رهیافتهایی دربارة سیاستگذاری در بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی
سعید معیدفر
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اینکــه بافتهــای فرســوده و ســکونتگاههای غیررســمی
درســت از چــه زمانــی مســئلة شــهری مــا ،بهویــژه در
کالنشــهرها ،شــده اســت جــای تأمــل دارد .ممکــن اســت
قدمــت چنیــن مناطقــی در شــهرهای مــا زیــاد باشــد ،امــا
بیتردیــد از زمــان شــکلگیری دولــت مدرن در ایــران و آغاز
نوســازی و برنامهریزیهــای اقتصــادی ـ اجتماعــی مبتنــی
بــر آن ،مســئلة بافتهــای فرســوده و ســکونتگاههای
غیررســمی هــر روز ابعــاد جدیدتــر و گســتردهتری یافتــه
اســت .تــا امــروز کــه در بســیاری از شــهرهای بزرگ کشــور
ایــن مســئله از حاشــیه بــه متــن انتقــال یافتــه و بــه معضــل
مهــم شــهری مــا تبدیــل شــده اســت .در تحلیــل دالیــل
شــکلگیری و گســترش ایــن معضــل گفتــه میشــود کــه
رویکردهــای آغازیــن برنامههــای نوســازی کــه در اکثــر
مناطــق جهــان شــکل مشــابهی دارد مبتنــی بــر تضــاد میان
دو نــوع زندگــی ســنتی و مــدرن بــوده اســت .نــوع ســنتی در
روســتاها و ســکونتگاههای پیشــین وجــود داشــته و نــوع
جدید در کالنشــهرها در مشــابهت با شــهرهای کشــورهای
توســعه یافتــه وجــود دارد.
چهــار نکتــه دربــارة رویکردهــای نوســازی مطــرح اســت.
نخســت اینکــه در کلیــة ایــن رویکردهــا ،جهــان بــه دو
بخــش نــو و کهنــه یــا مــدرن و ســنتی تقســیم میشــود
* دکتری جامعهشناسی ،دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه تهران

*

کــه هــر بخــش دارای ارزشهایــی متعــارض بــا ارزشهــای
بخــش دیگــر اسـت .دوم ،جهــان بهتدریــج در حــال انتقــال
از ســنتی بــه مــدرن اســت .ایــن امــر اجتنابناپذیــر اســت
و ســرانجام جهــان مــدرن بــا ویژگیهایــش جانشــین جهــان
ســنتی خواهــد شــد .ســوم ،ایــن انتقــال تدریجـی از طریــق
یــک فراینــد درون ـی ۱نوســازی و توســط رهبــران سیاســی
در کشــورهای جهــان ســوم انجــام خواهــد شــد .چهــار م هم
اینکــه در نهای ـت ،جوامــع ســنتی در فراینــد نوســازی بــه
جوامعــی مشــابه جوامــع غربی تبدیــل خواهند شــد .الگوهای
توســعه بــر مبنــای نظریههــای نوســازی در کشــورهای در
حــالتوســعه ،در واقــع ،یــک نــوع اشــاعة تمــدن ،فرهنــگ
و ارزشهــای غربــی اســت و غــرب در تصویــر رویکردهــای
نوســازی ،در همــة زمینههــای اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی
برتــر از جهــان ســوم اســت (.)Tipps 1973: 206
برخــی دیگــر از نظریهپــردازان نوســازی ،در تبییــن
ویژگیهــای جوامــع جدیــدی کــه در فراینــد نوســازی
قــرار گرفتهانــد ،مســتقیم یــا غیرمســتقیم ،بــرارزشهــای
ت در مراکز شــهری و منزوی
شــهری شــدن و تمرکــز جمعیـ 
مانــدن روســتاها تأکید دارنـد ( .)Abraham 1980اجتماعات
روســتایی بــه هیــچ روی نمیتواننــد در فراینــد نوســازی قرار
گیرنــد مگــر بــا حــذف شــدن ،انتقــال یافتــن یا تبدیل شــدن
