادله تبدیل شد. 

راد را نه روابط قومی یا احساس تعلق به محل سکونت اف ،شد. از آن پسمنجر  2شدن زمین کاالیی

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 شود. شامل شرقی، غربی، شمالی، جنوبی و مرکزی می. براساس تعریف شهرداری تهران، پنج پهنة اصلی برای شهر تعریف شده است که 1

2. Commodification of land 
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یافتن روند ادغام  شدت. با کرد می، بلکه میزان درآمد فرد تعیین ای محلهمحلی خاص و هویت 

 ةدوگاندر بازار جهانی، محالت هویت محلی خود را از دست دادند و  ای حاشیه عنوان بهایران 

فرودست به جنوب  ةاز آن، طبقبعد فت. را گر ای محله بندی تقسیمجای  شهر پایین -باالی شهر

فرادست به شمال آن نقل مکان کرد. این دوگانه امروز بیش از پیش تعمیق  ةو طبق شد شهر رانده

 ة. افراد با کسب سرمایشود میدیده  ندرت بهیافته است تا جایی که دیگر هویت محلی واقعی 

ین هویت محلی و حس نوستالژی به نبود ا. کنند میمناطق باالتر شهر نقل مکان  های خانهبیشتر، به 

مصنوعی و از باال به پایین هویت  صورت بهتا است آن، مسئوالن و متولیان امر را بر آن داشته 

 های پروژهو  ها طرحاخیر با موجی از  ةدر یک ده ،رو اینکنند. از تزریق به ساکنان شهر را محلی 

 یم.ا بوده نند شهرداری و شوراهای شهر مواجهاز سوی نهادهای متولی امر شهر ما محور محله

کشورهای خاورمیانه یکی از موانع مشارکت محلی را  بررسیدر ( 104: 1390) بیاتآصف 

جلب مشارکت  های سیاستاز  طرف یکاز  دولتدر این کشورها، »دانسته است:  ها دولترویکرد 

و  آورد درمیرا تحت کنترل خود  ایجادشده های تشکلو از طرف دیگر  کند میمردمی حمایت 

 1اوها جی اناست که  حمایتگربه اعتقاد بیات، دولت تا جایی  .«وجود ندارد ها تشکلامکان استقالل 

در عین حال،  .خدماتی دولت و رشد فقر بکاهند -از مسئولیت اجتماعینهاد(  های مردم )سازمان

و پیشبرد رویکردی هستند مورد شک و اتهام  خود مالیلحاظ منابع  به دائم مدار مردم های سازمان

 دشوار است. ها آنمستقل برای 

و  نهاد مردم های سازمانبه ساختارهای درونی  شناختی آسیببیات در نگاهی  ،همچنین

از نوع  خصوص به، اوها جی ان» :داشته استجلب مشارکت اعضا اظهار  آن در زمینةمشکالت 

هم  مآبی قیمبه زعم وی، )همان(.  «داردها  آن مآب قیمرفاهی نشان از نگرش و ساختار  های انجمن

بازتاب  ها مشتریبا  ها آن ةرابطمحلی و هم در  اوهای جی اندر سازماندهی درونی از باال به پایین 

ندان و کارم مدیره هیئتو  گیرند می اوها جی اندر  راتصمیمات اصلی یک یا دو نفر . کند میپیدا 

 او جی اندر داوطلبی، کار  ةروحیرفتن  با ازبینعالوه،  به. کنند میدر تصمیمات مشارکت  ندرت به

 کننده کسلکاری ة تجربچیزی بیش از یک  ،برای کارمندان آگاه به موقعیت خود، اما با درآمد کم

تا  بینند میکمک  کنندگان دریافترا بیشتر به چشم  هایشان مشتری مآب قیم اوهای جی اننیست. 

انتظار وفاداری،  شان خیرخواهیو « الطاف» دلیل به اغلب اوها جی اندر توسعه.  کنندگان مشارکت

، عضو ها تعاونیو  ها اتحادیهبرخالف  اوها جی اندیگر اینکه مشتریان  ةنکتحمایت و خدمت دارند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. NGO   
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. همین رابطه هم میان کننددلیل عدم کفایت بازخواست  بهآن از  توانند نمی درنتیجهآن نیستند و 

 مشتریانشانبه  اوها جی ان درنتیجهد و روجود دا ها آن مالیمحلی و اهداکنندگان  اوهای جی ان

 پاسخگو هستند. خود اهداکنندگانبه  ، بلکهنیستندپاسخگو 

مشوق  توانند میکنونی از نظر ساختاری  اوهای جی انآیا  :شود میپرسش مطرح حال این 

 معنادار باشند؟ ةتوسعبرای  ای تودهمشارکت 

در  ،توسعه راستایجلب مشارکت در آن در  قابلیت میزانمدار و  مردم های سازماننقش 

معنی  مشارکت اجتماعی به ،ها آناست. به زعم بررسی شده ( 1392کالنتری و پروین )پژوهش 

ایران وجود دارد و بسیاری از امور مردم مانند اعیاد و مراسم  ةسنتی آن در بطن و بستر جامع

اینجاست که این مشارکت سنتی رنگ و بوی مدرن  مسئلهولی  دهند، میانجام  ها آنخود  را مذهبی

برای حل  ها ظرفیتاز وجود این بسترها و است به خود نگرفته است و مدیریت شهری نتوانسته 

 (.348: 1392ه کند )کالنتری و پروین، شهری استفاد های آسیبمسائل و 

مشارکت شهروندی، مشارکت صداهای خاموش و زمینة در  ها آنمورد توجه موضوع دیگر 

صداهای خاموش مانند کودکان، معلوالن، ، ها ی آنها یافته براساس است.در شهر تهران  پذیر آسیب

 های گیری تصمیمدر شهری  های گروهدر بین را زنان و سالمندان، کمترین مشارکت اجتماعی 

که معلوالن  طوری ، بهبرای معلوالن شدیدتر است ویژه بهمدیریتی در تهران دارند. این مسئله 

 .(349)همان:  کنند میناخواسته از تردد در فضاهای عمومی خودداری 

 ای پدیدهتمایل پایین به مشارکت در شهر تهران  دهد مینشان  نیز (1386موسایی )پژوهش نتایج 

تهران و تجمع جمعیت ده رویة  بیرشد معتقد است . وی انبه از سوی مردم و شهرداری استدوج

 ای ذرهخاص و بومی این شهر را از بین برده و بافتی چندفرهنگی یا حتی  های سنتمیلیون نفری، 

به مراتب مثل خانواده و خویشاوندان،  گروهی دروناجتماعی  های شبکهایجاد کرده است که در آن 

سرمایة  گیری شکلموضوعی که برای مشارکت اجتماعی و ؛ هستند گروهی برون های شبکهاز  تر قوی

 دربرابر پاسخگویینوعی عدم نیز مدیریتی شهرداری تهران بدنة اجتماعی بسیار مضر است. در 

رایی با دخالت مردم در امور شهری، کا کنند میشهروندان وجود دارد و برخی از مدیران تصور 

فقط جنبة و شود  نمیشهرداری نهادینه بدنة . بحث مشارکت در رود می سؤالزیر  ها آنمدیریتی 

مشارکتی در بین مدیران ارشد  های دستورالعملشعاری دارد. ضمن اینکه قوانین و مقررات اجرایی و 

 (1386)موسایی،  شود نمیو میانی مشاهده 
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 اجتماعی ةتوسع» عنوان باپژوهشی  در (2014) همکاران و 1ناتاوتیسیت :تحقیقات خارجی
« مشارکتی»توسعه با رویکرد  یها پروژهبسیاری از  اند نتیجه گرفته  «از تایلند ییها نمونهمشارکتی: 

فرهنگی و  یها ارزش، ها نمونهمردمی نشدند. در اغلب این  یها مشارکتدر تایلند، موفق به جلب 
بافت  دربارةکه شناخت اندکی  یگران توسعه ،هنجارهای اجتماعی موانع اصلی بودند. در این میان

جلب مشارکت در تایلند . اند داشتهند، در ایجاد انگیزه برای مشارکت توفیق کمتری ا همحلی داشت
مراتبی این جامعه و سیستم قوی حمایتی آن، همواره با چالش مواجه بوده  سلسلهماهیت  دلیل به

