
  
  

  
  

 گفتگو با دکتر حسین ایمانی جاجرمی؛ دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
   

   رسمـی  هاي غیرسکونتگاه عرصـــه در شهـروندي تکالیف تبیین مفهوم مشــارکت، حقــوق و 
   

  
هاي شهري بسیار مورد توجه قرار گرفته است،    ها و برنامه   هاي اخیر در طرحبا توجه به اینکه مفهوم مشارکت در سال

  یافت؟ بهره پروژه تحقق توان چنین مشارکتی را بین مردم و مسئولین شکل داد و از آن در جهت    چگونه می
اند که    آنهایی بوده - فانه زیاد نیستکه تعدادشان متأس - ترین اقدامات مشارکتی   است، موفق   هاي توسعه شهري نشان داده   تجربه

 فقط توانیم    شود. این نکته بسیار مهم است، ما نمیدانستند که چه چیزي عایدشان می   اند و دقیقاً می   مردم در آنها انگیزه داشته
 مردم نصیب اقدامات از منافعی چه که کنیم مشخص باید ابتدا. بگوییم عادي مردم براي را کالن هاي   حرف و مفاهیم مجموعه  یک

ها بهره گیریم، دستاوردهایی که از این    وگو شویم تا از مشارکت آنها در اجراي پروژهخواهیم با مردم وارد گفتمی وقتی. شد خواهد
ن همکاري و صرف وقت نصیب مردم خواهد شد دقیقاً باید معلوم و مشخص باشد. مشارکت بحث بسیار شیرینی است و همه از آ

کنند؛ چرا که این امر به نوعی گفتار درمانی    کنند، ولی اگر همراه با تعریف منافع نباشد مردم استقبالی از آن نمی   طرفداري می
   هاي عمومی در کشورمان بسیار باالست.   اعتمادي به دستگاه   شود. آن هم در شرایطی که بی   تبدیل می

سازي طی کنیم. بدین معنا که اعتماد وجود نداشته یا از دست رفته، فرآیندي را جهت اعتمادبایست،   قبل از ورود به هر اقدامی می
تر بدان    ست که پیش   هاي مهم بحث اعتماد، روشن ساختن همین دستاوردهایی   شرط   باید ساخته و یا بازسازي شود. یکی از پیش

منافع دولت روشن است، اما چه چیزي نصیب بریم،    کنیم هر کدام منافعی می   اشاره کردم. من و دولت وقتی با هم همکاري می
شود؟ یا این اقدام براي محله چه دستاوردي به همراه خواهد داشت؟. ممکن است، مردم به این نتیجه برسند که    مردم عادي می

ی ما براي توجیه پروژه باید هاي اقتصادي و مال   تر همین اقدامات را انجام دهند. لذا استدالل   هاي پایین   توانند با هزینه   خودشان می



توانیم کار مشارکتی بدون توجه به ابعاد خورند؛ نمیبسیار قوي باشند. اینجاست که اقتصاد و جامعه شناسی به هم پیوند می
   توانند اقدامی اقتصادي، بدون توجه به پیامدهاي اجتماعی آن انجام دهند.   ها هم نمی   اقتصادي انجام دهیم، اقتصاددان

 زندگی ما نظر مورد بافت در که مردمی از بعدي این است که بدانیم با چه کسانی سر و کار داریم. بنابراین باید نیمرخ اجتماعی گام
ریزي کنیم. مثالً اینکه ترکیب جنسیتی آنها چگونه است؟ چه تحصیالتی دارند؟ چه    اساس آن برنامهبر تا کنیم تهیه کنند،   می

تر شدن اهمیت تهیه این نیمرخ شان چیست؟ بگذارید مثالی براي روشنهند؟ آداب و رسوم و مذهبدمشاغلی را انجام می
   اجتماعی بزنم.

کنند. سوال من از مسئولین عنوان اقدام کالبدي موفق یاد میاي ساختند که از آن به   مهر شهر مجلسی، زورخانهدر بخش مسکن
شود؟    هاي این محله می   اید و یک فضاي ورزشی مردانه است، چه چیزي نصیب خانم   تهاین بود که این زورخانه را براي مردان ساخ

توانید تنها فضاهاي مردانه درست کنید و    هیچ جوابی نداشتند. گفتم این کار شما از نظر عدالت جنسیتی نادرست است. شما نمی
ها نیاز داریم. این    ریزي   طالعات ترکیب جنسیتی را در برنامهبایست براي امکانات ورزشی زنان هم فکري کنید. بنابراین ما امی