smoidfar@ut.ac.ir
1- endogenous

) and Kosack 1972, Amin 1976

تمرکزگرایــی از جملــه ویژگیهــای وابســتگی و دوگانگــی
ســاختاری در کشــورهای در حــالتوســعه اســت .ایجــاد
1- urbanization

63

شماره 6۲

بــه جامعــة شــهری .اصــو ًال حیــات روســتا با شــرایط توســعه
ت زیرا روســتاهاســاختی ســنتی و قدیمی دارند
ســازگار نیسـ 
و ارزشهــای اجتماعــی آنهــا باید بــه نفع ارزشهــای جدید
اجتماعــی کنــار گذاشــته شــود ،و ایــن امــر تنهــا از طریــق
جــذب ارزشهــای مــدرن و شــهری 1یــا انتقــال بــه جامعــة
شــهری امکانپذیــر اس ـت (.)1967 Lambert
نظریهپــردازان وابســتگی نیــز معتقدنــد در کشــورهای در
حــال توســعه ،بــا تســلط چنــد کالنشــهر ،گسســت پیونــد
ت و بــه جای
ســاختاری در میــان مناطــق کشــور رخ داده اسـ 
آن ،در گســترة ملــی و در میــان مناطــق مختلــف ،روابــط
ناعادالنــه و اســتثماری شــکل گرفتــه اســت (Frank 1972:
 .)174-175دوقطبــی بــودن یــا دوگانگــی میــان کشــورها
در نظــام جهان ـی ،بــه گون ـهای شــدیدتر در میــان مناطــق
کشــورهای در حــال توســعه بــه وجــود آمــده اســت .مناطقی
در ایــن کشــورها عمدتـ ًا دارای ســاختار ماقبــل صنعتــی یــا
تقریبـ ًا فئودالــی هســتند و مناطقــیدیگــر از ســاختار نســبت ًا
ســرمایهداری برخوردارنــد ( .)Frank 1972: 174-175برخی
ایــن دوگانگــی را در همــان قالــب ســنتی و مــدرن مطــرح
کــرده و گفتهانــد« :جامعههــای جهــان ســوم متشــکل از
یــک بخــش جدیــد و یــکبخــش ســنتی اســت و ایــن دو
بخــش کامـ ً
ا از یکدیگــر مســتقلاند و روابــط متقابل بســیار
کمــی بیــن آنهــا وجــود دارد» (روکسبــرو  .)33:1369این
دوگانگــی و قطبیــت حتــی در محــدودة یــک کالنشــهر نیز
موجــب بــروز شــکافهای اقتصــادی و اجتماعــی رو بــه
تزایــدی شــده اســت.
ی پیامــد ایــن دوگانگــی ســاختاری
نظریهپــردازان وابســتگ 
ی شــدن بخشهــا و مناطـق کشــورهای در حــال
یــا دوقطبـ 
ن روابط اســتثماری میــان مادرشــهر ـ اقمار
توســعه ،همچنیـ 
ن کشــورها ،را توســعة نابرابــر مناطــق مختلــف
در درون ای ـ 
یــک جامعـه ،شــکاف عمیــق میــان شــهر و روســتا ،تمرکــز
شــدید امکانــات و جمعیــت در چنــد شــهر بــزرگ ،مهاجــرت
روســتاییان به شــهرها و حــذف تدریجی اجتماعاتروســتایی
دانستهاند (لهســائیزاده Safa 1975, Castles،15 14- :1368

یــک یــا چنــد شــهر بــزرگ بــ ه عنــوان کانونهــای
اصلــی توســعة کشــور و حرکــت جمعیــت از مناطــق دور
و نزدیــک بــه ســوی یــک یــا چنــد شــهر مــادر و انباشــت
کلیــة امکانــات اطالعاتـی ،ارتباطاتـی ،فرهنگـی ،آموزشـی،
خدماتـی ،بهداشــتی ،درمانــی و تمرکــز نظــاماداری ،تجاری،
سیاســی و تصمیمگیــری صــور مختلــف ایــن تمرکــز
هســتند (کاســتلز،1977 ،ص .)42ایــن امــر نهتنهــا موجــب
نابرابریهــای شــدید اجتماعــی و منطقـهای میشــود ،بلکــه
طیــف گســتردهای از نابهنجاریهــای اجتماعــی را نیــز در
شــهرهای بــزرگ ایجــاد میکنــد.