. شوند یمفرهنگی و هنجارهای اجتماعی زیادی هستند که مانع تعامل مردم  یها ارزشاست. 
مشارکتی توفیق چندانی در جلب مشارکت مردم محلی  ةتوسع یها پروژهبسیاری از  ،یجهدرنت

پیروی از  ةبازدارندفرهنگ  رغم یعلکه است  اشاره شده ییها نمونهبه ل، اح اینبا  ند.ا هنداشت
ترغیب سازوکار  دهد یمنشان  ها نمونهمافوق، موفق به جلب مشارکت مردمی شدند. بررسی این 

: کنشگر )عزت نفس(، کنش )تعامل اعضای گروه در کل شود یمبه مشارکت شامل سه فاکتور مهم 
 (.ها حل راه، قوانین و ها نقشتوسعه( و همکاری یا ائتالف )مدیریت یند افر

با کمک و راهنمایی « کنش» دادن نشانبرای « کنشگران»ظرفیت  یارتقاشامل  سازوکاراین 
 ایجاد «ائتالف و اتحاد» های شبکهفراگیر و زیر چتر  ای برنامهو معتمدان محلی ذیل  گانخبر
 د.محلی را توسعه دهترتیب اجتماعی  بدینتا  شود می

وابسته به گرفتن  ها آندلیل عزت نفس پایین بسیاری از اعضای یک اجتماع، کنش  به معموالً
 دربارةدرک عمیقی  مواقع. این مقامات در بسیاری از استدستور یا دستورالعمل از طرف مقامات 

 ها پروژهو  شوند یمهم عوض  ها برنامهو  ها یاستسبا تغییر قدرت،  ،عالوه بهبافت محلی ندارند. 
نگرش  مسئلهمشکل از کمبود ظرفیت و قابلیت محلی نیست، بلکه  ،درواقع. مانند یمباقی  تمام یمهن

یندهای افرمردم در  ةمداخلریشه دارد و از میزان  2حامی -است که در سیستم مشتری یا وابسته
یعنی درگیرکردن  ؛شود یمتقویت خوداتکایی پیشنهاد  های سازوکار اساس، براین .کاهد میتوسعه 

، اجرا و یزیر برنامه، 3یمش خطیا  انداز چشمکه شامل  یا توسعهپیشبرد یک اقدام یند افرمردم در 
. هرچه درگیری و مشارکت مردم بیشتر باشد، خوداتکایی بیشتر و وابستگی به شود یمارزیابی 

محلی،  ةدولت در توسع ةمداخل دهد یمنشان  پژوهشدر این  ها یبررسنتایج . دوش میدیگران کمتر 
ساکنانی منفعل و وابسته بازتولید شوند  شود یمموجب بلکه  ،به نفع محالت نیست تنها نه یتدرنها

 که برای هر کاری متکی به عاملی خارجی )دولتی( هستند.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Nuttavuthisit 
2. patron-client 
3. vision 
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 ةتجرباز  «قدیمی؟: مد روز یا سنتی محور اجتماع یها سازمان» پژوهشدر ( 2006) دیواین
 ،یا مداخله ةتوسع یها پارادوکسیکی از  پژوهش،این در . گوید سخن میدر هند  فرما خویشزنان 

. استفرودستان  ویژه بهدانشگاهی از مردم عادی و  گیرندگان یمتصمجدایی فضای ذهنی و تجربی 
. مانند یمجدا باقی  شدگان رانده یهحاشدانشگاهیان و فعاالن از زندگی و وضعیت فقرا و به  معموالً

به است، با هدف اصالح این پارادوکس،  پژوهش بودهکه روش این « گوو مواجهه و گفت»رویکرد 
. این رویکرد بر چهار روش به هم مرتبط استوار دکن یمیادگیری توجه  یها روشطیف وسیعی از 

گو و کنش. مواجهه و بازتاب فرصتی را برای کارشناسان ایجاد و است: مواجهه، بازتاب، گفت
را دارند،  ها آنکه با تحقیق و مداخله قصد تغییر  هایی یتواقعتا ماهیت انتزاعی روابط و  کند یم

 مطالعه کنند. شان یاصل ةزمینکنند و در بافت و  سازی یشخص
 

 نظری مبانی 
با تغییر شرایط و افزایش مسائل  ها دولت 1کردن حکومتتوانایی  (1386) جاجرمیایمانی  عقیدة به

بازاندیشی  موجبمختلف کاهش پیدا کرده است. این شرایط  های حیطهو مشکالت در 
 تقریباًاز رویکردهای مطرح و  2رویکرد حکمرانیمرسوم شده است.  های روشدر  نظران صاحب

در سطح جامعه، قدرت چگونه اعمال  .1: کند را بررسی میاصلی  ةمقولجدید است که سه 
و  ها خواستهشهروندان چگونه  .3؟ شود میدر سطح جامعه، تصمیمات چگونه گرفته  .2؟ شود می

متفاوت از  هایی پاسخشود  میدر این الگوی جدید تالش  ؟کنند میرا ابراز  هایشان دیدگاه
 عرضه شود. -ه استو چرای دولت بود چون بیکه براساس اقتدار  -مرسوم های روش

شهری مهم  ةجامعمدنی در  ةجامعدر این رویکرد، سه عنصر دولت محلی، بخش خصوصی و 
 هایی شیوهحکمرانی در سطح شهر به مجموع  درواقع» .(54: 1382)ایمانی جاجرمی،  شود می

و  ریزی برنامهرا  مشترکشاننهادهای عمومی و خصوصی امور  ها آنکه از طریق  شود میاطالق 
. شود نمی. یعنی حکمرانی شهری تنها به نهادهای رسمی مدیریت شهری خالصه کنند میمدیریت 

غیررسمی، نهادهای  های گروهرسمی،  های سازمانامور عمومی شهر، یعنی  ةعرصتمامی بازیگران 
(. 54)همان: « گیرد میآن قرار  ةمحدوداجتماعی شهروندان در  ةسرمایبخش خصوصی و البته 

 دربرابر مؤثرپاسخی کارآمد و  یند حکمرانی شهری راا، فر(2002) متحداسکان بشر ملل  ةبرنام
 3.کند میمشکالت شهری تعریف 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Governability 
2. Governance 

 . برای اطالعات بیشتر دربارة حکمرانی ر.ک: 3
United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT, Global campaign on urban 
Governance: concept paper, 2nd Edition, 2002 
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 فقطعامالن مدیریت زیرا  ،قدیم حکومت متفاوت است های حکمرانی شهری با شکل ،درنتیجه

ند. این عامالن ا خصوصی و داوطلب نیز در مدیریت دخیل های بخشبخش عمومی نیستند، بلکه 

برای  ؛(62: 1386، پور الله) کنند میمستقل از دولت عمل  های مشارکتمدیریت و  های شبکهدر 

در  کننده تعیینبین مردم و مقامات دولت نقشی  گر میانجی ةمثاب به نهاد مردم های سازمان ،مثال

 د.ندار ربط ذی های سازماندولتی و شهرداری و  های حوزه گری تصدیکاهش 

بخش خصوصی  های سرمایهدادن به منابع و  میدان حکمرانی در عمل با ةشیومدیریت شهر به 

افزایش کارایی و بازده در  که به کنند میمدنی، زمینه را برای مشارکت شهروندان مهیا  ةجامعو 

، مسبوق به شهری های عرصهی برای حضور شهروندان در سازبستر . اینانجامد میامور شهری 

 آن پیدایش فضاهای عمومی مستقل است. ةنتیجعمومی و در  های هحوزوجود 

 به یده شکل برای عاملی ی عمومیفضاهادر رویکرد حکمرانی، دیدگاه غالب این است که 

 یرتأثو کنشگران هم بر این فضاها  است کنشگران از کیهر ةیستز جهان و اجتماعی روابط

 ؛1974 ،لوفور ؛1989 ،سوجا ؛1982 ،مثل هاروی)ظهور نسل جدیدی از نظریات شهری  ندگذار می

ند که ا هرویکرد مطالعاتی مشترکی بنا شد ةپایشهر بر  ةمطالع(. رویکردهای جدید در 1994 ،مسی