هاي مذهبی    کند. ممکن است در جایی وارد عمل شویم که حساسیت   مطلب در خصوص اطالعات سنی، مذهبی و . . . نیز صدق می
انجام دهید، چرا که ممکن است  توانید اقداماتی راباالیی وجود داشته باشد، در این صورت شما در این مناطق به سادگی نمی

   کنند.    ها رهنمون می   بندي پروژههایی ایجاد کنید. این اطالعات ما را در اولویت   تنش
ها (عوامل بیرونی) در محله است. دولت و مشاور براي ساکنین این    بحث سوم توجیه مردم نسبت به برنامه مداخله و حضور بیرونی

کنید که از او اطالعات داشته    ، اطالعات است. شما به کسی اعتماد میاعتماد مهم شروط از یکی. آیند   می حساب به محالت، بیرونی
ترسیم؟ چون    توان به او اعتماد کرد. چرا از تاریکی می   شرط این است که نمیباشید. وقتی اطالعاتی از کسی نداشته باشیم پیش

کنیم که    هاي اجتماعی هم همین است. یعنی زمانی اعتماد می   اتی از آن نداریم. در بحثدانیم در تاریکی چه خبر است و اطالعنمی
 در مشارکتی کار نخست گام ایم در    اطالعات داشته باشیم. ما باید این اطالعات را که چه کسی هستیم و براي چه چیزي آمده

ران و بهسازي شهري به یکی عم شرکت هاي   پروژه از یکی محلی تاطالعا آوري   جمع براي تجربه یک در. دهیم قرار ساکنین اختیار
سال از  30زده بود رفته بودیم. ساکنین این محله پس از گذشت حدود    هاي جنگ   هاي شهر سربندر که مخصوص خانواده   از محله

هاي دولتی به شدت بی   به دولت و سازمانکردند. آنها    هاي کارگران ژاپنی قبل از انقالب زندگی می   جنگ تحمیلی هنوز در کانکس
 خاطر چه به آنجا در ما حضور دانستند   نمی اصالً آنها که بود آنجا کار اشکال. نداشتند همکاري تحقیق تیم با و بودند    اعتماد شده

خواهند. چرا که عمدتاً می چه آنها زندگی محیط در غریبه افراد که بدانند آنها و شود رسانده مردم اطالع به باید حضوري هر. است
است. به خصوص در جاهایی که چنین وضعیتی داریم با نوعی بی   رفتن منافع یا امکانات بودهها به معناي از دست   حضور غریبه

هاي    آپارتمانتوانست همراه خشونت باشد. در سربندر قرار بود که ساکنین فعلی را به    نگریستند که بعضاً می   اعتمادي به ما می
شان حیاط    وجه با شیوه زندگی فعلی آنها سازگار نبود. آنها در محل سکونت فعلینوساز منتقل کنند؛ لیکن این موضوع به هیچ

   .بود شده ساخته نفره 4 الی 3 خانوارهاي براي ها   آپارتمان که صورتی در. بود بزرگ داشتند و ابعاد خانوار آنها 
اضر یکی از مباحث مطرح، بحث حقوق و تکالیف شهروندي است. این که مردم چه حقوقی دارند آقاي دکتر در حال ح

رسمی این مسئله چه مختصات و   و در مقابل آن حقوق چه تکالیفی بر عهده آنهاست. در یک سکونتگاه غیر
  یابد؟   هایی می   ویژگی

کنیم. نتایج    د سالی است که به این مسائل توجه میبحث حقوق شهروندي بحث جدیدي براي ماست. بدین معنا که تنها چن
 دکتر تحقیقات  یا و ایران شهرسازي و معماري قوانین مجموعه روي تحقیقاتی نظیر تحقیقات دکتر صرافی و دکتر عبداللهی 

 یا است   شده توجه قوانین این در شهروندي قوانین و حقوق بحث به اصالً آیا که مهم پرسش این با شهرداري قانون باره در  نجاتی
است. ما در حال کارکردن در    مداران ما نبوده   گذاران، مدیران و سیاست   اي در ذهن قانون   هد که اصوالً چنین ایدهد   می نشان خیر،

در درجه  تر آن است کهشود و منتی بر سرشان است. شاید درست   پارادایمی هستیم که هر اقدام ما براي مردم لطف محسوب می
ها بدانند چه وظایفی بر عهده آنهاست، بعد سراغ مردم برویم. مسائل حقوق شهروندي در خصوص تکالیف و تعهدات و . .    اول دولتی



. باید در یک فرآیند گفتگویی تعیین شوند. بدین صورت که نباید اسناد حقوقی یک طرفه تنظیم شود و سپس از مردم بخواهیم 
تک مفاهیم و اقداماتی که میتا ما بتوانیم کار مشارکتی کنیم. وظیفه ما این است که مردم را نسبت به تکآنها را امضا کنند 