حــال بــا توجــه بــه اینکــه بــا سیاس ـتگذاریهای مبتنــی
بــر مکتــب نوســازی ،ســیل مهاجران به ســوی شــهرها روان
شــده و پدیدة حاشیهنشــینی روز به روز شــدت یافته اســت و
در عیــن حــال در درون شــهرها نیــز بر مبنــای تمایزگذاری و
قطبیــت ،مناطــق شــهر بــه دو بخش توســعه یافتــه و محروم
تقســیم شــده و بــا مهاجــرت نیــروی انســانی توســعه یافتــه
بــه مناطــق مرفــه ،عم ـ ً
ا ســرمایههای اجتماعــی مناطــق
مرکــزی تخلیــه شــده و پدیــدة بافت فرســوده به وجــود آمده
اســت ،نمیتــوان اذعــان کــرد کــه سیاســتهای جدیــد
عمــران و بهســازی بافتهــای فرســوده و ســکونتگاههای
غیررســمی در ادامــة همــان سیاس ـتهای قبلــی و مکمــل
آن اســت؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال میتــوان گفــت چنانچه
قــرار باشــد ایــن مناطــق نیــز حــذف یــا در دســتگاه هاضمــة
ـهری به اصطالح توســعه یافتــه هضم شــوند ،چنین
نظــام شـ ِ
سیاسـتهایی در ادامــة همــان برنامههــای نوســازی اســت.
دو اصطــاح بافــت فرســوده و ســکونتگاه غیررســمی نیــز
برچس ـبهایی در همیــن جهــت هســتند و بــا ایــن وصــف
بایــد کاری کــرد تــا ایــن دوگانگــی و قطبیــت تــداوم یابــد
تــا رونــد فائــق نظــام جدیــد شــهری جایگزیــن شــود .امــا به
نظــر میرســد ایــن دوگانهســازی یــا غیرســازی بیپایــان
اســت و تجربــة کشــورهای در حــال توســعه نشــان داده
اســت کــه ایــن رویکــرد صرفــ ًا شــکافهای اقتصــادی ـ
اجتماعــی را بیشــتر و فقــر و بیعدالتــی را تشــدید میکنــد
و در نتیجــه آســیبها و مســائل اجتماعــی تــا ســرحد
فروپاشــی اجتماعــی پیــش مـیرود.
آیــا زمانــی کــه مفاهیــم بافــت فرســوده و ســکونتگاه
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غیررســمی یــا هر اصطــاح دیگــری را در مــورد بخشهایی
از شــهر بــه کار میبریــم ،ناخواســته بــه ناکارآمــدی آن
بخشهــا و کارآمــدی ســایر بخشهــای شــهر اذعــان
نکردهایــم؟ مــا نــگاه یکپارچــه بــه شــهر را کنــار گذاشــته و
بــه مســئلة ایــن گونــه مناطــق پرداختهایــم .در حالــی کــه
بــه نظــر میرســد اگــر چنیــن مســئلهای وجــود دارد ،فقــط
مربــوط بــه ایــن مناطــق نیســت ،بلکــه مســئلة کل شــهر
اســت .وقتــی کســی بیمــار میشــود ،اگرچــه ممکــن اســت
یــک عضــو بدنــش دچــار اختــال شــده باشــد ،در کل بــدن
احســاس ناراحتــی میکنــد و الجــرم بــرای بــه دســت آوردن
ســامتیاش درگیــر پزشــک و بیمارســتان و درمان میشــود.