 ةتوسعاجتماعی نوظهور و  های جنبشمناسبات میان فضا، فرهنگ، دولت،  ةمطالع :از اند عبارت

 :شود می خالصهبه شرح زیر فضا  ةدربارامروزی  های دیدگاه .داری سرمایه

 ؛محیطی خنثیفقط نه  ،شود میمحسوب فضا ترکیبی از محیط و فرهنگ  .1

 ؛شوند میو مصرف  اند آمدهشکل کاال در بهمدرن  ةجامعفضاها در  .2

به فضای مورد مصرف  کنندگان مصرفمصرف فضاها نوعی مصرف منفعل نیست، بلکه  .3

 برداری بهره طبق نظر خودآن از و  دهند میخود معنا و کاربرد دلخواه و مورد نیاز خود را 

این حوزه، این  نظران صاحببرخی از  که طوری به ،اند خالقو در این مورد بسیار  ندکن می

 .نامند می« تولید فضا»فرایند را 

آن مستلزم  ةمشاهدو  افتد میدر متن زندگی روزمره اتفاق  تأثیرگذاراین مصرف معنادار و  .4

 .در زندگی روزمره استدقت 

 شناس جامعه، لوفور. شود مینادیده گرفته  هعمدطور  بهشهروندان نسبت به شهر حقی دارند که 

بار از حقی سخن گفت که شاید تا آن زمان از  یناولبرای  1968سال  ، درو فیلسوف فرانسوی

 رکلداما است،  متفاوتی ارائه شده یها خوانشحق شهر  ةیدااز  1.مانده بود: حق شهرنظرها دور 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1  . Right to the city 
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توان گفت منظور حق مردم در دسترسی به امکانات شهری و باالتر از آن حق برخورداری از  می

حق شهر مانند حق مالکیت، حق رأی، حق به باید  است.ه گیری یمتصم دردموکراسی و مشارکت 

. بدیهی است برای جلب اولویت قرار گیرداین مسائل در  وشود آزادی، حق کار و... توجه 

است. مردم تا  گیری یمتصمدادن حق انتخاب و  ،موضوعمردمی در شهر، نخستین  یها مشارکت

 .روند یمکردن  مشارکتبودن نداشته باشند، کمتر به سمت  یرگذارتأثبودن و  محقکه احساس  زمانی

، درون فضاهای 1اعتقاد کلی بر این است که مشارکت شهروندی از طریق فرایند یادگیری در عمل

از نظر هابرماس، قلمرویی از زندگی اجتماعی است که در آن  2عمومیحوزة . گیرد میعمومی شکل 

، آیند میگرد هم  افراداز تعدادی گویی که و گیرد. در هر گفت میچیزی شبیه به افکار عمومی شکل 

 دریگ میعمومی جایی است که در آن جامعه شکل  ة. حوزشود تشکیل میعمومی حوزة بخشی از این 

)هاجر و ریاندورپ،  دنآی پدید میاست که آرزوهای جمعی با نگاهی به آینده  ای عرصه کم دستیا 

شهروندان به مشارکت در امور  نداشتن اجتماعی معتقدند علت عالقهنظران علوم  صاحب. (12: 2001

کارکردهای  ؛ یعنیدولتی است ةخصوصی )خانه( یا عرص ةعمومی توسط عرص ةشهری، استعمار عرص

  دولت درآمده است. ةسلطعمومی تحت  ةرفته یا عرص ها خانهعمومی به درون  ةعرص

با  که دهد میرخ  3در فضاهای عمومی مشارکت اجتماعی ،(54 :1375) ییرضا عقیدة به

 ةدهد و با ارائ یش میثبات و نظم را افزا ،امور جامعه ةاز مردم در ادار یادیتعداد ز کردنریدرگ

 یها و نهادها لک. رشد تشکند مین یت را تأمیثرکده به هر شهروند مصلحت ایفرصت اظهار عق

و  «شهروند فعال»، «تکمشار» مفهوم یریگ لکموجب ش یاسیرسیخُرد، داوطلبانه و غ یاجتماع

شود و  یم یعموم قیعالبر  یمبتن «یت اجتماعیهو»و  «یعموم عالیق»آن  تبع بهو  «یعموم یفضا»

 شدن جهانیند یفرا ویژه بهمضاعف  یه در معرض فشارهاکجهان سوم  ینونکدر جوامع  مسئلهن یا

 .است یاتیار حیبس ،قرار دارند یو محل ای منطقه عالیقو رشد 

است، درعمل  شده مطرح یبسیارمباحث فواید مشارکت شهروندی  ةدر ایران دربارهرچند 

لی مشارکت را در زندگی مشخص که امکان تمرین عم های مسئولیتبا حقوق و  شهروندیِ

 د، چندان محقق نشده است.روزمره داشته باش

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Practice 
2. Public Sphere 
3. Public Space 
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 پژوهش شناسی روش
 است. گرفتهاسنادی انجام ة مطالعو نیز  کیفیروش با استفاده از پژوهش حاضر 

 :اند از که عبارت استشده از روش اسنادی استفاده  مواردبرخی برای سنجش و فهم 
 ؛ها آنالبدی درون کمنطقه و ابعاد اجتماعی، جمعیتی و  ،لی مربوط به محله، ناحیهکآمارهای . 1

بسیج و دیگر  های پایگاه، ها خیریهغیردولتی،  های سازمان، ها انجمنآمارهای مرتبط با . 2

 .مردمی های مشارکت
در  اغلبکه اطق من مختلف در های سازمان، اماکن و اجتماعی شرایطبه مربوط  های داده. 3

 ؛محالت وجود دارد رخ نیم

 .اطق تهرانگرفته در من صورت های نظرسنجیمربوط به  های داده. 4

 :شود موارد زیر می که شامل استفاده شده است یافته ساخت نیمهعمیق  مصاحبة تکنیکاز  کیفیر روش د

 ؛موفق در مناطق مرکزی تهران اوهای جی انمصاحبه با مسئوالن . 1

 .مرکزی تهران ةپهن ةمنطقچهار انتخابی  ةمحلمصاحبه با دبیران شورایاری هشت . 2

 های مشارکتپیرامون جلب  گرفته شکل های تالشبررسی تجربیات و  پژوهشاز آنجاکه هدف 
. از هر منطقه، دو شده استمرکزی تهران بررسی  ةمردمی است، یازده تشکل مردمی در چهار منطق

فعالیت بیشتری  ةند که سابقدانتخاب ش اوهایی جی اندر این راستا، انتخاب شد.  نهاد مردمسازمان 

 های بآسیبا  نوعی بهو  اند موفق عمل کردهخود  فعالیت ةلحاظ عملکردی در حیط به اند، شتهدا
تشکل  هشتبر این  عالوه. اند بودهمرتبط ، اعتیاد، کودکان کار و...( خوابی کارتناجتماعی در شهر )

 .شدسه تشکل مرتبط با امور شهری نیز مصاحبه با اجتماعی، 
 اوهای جی اندقیقه بوده است.  40متوسط  طور بهگرفته  صورت های مصاحبهمدت زمان 

 :اند از عبارتاجتماعی منتخب به تفکیک منطقه 

 مهر طه، ةسسؤو م ها ارزشاحیای  ةسسؤم: 6 ةمنطق 

 بنیاد کودک و بنیاد دانش،7 ةمنطق : 

 ها نشان بیطلوع  ةسسؤو م ها قهرودی ة: حسینی11 ةمنطق، 

 کوشا. ةسسؤ: جمعیت امام علی و م12 ةمنطق 
 مؤسساتو هم با داده شد پوشش  اوها جی انو مردمی مدرن  مؤسساتهم در این زمینه، 

پیگیری  ةکمیتشهری شامل نفس،  اوهای جی ان. شد صحبت ها خیریهو  حسینیهمثل  تر سنتی
 طور بهفعالیت هر سمن  ةحیط ،1در جدول هستند.  باهمستانتاریخی تهران و  های خانهحفاظت از 

 . شود میآورده خالصه 
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 غیردولتی های سازمانفعالیت حوزة . 1جدول 