آیند    اي که در آن تکالیف دو طرف مشخص شده باشد، باید در قالب یک فر   خواهیم انجام دهیم توجیه کنیم. در نتیجه سند حقوقی
هاي حقوقی و تعیین    سازي نیز هست. این که شما مردم را وارد فرآیند   جریان ظرفیتآماده شود که این خودش به نوعی بخشی از 

طور که پیش از این گفتم از آنجایی که ها و تعهدات کنید، خودش نوعی آموزش شهروندي است. ولی همان   تکالیف و مسئولیت
اي را براي مردم    تیجه معناي مشارکت ندارند. یعنی ما وظیفهاقدامات ما معموالً از پیش انجام شده و از باال به پایین هستند، در ن

آمیز    رویم که این کارها وجود دارد، بیایید و وظایفتان را انجام دهید. این روند موفقیت   شان میایم، سپس به سراغ   مشخص کرده
بتدا در جریان امور قرار دهیم. ما باید به خواهیم بحث حقوق شهروندي به درستی صورت گیرد باید مردم را از ا   نیست. اگر می

یابد که شخص خودش را    اي عمل کنیم که مردم خودشان را شریک بدانند. مسئله حقوق و تکالیف شهروندي زمانی نمود می   گونه
   شریک بداند و به طور کامل درجریان مسائل قرار گرفته باشد.

است که شایعه در اقدامات ما زیاد است. مثالً در همین سفر اخیرم به اصفهان، در  اي که در این زمینه وجود دارد، آن   مشکل عمده
کردند پیمانکاران، مساکن را آماده دارند ولی به ما تحویل    رابطه با مسکن مهر با مردم فوالدشهر صحبت کردم. آنها بیان می

ن شرکت جویا شدم. گفتند به دلیل اینکه دولت به ما گفته دهند تا پول بیشتري از ما بگیرند. بعد این مسئله را از مدیرا   نمی
کشی آب آماده نیست، بنابراین ما    عنوان مثال لولهمساکن را کامل تحویل دهید و در تعدادي از این مساکن بخشی از تأسیسات به

است. مردم کامالً    رگی را بوجود آوردهتوانیم االن این منازل را تحویل دهیم. از یک مسئله دو روایت بیان گردید که شکاف بز   نمی
ها را کامل تحویل دهد. چرا این شکاف وجود دارد؟ چون افراد به طور کامل    خواهد این خانه   بدبین هستند در صورتی که دولت می

ید بیشتر از آن مدیران را در جریان نیستند، دروغ شنیدند و . . . ما حق نداریم در کارهایمان دروغ بگوییم. باید مأموران دولتی و شا
هاي آنان را جدي    توانند به آن جامه عمل بپوشانند. مردم صحبت   هایی ندهند که نمی   ویژه وعدهبه گو باشند. آموزش داد که راست

ت گیرد، حدود کنند. از ابتداي حرکت، مردم باید همراه شوند. زمانی که این همراهی صور   گیرند و روي حرف آنها حساب باز می   می
توانیم حقوق و تکالیف شهروندي را در عمل نیز پیاده کنیم. در غیر این    شود. در این صورت می   ها نیز روشن می   تکالیف و مسئولیت

   صورت، این مسئله از محدوده تئوریک فراتر نخواهد رفت.
  شریک کنیم؟ایم مردم را با خودمان همراه و    و این بدین دلیل است که ما نتوانسته

ایم و بعد کاري را براي    اي را طراحی کرده   طور که گفتم یک برنامه   شاید از اول برخورد و رویکرد ما درست نبوده است. یعنی همان
عنوان مثال مسکن مهر). بحث من مردم در نظر گرفتیم و گفتیم شما این قسمت را انجام دهید. مثال بیایید پول آن را بدهید (به

مشکل دارد. مردم ساکن متقاضی یا مشتري شما نیستند. دولت نه کاسب است و نه » متقاضی«است که اصالً اسم این 
   بایست مردم را شریک خود بداند.   رسان بخش خصوصی. دولت می   خدمات

  پس شما معتقدید که باید به جاي متقاضی اسم آنها را شریک بگذاریم؟
گذاشتن که مردم دنبال ماشین ما بدوند، خم و راست شوند و یا دست ما را ببوسند، لت منتبله آنها شرکاي ما هستند. این حا