در حالــی کــه رویکــرد مــا نســبت بــه مناطقــی از شــهر کــه
بــه نظرمــان مشــکل دارد رویکــردی یکپارچــه نیســت .از
نظــر مــا بقیــة بخشهــای شــهر ســالماند و نیــاز بــه درمــان
ندارنــد و بــرای بهســازی فقــط بایــد به ســراغ همــان مناطق
برویــم .ایــن نــگاه بخشــی مبتنــی بــر همــان نــگاه قطبــی و
دوگانــه بــه شــهر و حتــی کشــور اســت ،و مداخلــه در چنیــن
رویکــردی نســبت بــه ایــن گونــه مناطــق چارهســاز نیســت
و مســئله را شــدت میبخشــد یــا از منطق ـهای بــه مناطــق
دیگــر منتقــل میکنــد و حــل آن را تــا زمانــی دیگــر و بــه
شــکلی پیچیدهتــر بــه تعویــق میانــدازد.
چنانکــه گفتــه شــد ،فرســودگی و حاشیهنشــینی مشــکل
مناطقــی از شــهر نیســت ،بلکــه مشــکل کل شــهر اســت.
فرســودگی را ممکــن اســت در کالبــد مناطقــی از شــهر
ببینیــم ،همــان طــور کــه چنیــن مناطقــی ذیــل عناویــن
ریزدانگــی ،ناپایــداری و نفوذناپذیــری شــاخصگذاری شــده
اســت .در واقــع ،از نظــر مــا ،بقیــة مناطــق از جملــه مناطــق
برخــوردار فرســوده نیســتند چــون بــه لحــاظ این شــاخصها
در وضعیــت قابــل قبولــی هســتند .امــا آیــا نمیتــوان
فرســودگی را در قالــب زندگــی اجتماعــی تعریــف کــرد؟
بــا چنیــن رویکــردی ،آیــا مناطــق هــدف از نظــر فرســودگی
شــهری تغییــر نمیکنــد؟ در مقایســه بــا مناطــق مرفــه ،گاه
ـق از نظــر کالبــدی فرســوده زندهتــر اســت
جامعــه در مناطـ ِ
و تعامــات اجتماعــی در ایــن مناطــق از قــوت و اســتحکام
بیشــتری برخــوردار اســت .در حقیقــت ،اگــر هدف مــا زدودن
فقــر مــادی از چهــرة شــهر و بهســازی کالبــدی اســت،

فرســودگی را بایــد در همــان شــاخصهای معمــول در نظــر
بگیریــم .امــا اگــر هــدف مــا زدودن فقــر روابــط اجتماعــی
و تقویــت انســجام اجتماعــی شــهر اســت ،فرســودگی را
بایــد در مــورد کل شــهر بــه کار ببریــم ،شــهری کــه چنــد
تکــه شــده و هــر تکــه حیــات مســتقلی یافتــه و در آن
بیگانگــی در روابــط اجتماعــی اشــاعه یافتــه اســت .بــدون
چنیــن رویکــردی ،حتــی هــدف بهســازی مناطــق فرســوده
از نظــر کالبــدی نیــز محقــق نمیشــود .بــا ایــن وصــف،
نیــاز بــه تغییــر رویکــرد در کاربســت مفاهیــم «فرســوده» و
«غیررســمی» داریــم.