 های سازمانعنوان 
 غیردولتی

 فعالیت های حوزه سال تأسیس

 1378 ها ارزش یاحیا
اجتماعی با محوریت مبتالیان  های یبآسکمک به کاهش روند  -

 .یاب جسمی و حرکتی توانو کودکان   HIVبه

 1381 مهر طه
و  سرپرست بیاز دختران  روزی شبانهحمایت و نگهداری  -

 .بدسرپرست
 .تحصیل زمینةحمایت از کودکان مستعد و نیازمند در  - 1374 بنیاد کودک

 1391 بنیاد دانش
و  بضاعت بیو دانشجویان یتیم،  آموزان دانشبه  رسانی یاری -

 .مستعد تحصیل

 ها قهرودی ةحسینی

 1331از سال 
محدود و از  طور به

 طور به 1363سال 
 یافته سازمان

، زنان سرپرست بیمالی )خانوارهای ن امستضعفکمک به  -
سرپرست خانوار، بیماران، گاهی هم زندانیان غیرعمد( از طریق 

 .الحسنه قرضکوثر و صندوق  ةخیری

 1388 ها نشان بیطلوع 

و اعتیاد.  خوابی کارتنحامی تخصصی افراد درگیر با معضل  -
، کردن موادمخدر به ترک مایل های خواب کارتنمراحل کار: جذب 

(، سسهؤمماه در سراهای  شش(، سرپناه )زدایی سمدرمان )
 .آموزش، اشتغال، بازگشت به خانواده و بازگشت به جامعه

 1378 جمعیت امام علی
ایجاد اشتغال برای زنان ، آموزش و بهداشت کودکان نیازمند -

 .سرپرست خانوار

 1378 کوشا
و  سال( ایرانی و افغانستانی 18تحصیل کودکان کار )زیر  -

 .کارکارآفرینی برای مادران کودکان 

 1393 نفس
شهروندی در قبال آلودگی هوای تهران با  ةوظیف یادآوری -

 .زیباشناسانه و هنری مثل دیوارهای نقاشی عمومی های فعالیت

 1393 باهمستان
شهری و ایجاد فرصت  های پروژه درموردافزایش آگاهی عمومی  -

 .مثبت آثارمنفی و افزایش  آثارمشارکت عمومی برای کاهش 
پیگیری  ةکمیت

 های خانهحفاظت از 
تاریخی )بدون ثبت 

 (او جی ان

1391 

شناسایی و ثبت و  تاریخی تهران های خانهجلوگیری از تخریب  -
 .تاریخی تهران در میراث فرهنگی های خانه

 

محله از مناطق مرکزی  هشتعمومی و محلی،  های مشارکتدر  ها شورایاریدر ارزیابی نقش 

خاصی چون بعد تاریخی، سیاسی، اداری،  های ویژگی داشتنتهران انتخاب شدند. معیار انتخاب، 

توجه به تنوع بوده است. محالت انتخابی از هر منطقه در حال دانشجویی، مسکونی و... در عین 

 شوند. میمعرفی  2جدول 
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 ها آن های ویژگی. محالت انتخابی هر منطقه و 2جدول 

 محله های ویژگی محله منطقه

12 

 یحیی زاده امام

غالب این  عملکرد محالت تهران است. ترین یمیقدیحیی از جمله  زاده امام ةمحل
 زیر موارد به باید آن های یژگیو جمله از و است فرهنگی -تجاری -محله مذهبی

 وجود ،یگل -یخشت و قدمت با یبناها و یخیتار مندارزش یبناها وجود: دکر اشاره
 ةتوسعسند ) یپهلو ةدور لیاوا به مربوط یبناها زین و یتجار ةراست و هیعلم ةمدرس

 .(1391یحیی،  زاده امام ةمحل

 غار دروازه
 )هرندی(

ر یاخ یها سال« یهرند»ش و یچند دهة پ« دروازه غار»ا یم یقد« ةپزخان صابون» ةمحل
مبود کبافت و بناها،  یفرسودگز شهر تهران است. کمحله در مر ینتر نابسامان

و  کود ارزش امالک، ریطیبهداشت نازل مح ،یرساختیسات زیو تأس یخدمات شهر
وجود آورده است.  ن محله بهیرا در ا یبحران یطی، شرایاجتماع های ینابهنجارانواع 

سند )ند دارمراجع تقلید در این محله دفتر  بیشتربافت مذهبی محله  دلیل به ،همچنین
 .(1391غار،  ةمحل ةتوسع

11 

 عباسی
و ن اساکن. بعدها با مهاجرت تنوع قومی داشتندساکنان ابتدایی این محله 

پایین مسکن، ساختار این محله نیز عوض  تقریباًعلت قیمت  بهمهاجرپذیری منطقه 
 .(1391عباسی،  ةمحل ةتوسعسند شد )

 آهن راه
ایجاد  موجبریلی مسافران به شهر تهران است و همین مسئله  ةدرواز آهن راه ةمحل

شده  آهن راهاز همه تجمع معتادان در پارک امیریه، کنار  تر مهمازدحام، ترافیک و 
 است.

7 
 نیلوفر

بزرگ تهران  یمصالاین محله براساس وجود برخی مراکز اهمیت زیادی دارد؛ مانند 
قات و یتحق -افغانستان، وزارت علوم ةسفارتخان)از نظر فیزیکی و اهمیت سیاسی(، 

ت آب و فاضالب، وزارت ک، شرین ذهنیز معلولک، مریرضا عباسة موز، یفناور
و مستند، بازار روز عباس،  یتجرب ینمایز گسترش سک، مریفرهنگ و ارشاد اسالم

لوفر و ین یدانم ستان،ک، سفارت پایرانندگ ییراهنما ةادار ،خانواده ةمشاورز کمر
 .(1391نیلوفر،  ةمحل ةتوسعمسجدالرضا )سند 

 بهار
 ةتوسعتمرکز اصناف مختلف و کاهش منازل مسکونی و روابط همسایگی )سند 

 .(1391بهار،  ةمحل

6 

 آباد یوسف

 ةسسؤمشش شهرداری است.  ةمنطقمحالت  ترین یمیقداز  آباد یوسف ةمحل
ژئوفیزیک، پارک و فرهنگسرای شفق و ساختمان شهرداری منطقه در میدان کالنتری 

. ساختار شطرنجی معابر اصلی و فرعی و آیند یم حساب بهاین محله  های ویژگیاز 
 است آباد یوسف ةمحل نیز از مشخصات عرض کمدر معابر  پرحجموجود ترافیک 

 .(1391، آباد یوسف ةمحل ةتوسع)سند 

 قلعه قزل

احداث بزرگراه کردستان در این محدوده بسیار کاهش یافته  دلیل به یا محلهانسجام 
شهری  یاستانداردهابسیار کمتر از حد  قلعه قزل ةفضای سبز در محل ةاست. سران

سیاسی و اهمیت موجب دانشگاهی  یها مجتمعبا کوی دانشگاه و  یجوار هماست. 
 (1391، قلعه قزل ةمحل ةسند توسعاین محله شده است )فرهنگی 
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دبیر شورایاری  اغلبعضو شورایاری و  ترین مطلعو  ترین باسابقهبه  در هر محلهدر این راستا، 

 تقریباًمحله اطالع  ةتاریخچو  ها آسیب، ها نیازمندیکه از وضعیت محله، مشکالت، رجوع شد 

 .خوبی داشتند

مقوالت یا  براساس استخراج و کدگذاری نتایج ،ها مصاحبهکردن تمامی  پیادهپس از 

کسب شده بود. جمالت  ادبیات نظری و تجربی پژوهش تر از سرتیترهایی صورت گرفت که پیش

این سرتیترها به شرح زیر موضوعی شکل گرفت.  های پوشهشد و  بندی دستهمرتبط با هر مقوله 

، مشارکت میان ها سمندرونی  دهی سازمان، ها سمنجلب مشارکت مردمی در  های شیوه است:

با حکمرانی شهری و بخش دولتی، تعامل مردم محلی با شورایاری، پتانسیل محالت از  ها سمن

 .ها سمنشورایاری با  ةدید شورایاری و رابط

 

 پژوهش های یافته

 غیردولتی های سازمانمردمی در  های مشارکتجلب  های شیوه

نتایج طبق ، شوداتی تقسیم کلی مالی و خدم ةبه دو دست اوها جی اناگر همکاری و مشارکت با 

پایگاه اقتصادی اغلب  زیرا ،مالی مستمر چندان زیاد نیست های کمکسهم مردم این مناطق در 

افراد با ، خدماتی های همکاریدر ساکنان این مناطق متوسط یا متوسط رو به پایین است. 