اي است که باید موجب نگرانی یک مدیر شود. اگر مردم دنبال ماشین یک مدیر بروند که به او    خوردهالگوهاي پوپولیستی شکست
وگو دوند، بلکه با هم گفت   د. شرکا دنبال ماشین یکدیگر نمینامه بدهند، مدیر باید بترسد و بداند که یک جاي کار ایراد دار

   کنند.   می
رسمی باید به صورت یک فرآیند دنبال شود. در نگاه فرآیندي   سازي و یا ساماندهی یک سکونتگاه غیر   نکته آخر این که توانمند

   همراه شود. زمانی استمرار ریزي شود که اقدامات با یک    اي برنامه   کند، باید به جزییات نیز توجه شود و به گونه   مسائل فرق می
  یابد؟   این استمـرار زمــانی چه موقع تحقـق می



اي منسجم با هم کار کنند. حالتی ایجاد شود که اگر روزي ما نبودیم، مردم خودشان آن برنامه را    زمانی که اقدامات در مجموعه
گذاري اقدامات را به خود مردم بسپاریم و بخش دولتی    ریزي و هدف   پیگیري، پیشبرد، برنامهادامه دهند. هنر ما باید این باشد که 

   گري داشته باشد.   بیشتر نقش تسهیل
  وگو با دکتر محمد شیخـی؛ دانشیارگروه مطالعات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایـیگفت

  رسمی در پرتو نگاه سیستماتیک، فرآیندمحور، تدریجی و مستمر  غیرهاي مدیـریت کارآمـــد اقدامات در عرصه سکونتگاه
نگر و کل«و » بودن این اقداماتتدریجی و مستمر« رسمی تحت تأثیر دو معیار   هاي غیرسکونتگاه مدیریت اقدام 

  دست یافت؟محور نگر و سیستماتیک در دیدگاه فرآیندکل رویکرد توان به است. چگونه می» سیستماتیک بودن آنها
که مجموعه اقدامات در    رسمی و مدیریت آن است. چرا  نگر، دیدگاه مناسبی براي مواجهه با پدیده اسکان غیردیدگاه سیستمی و کل

ها به درستی شناسایی شده و مجموع اقدامات مورد پایش منظم قرار خواهد گرفت. لیکن باید به این    شده، ضعفارتباط با هم دیده
کند؛    نگر و سیستماتیک ساختار مدیریت، نظام اجرایی و پایش متناسب با این رویکرد را طلب مینمود که دیدگاه کل مطلب توجه

   بایست به ایجاد این بستر و ساختار مدیریتی توجه کنیم.   که شاید در کشور ما این بستر هنوز فراهم نیست. پس در گام نخست می
شدن بردار است. به نظر شما براي عملیمعیار، حرکت به سوي تفویض اختیار به بهرهبودن الزمه تدریجی و مستمر
  دارید؟ سراغ موفقی    برداران چه بستري باید فراهم شود؟آیا شما در این زمینه تجربهتفویض اختیار به بهره

هاي انسان سوم این است    ، یکی از ویژگیدارد. در این مقاله» انسان سوم و جهان سوم«اي تحت عنوان    محمود دولت آبادي مقاله
گراست و    طلب است، صبر و تحمل ندارد، تقدیرخواه و زیادهخواهد به سرعت به نتیجه برسد، تمامیت   کند. می   که در کارها شتاب می

ت؛ در عالم باال هاست تا به زمین و اعمال خودش. آغاز یک اقدام ملموس براي وي دشوار اس   همیشه نگاهش به سمت آسمان
بازده است. نگاه مستمر و کند و به دنبال اقدامات زود   زده عمل می   برد. اما در عین حال شتاب   شدنش زمان می عمل ماند و وارد   می

از کند. در حال حاضر نداشتن این صفات،    تدریجی تحمل، تأمل و یک بینش عمیق و در عین حال یک عزم و اراده پایدار طلب می
   هاي اساسی ماست.   گرفتاري
هاي محلی و همکاري با مدیریت محلی در ایران کار بسیار دشواري است، محتاج زمان، استمرار    شناسایی نهاد رفتن، مردم به سراغ

گون متفاوت است. معناي    پشت   بودن با مفهوم حرکت کند و الكو تدریج است. البته باید به این نکته توجه نمود که مفهوم تدریجی
ها در ساختار فشل اداري نیست. فرآیند بسترسازي براي اجرا، بیش از هر مرحله دیگري نیاز    تدریج و استمرار، معطل کردن برنامه

   به فرآیندي تدریجی و مستمر در ارتباط با نهادهاي درگیر پروژه دارد. 
هاي توانمندسازي،    کنندگان طرح و مشاور در مراحل اجرا و پس از اجراست. هدف پروژه   ر مفهوم استمرار حضور تهیهنکته دیگر د