همــان طــور کــه در آغــاز مطلــب اشــاره شــد ،بایــد در
نظــر گرفــت کــه مســائل و مشــکالت شــهری بــه دلیــل
رویکردهــای فاقــد توجیــه اجتماعــی (اگــر نگوییــم ضــد
اجتماعــی) بــه وجــود آمــده اســت .حــال بــرای حــل چنیــن
معضالتــی نبایــد نگــران باشــیم کــه مجــدداً جنــس مداخلــة
مــا از همــان جنــس مداخلــة اول باشــد؟ بیشــک مشــکلی
کــه بــه دلیــل از میان رفتــن انســجام اجتماعی در شــهرهای
مــا پیــش آمــده بــا اتخــاذ رویکردهــای اجتماعمحــور و
ایجــاد شــرایطی برای بهبــود تعامــات و تقویت همبســتگی
اجتماعــی میــان بخشهــای منفصــل شــهری قابــل حــل
اســت؛ و نــگاه صرفـ ًا کالبــدی ،فنــی و بخشــی بــه مناطقــی
از شــهر کــه ظاهــراً از نظــر کالبــدی بــا بقیــة مناطــق شــهر
ناهماهنــگ هســتند ادامــة همــان رویکــرد اول بــه توســعة
شــهری اســت کــه نتیجــة آن را امــروز در تمرکــز فقــر و
ایجــاد شــکافهای عمیــق اقتصــادی ـ اجتماعــی در کشــور
و بهویــژه در شــهرها مالحظــه میکنیــم.
تردیــدی نیســت کــه شــرایط امــروز ســکونتگاههای
غیررســمی و بافتهــای فرســوده ناشــی از غلبــة رویکردهای
قطبــی و ضــد اجتماعــی اســت که موجــب مهاجــرت بیرویة
جمعیــت کثیــری شــده و تعــادل اجتماعــی را در اجتمــاع
روســتایی یــا جامعــة شــهری برهــم زده و هــم بــرای مبــدأ
مهاجــرت و هــم بــرای مقصــد آن مسئلهســاز شــده اســت.
معمــو ًال در چنیــن شــرایطی ،ســرمایههای اجتماعــی مبــدأ
مهاجــرت کــه فرصــت و تــوان بهتری بــرای مهاجــرت دارند
تقلیــل مییابــد و اجتمــاع محلــی قدرت بازســازی خــود را از
دســت میدهــد و در فراینــد کاهــش تدریجــی ســرمایههای

بهویــژه ســکونتگاههای غیررســمی اســت میتوانــد
چارهســاز باشــد؟ در شــرایطی هســتیم کــه دولــت و
نهادهــای حکومتــی درگیــر بیانگیزگــی ،روزمرگــی و
فســاد گســترده و بیســابقهای هســتند و در عیــن حــال بــه
دلیــل بیاعتمــادی شــدید اجتماعی ،شــکاف میــان نهادهای
حکومتــی و نهادهــای مردمــی نیــز بســیار عمیقتــر شــده
اســت و مــا قــدرت بهرهگیــری از حمایــت نهادهــای مردمــی
را نداریــم یــا در بهکارگیــری آنهــا تردیدهــای جــدی داریم.
بــا ایــن وصــف آیــا حرکــت از بــاال ،شــبیه تشــکیل شــورای
عالــی اجتماعــی کشــور یــا ایجــاد ســازمانی بــرای آســیبها
و مســائل اجتماعــی کشــور ،میتوانــد راهگشــا باشــد؟ قطعـ ًا
بــدون رویکــرد اجتماعــی و ایجــاد شــرایط همــکاری بــرای
نهادهــای مردمــی و ســاکنان ایــن مناطــق ،ایــن اقــدام
فقــط ســطح انتظــارات و توقعــات را در مناطــق هــدف بــاال
میبــرد و بــا بیعملــی دســتگاههای دولتــی ،مشــکل
در ســطح دیگــری تــداوم مییابــد .بــه نظــر میرســد در
کنــار اجــرای سیاســتها در چارچــوب ســتاد بازآفرینــی
شــهری ،بایــد در نظــر داشــت کــه او ًال هــر ســکونتگاهی
مســائل خــاص خــودش را دارد و نمیشــود بــرای همــة
آنهــا نســخة واحــدی نوشــت .ثانیـ ًا ،بــدون مشــارکت خــو ِد
ســاکنان در شــناخت مســائل و نیازهــا و اقــدام بــرای حــل
مشــکالت ،انجــام اقدامــات عمرانــی و هــر اقــدام دیگــری،
جــدا از تحمیــل هزینههــای هنگفــت ،صرف ـ ًا بــر توقعــات
ســاکنان میافزایــد و میتوانــد دردسرســاز هــم باشــد.