داوطلبانه از  های کمک .کنند میهمکاری  اوها جی انداوطلبانه با  طور بهمختلف  های تخصص

 .گیرد میسراسر تهران صورت 

و  بوک فیساجتماعی مثل  های شبکهاز طریق  در سطح وسیع ، جلب مشارکت مردمیکلدر

بیشتر مختلف در  های مناسبتو کمپین در  جشنو برگزاری  او جی اناینستاگرام، سایت مخصوص 

در فضای مجازی بیش  نهاد مردممعرفی سازمان  ،درواقع .داردالگوی مشابهی غیردولتی  های سازمان

 های گروه، مؤسساتبرخی از این  ،همچنین. دگیر صورت میعمومی و روابط مستقیم  ةعرص از

شگاهی از باطه  مهرة سسؤمبرای مثال،  ؛اند کرده گیری هدفرا برای جلب مشارکت ای  ویژه

سسه ؤمو  ندا هشدآن عضو  مختلف های گروهزنان در  هعمدطور  بهکه است  ایجاد کردهن اداوطلب

 هدفشدیگر جمعیت امام علی است که گروه  ةنمون. رود می ها آنبرحسب نیازش به سراغ 

برخی از . کند میبرگزار دانشگاهی  های همایش ها آنجلب مشارکت  منظور بهدانشجویان است و 

 ةپربینند های برنامه. شرکت در کنند میخود استفاده  معرفی درملی  ةاز خدمات رسان اوها جی اناین 

بسیار مغتنم بوده  مؤسساتین وانه و ویتامین سه برای برخی از اتلویزیونی همچون ماه عسل، خند
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اما استفاده از  ،است افزایش دادهحمایت و مشارکت مردمی را  امکان جلبهمچنین  است و

و در عین  فراهم نیست غیردولتی های سازمان ةبرای هم خدمات،رای تبلیغات و معرفی تلویزیون ب

ملی، با انتقاد سایر  ةرساناجتماعی موضوع فعالیت این نهادها در  های آسیبحال، انعکاس 

 های گروهشرایط واقعی  ةکنند منعکسها  آنبوده است که به زعم  همراه مشابه اوهای جی ان

 .نیست دیده آسیب

 های راهو  خدماتبرای معرفی  ها آنبه  دادن ملی و فرصت ةرساندر  اوها جی انمعرفی 

از خدمات  اوها جی انهم  زیرا است،برد  -تعاملی بردشک  بی، ها آنهمکاری و مشارکت مردمی با 

 های آسیبو هم مشارکت مردم در امور شهری و  برند میمردمی بیشتری بهره  های حمایتو 

غیردولتی  های سازمانحمایت، همراهی و مشارکت مردم در  ،همچنین. یابد افزایش میاجتماعی 

در برخی موارد قدرت مانور و  شود میشهری در سطح مناطق  ها آنشدن  شناختهموفقیت و موجب 

در مقابل  ها آن زنی چانهقدرت افزایش که به  کند میفراهم  ها آن و بسیج افکار عمومی را برای

 .شود میمنجر نهادهای دولتی یا شهرداری 

 

 نهاد مردم های سازماندرونی  دهی سازمان
 های سمن بیشتردر به توسعه و مشارکت است.  ها آن نشانگر رویکرد اوها جی انساختار درونی 

در تصمیمات  ندرت بهو کارمندان  گیرند می راتصمیمات اصلی یک یا دو نفر ، موردمطالعه

. در این زمینه، یکی شده استباهمستان توجه  ةمؤسسدر  فقط به مشارکت اعضا .کنند میمشارکت 

 اعضا بر مبتنی ما او جی ان که بود مهم خیلی ما برای»: از مسئوالن مؤسسة یادشده بیان کرده است

 توسط دقیقاً مدیره هیئت. دانیم می باهمستان در عامل ترین مهم را عضویت ما همین برای و باشد

 که دیگری اتفاق باز چون ،است مدیره هیئت از مستقل کامالً اجرایی تیم ...شوند می انتخاب اعضا

 ،درواقع. ستا هم مدیرعامل خودش مدیره هیئت رئیس. هستند کاره همه همه که است این افتد می

 داشته نظارت به تیم اجرایی که خواهند می ها آن از کنند می انتخابرا  مدیره هیئت وقتی اعضا

 «ندارد... وجود نظارتی دیگر ،باشد یکی ناظر و عامل اجرا وقتی. باشند

اما در برخی موارد مددجویان با  ،کنند میخدمات دریافت  فقطن امراجع ،اوها جی ان بیشتردر 

که درگیر مسائلی از  کنند میکمک و به کسانی  شوند میمشغول  مؤسسهدر  هایی دورهگذراندن 

 ةدوراحیا، مادران حامی سالمت پس از گذراندن  ةمؤسسدر  ،لامث ؛ برایجنس خودشان هستند

در  رسانی اطالعتیم  عنوان به توانند می مؤسسهتوانمندسازی  های کالسآموزشی و شرکت در 
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از » :شدنیز بیان همکاری کنند. در جمعیت امام علی  مؤسسهبا  HIVپیشگیری و آموزش بیماری 

 ییدر حد باال مسئلهن یو ا ار استکمددل مددجو به یاهداف ما تبد ترین اصلیاز  یکیاساس 

 «.رده استکدا یتحقق پ

از  ،ندا مشغولمشترک به فعالیت  ای حوزهکه در  اوهایی جی انمیان  مؤثرارتباط مثبت و  نبود

بردن فعالیت  سؤال، زیر اوها جی انبا مسئوالن  مصاحبه. در هاست آنمیان  وری بهرهعوامل کاهش 

رایج بود.  تقریباً دادن دقت و عملکرد مثبت خود امری نشانبرای  نهاد مردم های سازمانسایر 

وارد همکاری و  تنها نه، او جی اندر چنین مناسباتی، نیروهای داوطلب و فعال در هر  ،عالوه به

 .آید میوجود  به ها آنمیان  کاری موازیکه فضای رقابتی و ، بلشوند نمیمشارکت با یکدیگر 

 

 و بخش دولتیحکمرانی شهری با  اوها جی انهمکاری و مشارکت بین 

 ها آن های ظرفیت افزایی همموجب  نهاد مردم های سازمانهمکاری بین دولت و نهادهای شهری با 

و  رسانی اطالعموردبررسی تعامالتی همچون مشاوره،  نهاد مردم های سازمان بیشتر. شود می

از این تعامالت رضایت چندانی  اما ،ندا ها شهرداری و بخش دولتی تجربه کردرا ب سازی آگاه

انجام اونجا  شکل کاری که»گفت:  اوها جی انئول روابط عمومی یکی از مس ،مثال برای  ؛ندا هنداشت

کارمندهایی هستند که خیلی برایشان اهمیت  ه،ارگان دولتی. اونجا یک کنه میخیلی فرق  شه می

به خاطر همین ما خیلی  .اهمیت داره گرفتن انجامفقط  .رسه می ای نتیجهبه چه  ژهنداره این پرو

باهاشون همکاری کردیم و  ها سمنستاد تو  مثالً.. .بوده حورم جلسهبیشتر  .مینتایج خوبی ندید

 یکفقط  کنم میفکر . من نداشت خاصی دستاوردهیچ  اصالً. کردند میتلف  اما روقت واقعاً فقط 

 «.شد تلفزمان  و انرژی و بودجه

اساساً ما با »: تی و شهرداری گفتدول های سازمانبا  تعامل ةدربار اوها جی انیکی دیگر از 

الزم است  ن معضالتیحل ا یبرا که ای اراده یدولت های بخشبخش دولتی ارتباط خاصی نداریم. 