ها، توانمندسازي ساکنین،    بازده نیست. غایت این دست پروژهزود کالبدي و مهندسی و فنی پروژه سري یک تعریف و اجراي 
مرتبط با آن است. متأسفانه در ایران ارتباط میان مشاور، بخش اجرایی و کارفرما پس از اجتماعات محلی و البته اقدامات مدیریتی 

 سرمایه ارتقاي یا و تولید در سعی اند و    سازي میان ساکنین پرداخته   شود. یعنی کسانی که به اعتماد   ی میقطع تصویب طرح 
 پروژه زمان طی در زحمت به که مردمی نهادهاي بعضاً حتی. شوند   می گذاشته کنار مسیر ادامه از اند،   داشته ساکنین میان اجتماعی

گیري روابط    هایی که تنها براي شکل   حضور فعال و ستادي مشاور یا غیرفعال شده و یا به ساختمان عدم دلیل به  اند،   شده ایجاد
   یابند.کنند، تنزل می   بروکراسی اداري فعالیت می

فرآیندهاي  -طراحی و اجرا-پایش مستمر برنامه و اقدام، پس از اجراست. در صورتی که در مراحل پیشین پروژه  نکته دیگر مسئله
 ارزیابی، به اقدام ساکنین خود شود، مشخص اقدامات از مشارکتی درستی تعریف شود و نقش ساکنین به درستی در هر یک 

 مردم و پروژه با مجري و کارفرما و مشاور ارتباط اجرا، از پس دیگر سویی از. کنند   می شده انجام اقدامات مستمر پایش و نظارت
   .شود قطع یکباره به نباید
خواهد. یک فرآیند و یک جریان است، نه یک پروژه که در مقطع زمانی خاص آن را به    ها صبر و تحمل می   رسمی  کردن با غیرکار

   در طول زمان قابل انجام است.اتمام برسانیم. یک جریان و یک فرآیند است که 



کردن نهادها و و اجتماعات محلی در این جریان موضوع بسیار مهمی است. به نظر من اگر همین نهادهاي محلی و مردم را سهیم
ز همراه ها، نتایج بهتري خواهد داشت. از سویی دیگر مردم نی   درگیر مسیر اجرایی کنیم، اجرا، بازتعریف و اصالحات مورد نیاز پروژه

شوند و بازآفرینی شهري در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و کالبدي، امکان تحقق خواهد داشت. بنده    با این حرکت، توانمند می
اید شاید واژه کامالً مناسبی نباشد. فکر که شما در سوال خود بدان اشاره کرده» بردارتفویض اختیار به بهره«کنم واژه    فکر می

سازم الزمه این مشارکت و    نشان میبهتر است به جاي تفویض از کلمه مشارکت، همگامی و همراهی استفاده کنیم. خاطرکنم    می
   همراهی در درجه اول آموزش به ساکنین است.

رسمی دست   هاي غیرتوانیم به مشارکت و همگامی مردم در اقدامات صورت گرفته در سکونتگاه   به نظر شما چگونه می
  هایی در این زمینه ضروري است؟   یم؟ ایجاد چه بستریاب

گویم تاکنون اقداماتی در زمینه به کارگیري مشارکت مردم صورت نگرفته است. بعضاً در اجراي یک پروژه دیدگاه مردم را    من نمی
اند. در مسیر اجرا هم گاهی به   اعمال کردهاند و یا تغییراتی در آن    اند، گاهی بر مبناي نظرات مردم پروژه را بازنگري کرده   جویا شده

. است    عنوان نیروي انسانی، گاهی تحت عنوان کمک مالی از مشارکت مردم استفاده شده است. ولی این اقدامات همه جانبه نبوده
. بیاورند در حرکت به را جریان این که است نهادهایی ایجاد و تعریف نیازمند اقدام، محدوده در موجود هاي   پتانسیل این از استفاده
   اشد.ب زمینه این در مناسب حلی   راه تواند   می بافت، در گر   تسهیل مشاور یک وجود

اي نیست که مجال کافی به این مشارکت مردم بدهد. این    از سویی دیگر به نظر من ساختارها و نهادهاي دولتی ما هنوز به گونه
   هاي اداري باشد.درجه اول متحول شود. این تحول و اصالح نباید تنها از جنس تشکیالت و روال بایست در   ساختارها ونهادها می

سازي فرهنگی و اجتماعی ساکنین است. مشارکت هنگامی ارزشمند است که ساکنین به معناي واقعی    نکته دیگر، آموزش و ظرفیت
  .باشند شده توانمند

 