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اجتماعــی ،محکــوم بــه فقــر اقتصــادی و اجتماعی میشــود.
از دســت رفتــن ارزش اقتصــادی ســکونتگاه نیــز غالبــ ًا
موجــب جــذب پایینتریــن اقشــار اقتصــادی اجتماعــات
مجــاور بــه چنیــن مناطقــی میشــود و آنهــا را در لــوپ
تمرکــز فقــر قــرار میدهــد .پــس علــت پدیــد آمــدن چنیــن
وضعیتــی مشــخص ًا از دســت رفتــن ســرمایههای اجتماعــی و
بــروز شــکافهای عمیــق اقتصــادی ـ اجتماعــی میــان ایــن
مناطــق و ســایر مناطق کشــور یا شــهر اســت .روشــن اســت
کــه بــرای بازســازی ایــن مناطــق میبایســت همیــن رونــد
بــه طــور معکــوس اتفــاق افتــد .در واقــع ،بــه جــای تأکیــد
بــر کالبــد ،الزم اســت تأکیــد بــر بازســازی ســرمایههای
اجتماعــی مناطــق هــدف و کاهــش شــکافهای اقتصــادی ـ
اجتماعــی میــان مناطــق هــدف با ســایر مناطــق قــرار گیرد.
گــزارش چنــد تحقیــق در مناطــق بافــت فرســوده نشــان
میدهــد کــه بــا بهســازی صرفـ ًا کالبــدی ،ســاختمانها نو و
مشــکل ریزدانگــی ،ناپایــداری و نفوذناپذیری تــا حدودی حل
میشــود ،امــا ســاکنان ایــن مناطــق پــس از ایــن نوســازی با
مشــکالتی روبـهرو میشــوند کــه بعضـ ًا آنــان را مجبــور بــه
تــرک محــل و ســقوط بــه مناطــق ناپایــدار دیگــری میکند.
در نتیجــه ،مســئلة تمرکــز فقــر و حاشیهنشــینی از نظــر ک ّمی
گســترش و از نظــر کیفــی اشــکال پیچیدهتــری مییابــد.
ایــن نتایــج مؤیــد بیتوجهــی بــه امــر اجتماعــی در بهســازی
ایــن مناطــق اســت.
در مناطــق اســکان غیررســمی نیــز بــه نظــر میرســد
بیتوجهــی بــه عواملــی کــه براســاس رویکردهــای
مبتنــی بــر نوســازی موجــب شــکلگیری مهاجرتهــای
گســترده شــده اســت ،همچنــان در ذهنیــت مدیــران و
سیاســتگذاران زمینهســاز برخــورد حذفــی بــا ســاکنان
میشــود و برنامهریــزی اساســی بــرای حــل معضــل
حاشیهنشــینی را بــه تعویــق انداختــه اســت .رفتــار ک ـجدار
و مریــز و تــوأم بــا فســاد مدیریــت شــهری بــا ایــن پدیــده
نیــز موجــب بحرانیتــر شــدن شــرایط و گســترش بیشــتر
آن شــده اســت .از یــک ســو ،نظــر بــر ایــن اســت کــه بهتــر
شــدن وضــع زندگــی ســاکنان ایــن مناطــق موجــب تقویــت
انگیزههــای مهاجــرت و الجــرم افزایــش جمعیــت آنهــا
خواهــد شــد و بهتــر اســت شــرایط ســخت موجــود ادامــه

یابــد تــا با کاهــش انگیزههــای مهاجــرت ،از مهاجرت بیشــتر
بــه شــهر جلوگیــری شــود .از ســوی دیگــر ،حتــی بــا ادامــة
چنیــن وضعیــت رقتبــاری ،هــر روز بر تعــداد حاشیهنشــینان
افــزوده شــده و بــا توجــه بــه شــهروند تلقــی نشــدن آنــان
از ســوی مدیریــت شــهری ،اعمــال خــاف قانــون در میــان
ســاکنان ایــن مناطــق رو بــه افزایــش گذاشــته و در نتیجــه،
رونــد آســیبها و مســائل اجتماعــی بــه جایــی رســیده کــه
مســئلة روز کشــور و مدیــران شــده اســت .امــا همچنــان
رویکــرد نســبت بــه ایــن مســئله و مســائل دیگــر کشــور
و شــهرها رویکــردی غیــر یــا حتــی ضــد اجتماعــی اســت.