ار کلبورد یب یک ةاجازا یسالن  یکگرفتن  یبرا یجز هماهنگ بهو ما هم  دهند نمیاز خود نشان 

 «هم نداریم. یبا شهردار یگرید

از یک طرف، شهری تناقضی وجود دارد.  با دولت و حکمرانی اوها جی اندر ارتباط میان 

ند، اختالف داشته باش ها آن های سیاسترسمی از نهادهایی که ممکن است با  های سازماندولت و 

 خألهایدادن  غیردولتی نشان های سازمانمهم  های نقشیکی از  و از طرف دیگر دنکن نمی حمایت

دولت در راستای کمک بیشتر به  های سیاستقانونی و ساختاری و تالش برای تغییردادن 
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 طور بهبلکه  ،محدود و مقطعی طور بهمسائل و مشکالت اجتماعی نه  تااست  دیدگان آسیب

 تهران 12 ةفعال در منطق های سمناز اهداف برای مثال، ؛ و اصالح باشد رفع قابلساختاری و کالن 

 های کاستن از حجم و شکل راستایاجتماعی در  های آسیب، مدیریت )کوشا و جمعیت امام علی(

 در این منطقه یحیی زاده امامو  دروازه غار )هرندی( ةمحل . مشکالتهاست آن متنوع و مخرب

راه به جایی  تنهایی به نهاد مردم های سازمانوسیع و عمیق است که مداخالت سطح خرد  چنان

همسویی ندارند.  ها سمندولتی و شهری در دغدغه و اهداف با  های ارگاندرحقیقت، . برد نمی

، کند میشهرداری اهمیت حضور در محالت و ایجاد نظام مدیریت غیرمتمرکز را درک  هرچند

. دکن نمی فراهم را و چه با مردم محلی ها سمندرعمل ملزومات جلب مشارکت و همکاری، چه با 

ازکیا و محمدی ، 1387خادمیان و قناعتیان، نتایج تحقیقات مختلف )در یک دهه است که حدود 

و ( 1393 ،فرد درویشیارشد و  ؛1392 ،رانهمکاپروین و  ؛1391 همکارانشیعه و  ؛1390 ،بندری

افزایش خروج ساکنان قدیمی و  درمورد ،12 ةمنطق در درگیر های سمننتایج فعالیت همچنین در 

داده شده ، معتادان و طردشدگان اجتماعی به این منطقه هشدار درآمد کمافزایش ورود مهاجران 

که عامل  -مخروبه های ساختمانتوجه مسئوالن به بافت فرسوده و تالش شده است  و است

 ،ها مصاحبهبق ط اخیر های سال درنهایت، در. شودجلب  -این روند نزولی است ةتشدیدکنند

اجتماعی متنوع  های آسیبقومی و جمعیتی به همراه  های ترکیبمتفاوت و ناهمگونی از  های گونه

قدیمی،  های ساختماندر این منطقه گسترش یافته است و  فعال های سمنفعالیت  ةمحدوددر 

، همچنان باقی کند میفراهم  دیده آسیب های گروهرا برای  قیمت ارزانمخروبه و رهاشده که مسکن 

 ةمحلرسمی و انتظامی در  های نظارت ،(1393) فرد درویشیماندند. براساس تحقیق ارشد و 

در سطح این  ها آسیبرفتن قبح  اجتماعی و ازبین های آسیبابعاد وسیع  درواقعهرندی کم است و 

دلیل  هبو نظارت غیررسمی نیز  برده استمحله، امکان نظارت مستمر از سوی پلیس را از بین 

و شورایاری این  ها سمندرگیری اغلب ساکنان با آسیب اجتماعی مقدور نیست. در این میان، 

 منظور بهالزم  قادر به بسیج نیرو و منابع دولتی و شهری های سازمانبا مشارکت محله، بدون 

 .دهند میمحدود و فردی ارائه در سطح را  خدماتی فقطکاستن و رفع مشکالت نیستند و 

، بیش نهاد مردم های سازمان فعالیتبا   نزدیکیلحاظ  بهبهزیستی و آموزش و پرورش  ارگاندو 

. وزارت بهداشت و درمان، معاونت هستند ها سمن ةدولتی مورد توجه و مراجع های ارگاناز دیگر 

که  دولتی هستند های سازمانامور زنان ریاست جمهوری، وزارت کار و وزارت ارشاد از دیگر 

مشکل در روند کارها و صدور  نشدن، ایجادرکلد. شدند ها آنبا  زنی چانهوارد تعامل و  اوها جی ان
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تعامل »نوعی  نهاد مردم های سازمانمجوزهای مورد نیاز از سوی شهرداری و بخش دولتی، از نظر 

 .شود میمحسوب  «مثبت

از طرف  نهاد مردم های سازمان کهکردند  تأکیدمکرر  طور به مشکلبر این  ها سمن، همچنین

: تاریخی در این زمینه گفت های خانهپیگیری  ةکمیت. شوند نمینهادهای رسمی چندان جدی گرفته 

تخصصی حضور  اوهای جی ان، باید نویسد را می 12 ةمنطقتقای کیفیت وقتی شهرداری طرح ار»

توانیم بگوییم این درست است این غلط است. اینجا تز  توانیم راهگشا باشیم. می داشته باشند. ما می

داریم ها  آن دهد. ما در تقابل با مدیریت شهری نیستیم و با وجود اینکه نقدهایی به شما جواب نمی

 «.ها آنطالباتمان برسیم و هم برد هم ما به م -کمک کنیم که در یک فضای بردها  آن توانیم به می

رفتن  تحلیل موجبدولتی و شهری  های ارگانبا  نهاد مردم های سازمانعدم همکاری میان 

 .شود میاتالف منابع  درنهایتو  توسط یکدیگرها  آن شدن خنثیو  همسو های تالش

 

 ها شورایاریتعامل مردم محلی و 

 تأسیسشهری  ریزی برنامهبرای پرکردن شکاف بین شهروندان با نهادهای مدیریتی و  ها شورایاری

 ةدرباراهالی محله با شورایاران  ةمذاکر صورت بهمشارکت شهری ، ها مصاحبهبراساس شدند. 

، آسفالت خیابان، مسائل زیباسازی و خدمات ها خیابانمشکالت آب، برق، روشنایی و نظافت 

و گاهی  ها شورایاریبه ستاد هماهنگی  نگاری نامه در زمینة انشورایارچنین، همشهری وجود دارد. 

در تعامل مردم با شورایاری، الگوی رایج  ،درواقع. کنند همکاری می استشهاد محلی کردن جمع

حال،  اینبا بردن مشکالت شهری از یک طرف و ارجاع به مقامات باالتر از سوی دیگر است. 

مشکالت  که ندا هابراز کردخود  های مصاحبهدر  مکرر طور بهاعضای شورایاری محالت مختلف 

و اعتراض به مقامات هم راه به  نگاری نامهو  داشته استوجود  ها مدتمهم و اساسی این محالت 

که ، فقر و کودکان کار مسائلی نیستند خوابی کارتن، مشکالتی مثل اعتیاد، درواقع جایی نبرده است.

به حاشیه  شدن باشند. این مسائل اغلب بدون حلها  آن قادر به رفع تنهایی به ها سمنیا حتی  مردم

 :شود میبه چند نمونه اشاره  ،برای مثال؛ روند می

به ما گفتند ما هم و مشکالت رو مردم بارها اومدند  ..نداره. ای که هیچ فایده دونند میمردم »

 .نیلوفر( ةمحل یشورایاردبیر ) «هیچ نظارتی نیست ..و. ده نمیاما کسی گوش  ،دادیم انتقال

دیگر  های ارگانبرق و  ةادارساله داریم با  10روشنایی ندارد. االن داریم که  ما یک خیابان»

ما صد دفعه گفتیم، گوش نکردند دیگه  گویند میتا روشنایی بیاورند. مردم  کنیم میارتباط برقرار 
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، کنیم میری ی. ما مشکالت را پیگکنند نمیمیاد، مردم مشارکت  اعتمادی بیمریضم مگه برم؟! وقتی 

 «بکنیم تونیم نمیکه ما بودجه نداریم. ما هم کاری  دهند میجواب  سال یکبعد از  نویسیم مینامه 

 .عباسی( ةمحل یشورایاردبیر )

 تنها نه درنتیجهو  کنند میاجتماعی پیدا  مشکالتفردی برای  های حل راهمردم ترتیب،  این به

روز از  روزبه بلکه ساکنان ،شود نمیحل مشکل مشترک میان مردم محلی ایجاد  راستایدر  ای همبستگی

دنبال نفع فردی و نجات  که به شود میو محالت از افرادی ایزوله تشکیل  شوند مییکدیگر دورتر 

آن دسته از ساکنان قدیمی محالت  است کهبوده فردی این  های حل راه ةشخصی هستند. از جمل

ند، محله را ترک داشتمهاجرت توانایی لحاظ پایگاه اقتصادی  که بهو عباسی  یحیی زاده امام هرندی،

 ةگرفتن تأییدی لمث ، در تمام محالت موردمطالعه، مراجعه به شورایاری برای امور فردیهمچنینکردند. 

 .فرزندان در مدرسه یا موارد مشابه، فراوانی باالتری دارد نام ثبتسکونت در محله برای 

شد، دبیران شورایاری  پرسیدهاعتماد و باور مردم به شورایاری  ةدرباروقتی از شورایاران 

 چراکه، دانستند، اعتماد مردم محلی به خود را زیاد آهن راه، عباسی و آباد یوسف، قلعه قزلمحالت 

 ند.بودد و از ساکنان قدیمی همان محل شتنطوالنی فعالیت دا ةسابق

دوم برخی از دورة همه محلی بودند.  ،اولدورة شورایاری اعتماد ندارند. در  یاعضاهمة مردم به »

را ها  آن آوردند و کاری هم برای مردم انجام ندادند. مردم رأیمحالت دیگر آمدند به این محله و 

داشته  قبولشانمحل باشند که مردم معتمدان باید از  ها شورایاری. شود میو اعتمادشان کم  بینند می

کارایی  ها اینولی  افزایش یافته است،تحصیالت سطح و است سن شورایارها پایین آمده اکنون باشند. 

 عباسی(.محلة )شورایار « درگیر مشکالت محله شوند کنند نمیندارند. شاغل هم هستند و وقت 

اگر اعتماد به شخص بیش از اعتماد به سیستم است.  ،براساس مصاحبه با اعضای شورایاری

 توان می، محسوب شودشورایاری  یاعضا ،اتصال و دسترسی مردم به نظام شهری ةنقط ترین پایین

و قدیمی  محلی هم به سیستم، یعنی برخی از شورایاران دسترسیبه برخی از نقاط  گفت شهروندان

. این نقاط دسترسی دهند نمیاین اعتماد را به کل سیستم و نظام شهری تعمیم اما اعتماد دارند، 

نظام حکمرانی شهری به جایگاه که   است تأثیرگذاربسیار زمانی مثبت در اعتماد به سیستم شهری 

ها  آن نقشبه  شورایاران بهای بیشتری دهد و با تشریک مساعی، اعتماد مردم محلی به این افراد را

 شورایار گسترش دهد. عنوان به

 :آگاه بودند خود وظایفجایگاه شورایاری و دربارة ، شورایاران از شناخت کم مردم رکلد

 ها آن وظایفدرصد از مردم تهران از وجود شورایاری و  40تا  30حدود  کنم میفکر  ،درمجموع»
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پیشبرد مسائل بدون  نداشتن امکان عالوه به. این شناخت کم (آهن راه)شورایاری « آگاه باشند

  این ةهمکرده است. با  تضعیفهمکاری با مقامات باالتر شهرداری و دولت، جایگاه شورایاری را 

ة هم ،دارندتمایل شورایاری  ةآیند های دوره، وقتی از شورایاران پرسیده شد به حضور در مسائل

 ة حضور مجدددر زمین یادشده یکی با اطمینان پاسخ مثبت دادند. برخی از دالیل جز به ها آن

بودن  سهیم ها سال»، «ستا شورایاری قدرتی دارد که برای حل مشکالت به آن نیاز»از:  اند عبارت

کردن کارهای  عالقه به تمام»و « کند میدر خیر و شر مردم محله، عالقه به حضور را ایجاد 

 «.است قبل باقی مانده های دورهکه از  ای کاره نیمه

برگزاری  لمشارکت مردمی در میان شورایاران نیز الگوی مشابهی دارد که شام جلب های شیوه

و  مختلف، برگزاری جلسات مردمی در مسجد، تقدیر و تشکر از کسبه و ورزشکاران نمونه های جشن

 ،ها مصاحبهو طبق  ندا اقدامات موقت ها اینهمة  .شود میمختلف در سرای محله  های کالسبرگزاری 

 ،کنند میدر حضور مسئوالن استقبال  خود مشکالتدربارة گو و مردم از برگزاری جشن و گفتهرچند 

مردمی و کار  های مشارکت دهد مینشان  ها مصاحبه. کند نمیایجاد  مشارکت پایداری ةاین شیو

شاید و اپیزودیک است که  ای دوره، مشارکتی ها شورایاریو چه در  ها سمنداوطلبانه، چه در 

 و تمرکز ابزارهای قدرت در دست حکمرانان شهری و دولتی باشد. یاعتماد بیدالیل آن  ترین اصلی

 

 پتانسیل محالت از دید شورایاران

 آید. می 3دول در ج در راستای ایجاد تغییرات مثبت پتانسیل و ظرفیت محله ةزمینپاسخ شورایاران در 

جلب مشارکت مردم محلی در امور مرتبط ة دربار، اغلب شورایاران ذهنیت روشنی ها پاسخ براساس

 ضعف نقطه آباد یوسف ةپتانسیلی برای مشارکت و در محل ،قلعه قزل ةبا محله ندارند. سالمندان در محل

و امکانات  ها ورزشگاهاقتصادی محله و برپایی  ةند. افزایش امکانات از جمله توسعا هشد محسوب

موارد بیشتر به جلب . این یاد شدها  آن ستای تغییر مثبت محله ازکه در را بودتفریحی از جمله مواردی 

همکاری شهرداری و نهادهای دولتی معطوف است تا مردم محلی. رویکرد غالب در بین شورایاران، 

مشارکت  دربارةمفهومی که  ترین نزدیک، درواقعو خدمات عمومی است.  افزاری سختامکانات  ةتوسع

 شهری است. های برنامهو  ها پروژهارد، مشارکت در در ذهن شورایاران وجود د

 یک به آرام آرام شد، می تلقی محلی مشارکت ثابت رکن زمانی که ها شورایاری نهاد ،ترتیب ینا هب

 خدمات و ها زیرساخت کردن فراهم گرو در کارکردش که است شده تبدیل شهری حکمرانی نهاد

 به باشند، «پایین از مشارکت» سازوکار بازنمای آنکه از بیش ها شورایاری رو، این از. است شهری
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 جدی مانعی باال از مشارکت سوی به حرکت این. اند حرکت درحال «باال از مشارکت» ای گونه سمت

 .شود میتلقی  اصناف و ها گروه قالب در محلی مردم یابی تشکل مشارکت، یعنی اصلی ایدة دربرابر

 بدنة با نهاد این پیوند هرچه. است شده گسسته خود محلی بدنة با مردمی نهادی پیوند دوباره گویی

 .دوش می افزوده باالدست قدرت نهادهای با آن نزدیکی بر شود، گسسته بیشتر مردمی
 

 . ظرفیت محالت از دید شورایاران3جدول 
 هبا مشارکت مردم محل تغییر مثبتراستای پتانسیل در  محالت

 قلعه قزل
با مشارکت در کارها  ها دگی آنزن زیرا ،ندا هکه برای مشارکت آماد اند محلهالمندان پتانسیل س

 .شود شور و هیجان ایجاد میها  آن خواهیم در مشارکت میها  آن و وقتی از شود میبامعناتر 

 آباد یوسف
لمند هستند و قشر ضعیف و ساآن اهالی زیرا  ،وجود نداردپتانسیل الزم  در محله

 های پروژهر حد دتوانند  میفقط  و شرکت کنند پرهزینهعظیم و  های پروژهدر  توانند نمی
 .چند نفری فعالیت داشته باشند های خیریهکوچک مانند 

 بهار
 یکیسات و یتأس یکیبزرگ دارد.  یز شهر است و دو قسمت تجارکن محله در مریا

 .ندک می کمکمحله توسعة به ن دو یاست. رشد ا یه در بهار جنوبکبچه  کپوشا

 عباسی
 ونقل حملتسهیل و  عباسی از حالت ایزولهمحلة شدن  خارجدر محله و  وآمد رفتتسهیل 
 .دهند نمی اهمیت ها نآ به اصالً ولی ،دارد وجود المپیادی و ورزشی نخبگان ما، ةمحل سطح در عمومی.