در چنیــن شــرایطی ،آیــا تشــکیل ســتاد بازآفرینــی شــهری
کــه اقدامــی دولتــی بــرای حــل معضــل مناطــق هــدف
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مســئلة اصلــی ســاکنان ایــن مناطــق مســئلة اجتماعی اســت
و بــرای حــل آن بایــد رویکــردی اجتماعــی مبتنی بــر تقویت
ســرمایههای اجتماعــی در ایــن مناطــق و انجــام اقداماتــی
در جهــت کاهــش شــکافهای اقتصــادی ـ اجتماعــی میــان
ایــن مناطــق و ســایر مناطــق شــهر اتخــاذ کرد.
توجــه بــه یــک نکتــة دیگــر هــم در اینجــا الزم اســت.
همــان طــور کــه اشــاره شــد ،مــا امــروز در کشــور و بهویــژه
در شــهرها ،بــه دلیــل غلبــة نــگاه دولتــی بــه مســائل ،ضمن
آنکــه ســطح انتظــارات و توقعــات را در میان اقشــار مختلف
جامعــه بهخصــوص افــراد برخــوردار بــاال بردهایــم ،در عیــن
حــال بــه نوعــی بیگانگــی اجتماعــی در میــان مــردم نســبت
بــه سرنوشــت یکدیگــر نیــز دامــن زدهایــم .در مکانهــا و
مناطقــی کــه نفــوذ دولــت بیشــتر اســت ،ایــن بیگانگــی نیــز
شــدیدتر اســت و در مکانهــا و مناطقــی کــه نفــوذ دولــت
کمتــر اســت ،ایــن بیگانگــی اجتماعــی کمتــر و دســتگیری
و حمایــت مــردم از یکدیگــر بیشــتر اســت .در بافتهــای
فرســوده و ســکونتگاههای غیررســمی کــه نقــش دولــت در
زندگــی ســاکنان کمتــر اســت ،ایــن روحیــة اجتماعــی را در
میــان مــردم بیشــتر میبینیــم .بهســازی ایــن مناطــق بــا
رویکــرد دولتــی و غیراجتماعــی میتوانــد بیگانگــی اجتماعی
را در میــان ســاکنان ایــن مناطــق نیــز منتشــر ســازد و ،در
مقابــل ،نــگاه یکپارچــه بــه شــهر و ایجــاد بســتری بــرای
تعامــل ســاکنان ایــن بخــش از شــهرها بــا ســایر مناطــق
بــرای حــل معضــات مناطــق هــدف میتوانــد مشــکل
بیگانگــی اجتماعــی مناطــق برخــوردار شــهر را نیــز کاهــش
دهــد .در واقــع ،هــر سیاســتی کــه در جهــت تقویــت مداخلة
دولتــی باشــد بــه افزایــش بیگانگــی اجتماعــی شــهروندان
میانجامــد؛ و هــر سیاســتی کــه زمینهســاز تعامــات و
همکاریهــای بیشــتر شــهروندان در بهســازی شــهری
باشــد ،موجــب همبســتگی اجتماعــی ،کاهــش شــکافهای
اقتصــادی ـ اجتماعــی ،کاهش آســیبها و مســائل اجتماعی،
و تحقــق جایــگاه شــهروندی افــراد میشــود و هزینههــای
بــه مراتــب کمتــری نیــز دربــر خواهــد داشــت.
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