 آهن راه
م اعتماد مستلزمسئله که این کنند   را حل میمشکالت مردم محله معتمدان و شورایاران 

 .ن باالتر به ماستمسئوال

 هرندی
. کنند نمیس ینجا تأسیهم در ا ای یورزشمجموعة چ یم. هین محله نداریدر ا یچ اسپانسریهما 

مجموعة  یکاگر  .کرد تغییر می وآمدها رفت ،شد میس یتأسا دانشگاه ی علمیهحوزة  یکاینجا اگر 
 وجود نداشته است. ها حمایتن یا اام .کرد میر یینجا تغیا یاربرک ،میب داشتخو یورزش

 زاده امام
 یحیی

از  یاریبس حل راه ادند.یبه ورزش ز مند عالقهنوجوانان و جوانان مستعد و  ،ن محلهیادر 
و حات سالم یبه تفر یانات دسترسکو ام ها کتابخانهو  یورزش های مجموعه ایجاد درالت کمش

و  تر خرج کمه ک روند می یاتحیتفر سراغ ناچار به نوجوانان .هاست آن یبراهمچنین کارآفرینی 
 سرا قلیانو  خانه قهوهوقات فراغت در باشد و متأسفانه گذراندن ا تر الوصول سهلو  تر آسان

 .تر راحتاست و هم  یه باشگاه ورزشاز رفتن ب تر خرج کمار یهم بسها  آن یبرا
 

 نهاد مردم های سازمانشورایاری با  ةرابط

 های مشارکت ةدر زمین دمحلی بای نهاد مردم های سازمانشورایاری و  ،1شورای شهر تهران ةمصوبطبق 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

تهران های اجتماعی در محالت  ، شهرداری تهران مکلف شد در زمینة تشکیل کمیتة ساماندهی مشارکت13/08/1388در تاریخ  .1
های  ها و گروه )هیئت امنای محالت(، با شرکت افراد زیر اقداماتی انجام دهد: تمامی اعضای اصلی شورایاری، نمایندگان تشکل

های دولتی که در سطح محله  های تخصصی مردمی، نمایندگان نهادها و دستگاه های داوطلب محلی و کارگروه فعال مثل گروه
 ة ثابت و آگاه شهرداری تهران )سامانة قوانین شورای اسالمی شهر تهران(.کنند و نمایند رسانی می خدمات



 165    ها شورایاری و مدار مردم نهادهای بر تأکيد با :تهران مرکزی پهنة در اجتماعي مشارکت

محالت مورد بررسی  بیشتردر اما کدیگر تعامل و همکاری داشته باشند، اجتماعی در سطح محله با ی

، بهار قلعه قزلدر بعضی از محالت مثل  .ه استنشد مشاهدهمیان این دو بخش  مؤثریتعامل سازنده و 

در آن منطقه  نهاد مردم سازمانشورایاری از موجودیت چند  در حد شناخت فقطاین ارتباط  آهن راهو 

این یحیی  زاده امام، نیلوفر، عباسی، هرندی و آباد یوسفو در برخی دیگر از محالت مثل  استبوده 

مشترک و  های جشندر جلسات شورایاری، برگزاری  اوها جی انیکی از  ةنمایندشکل حضور  بهارتباط 

 ةزمیندر  فعال اوهای جی انشورایاری با همکاری میان یحیی،  زاده امام ةمحلدر بهترین حالت، در 

 است.بوده آموزشی  های کالس برگزاری و برای افراد نیازمند کارآفرینی

با  شورایاری. ارتباط میان شداقدام مردم محلی و اقدام در محله تمایز قائل  بین باید ،در اینجا

 تر مثبت تقریباًتعامالت  ءجزکه  -یحیی و هرندی( زاده امام)محالت  12 ةمنطقفعال در  های سمن

در  ،مردم محلی نیستند فقطکه  ها سمنکارکنان  یعنی ؛اقدام در محله است -شود میمحسوب 

شارکت ساکنان محلی م. شوند میشورایاری وارد تعامل اعضای با راستای رفع مشکالت محله 

دلیل مهاجرت ساکنان  بهمردمی  جلب مشارکت یحیی، زاده اماممحالت هرندی و در  ندارند. زیادی

 که احساس تعلق محلی دیده آسیبو  درآمد کمبا مهاجران و اقشار ها  آن قدیمی و جایگزینی

و  ها سمنگر مثل یمشکالت این محالت، نهادهای دکثرت  ،شوار است. در این میاند ،ندارند

 کرده است. تر نزدیکشورایاری را به یکدیگر 

 

 گیری نتیجهبحث و 

توجه  سازمانی درونبه مسائل در آن بیشتر  که امور شهری ةاداردر موجود  های روشبا اتکا به 

به تحقق الگوی  توان نمی، شود ت میو نهادها غفل ها بخشو از پذیرش و همکاری با دیگر  شود می

شهری دستیابی به شناخت و اطالعات صحیح از  های ریزی برنامهامیدوار بود. در  شهری حکمرانی

 نهاد مردم های سازمانکردن  دخیلاین شناخت با  .مناطق و محالت شهری اولویت اول را دارد

 عنوان به یاریشورا. آید می دست به بهینه صورت بههای مردمی درگیر در سطح شهر، نیرو عنوان به

انسجام و همگرایی ، نیازمند کند یمرا با سطوح باالتر برقرار  شهری یینپاسطوح  نهادی که ارتباط

با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند تا با  دیعنی شورایاران محالت یک ناحیه بای ؛درونی است

و بین  استارائه دهند که برای تمام محالت سودمند  را ییها طرحتوجه به نیاز محالت بتوانند 

شورایاران برای جلب  همچنین،. کند میبرقرار پیوند در سطوح محلی و شهری  یزیر برنامه

 مشارکت محلی نیازمند آموزش و آگاهی هستند.
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هویت محلی، درگیرکردن و  ویژه بهتعلق به فضاهای شهری و ی افزایش ها راهیکی از 

 طرف از یک اشاره شد تر یشپ کهطور هماندادن مردم در سازوکارهای شهری است، اما  مشارکت

اجتماعی  سازمانی یبو از طرف دیگر  شهر یینپا -باالشهر ةاندوگ یریگ شکلشدن زمین و  کاالیی
با کسب  ساکنان قدیمی شود یمموجب  (12 ةمشخص محالت تاریخی منطق طور بهبرخی محالت )

 ها مهاجرتاین  ةیجنتباالتر شهر نقل مکان کنند و در بهتر و مناطق  یها خانهبیشتر به  ةسرمای

طرف انگیزه و  یکرفتن احساس تعلق مکانی، افراد از  با ازبین .محلی کمرنگ شود احساس تعلق
سرمایة و از طرف دیگر، دارند احساس مسئولیت کمتری در قبال بهبود محیط سکونت خود 

کاهش پیدا و مدیریت شهری ها  آن اجتماعی محلی یعنی تعامل متقابل بین ساکنان و همچنین بین
ی که بر اجتماعسرمایة ترتیب، دو دارایی مهم اجتماعات محلی یعنی تعلق مکانی و  این به. کند یم

 .شود یم، از این محالت گرفته مؤثرندله تمایل به مشارکت ساکنان در بهسازی مح
قدرت تغییر  کنند میمشارکتی این است که مردم احساس  های پروژهمعضل دیگر در پیشبرد 

واسط  های سازماناست. در این میان، نقش  فایده بیدر امور شهری  ها آن درگیریندارند و درعمل 

تایلند نشان  ةنموندر  کهطور ناهم -کردن مردم برای مشارکت و عمل قدرتمند ةزمینغیردولتی در 

 بسیار پررنگ است. -داده شد
مردم به  اعتمادی بی ؛ یعنیاستبوده تمام شورایاران مورداشارة   کلیدیمعضل  اعتمادی بیعامل 

بین شهرداری و شورایاری.  اعتمادی بیمردم به یکدیگر و  اعتمادی بیشهرداری،  ویژه بهمسئوالن و 
پایین باشد، احتمال کنش جمعی هدفمند و  و اعتماد نهادی فردی بینبدیهی است اگر سطح اعتماد 

 .یابد میکاهش  مؤثرمشارکت 
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