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ــای فرســوده و ســکونت گاه های غیررســمی  ــه بافت ه این ک
ــژه در  ــا، به وی ــهری م ــئلة ش ــی مس ــه زمان ــت از چ درس
کالن شــهرها، شــده اســت جــای تأمــل دارد. ممکــن اســت 
ــاد باشــد، امــا  قدمــت چنیــن مناطقــی در شــهرهای مــا زی
بی تردیــد از زمــان شــکل گیری دولــت مدرن در ایــران و آغاز 
نوســازی و برنامه ریزی هــای اقتصــادی ـ اجتماعــی مبتنــی 
بــر آن، مســئلة بافت هــای فرســوده و ســکونت گاه های 
ــه  ــترده تری یافت ــر و گس ــاد جدیدت ــر روز ابع ــمی ه غیررس
اســت. تــا امــروز کــه در بســیاری از شــهرهای بزرگ کشــور 
ایــن مســئله از حاشــیه بــه متــن انتقــال یافتــه و بــه معضــل 
ــل  ــل شــده اســت. در تحلیــل دالی ــا تبدی مهــم شــهری م
ــه می شــود کــه  شــکل گیری و گســترش ایــن معضــل گفت
ــر  ــه در اکث ــازی ک ــای نوس ــن برنامه ه ــای آغازی رویکرده
مناطــق جهــان شــکل مشــابهی دارد مبتنــی بــر تضــاد میان 
دو نــوع زندگــی ســنتی و مــدرن بــوده اســت. نــوع ســنتی در 
ــوع  ــود داشــته و ن روســتاها و ســکونت گاه های پیشــین وج
جدید در کالن شــهرها در مشــابهت با شــهرهای کشــورهای 

توســعه یافتــه وجــود دارد. 
ــای نوســازی مطــرح اســت.  ــارة رویکرده ــه درب ــار نکت چه
ــه دو  ــان ب ــا، جه ــن رویکرده ــة ای ــه در کلی ــت این ک نخس
ــنتی تقســیم  می شــود  ــدرن و س ــا م ــه ی ــو و کهن بخــش ن

کــه هــر بخــش دارای ارزش هایــی متعــارض بــا ارزش هــای 
بخــش دیگــر اســت . دوم،  جهــان به تدریــج در حــال انتقــال 
از ســنتی بــه مــدرن اســت. ایــن امــر اجتناب ناپذیــر اســت 
و ســرانجام جهــان مــدرن بــا ویژگی هایــش جانشــین جهــان 
ســنتی خواهــد شــد. ســوم ، ایــن انتقــال تدریجــی  از طریــق 
یــک فراینــد درونــی ۱ نوســازی و توســط رهبــران سیاســی 
در کشــورهای جهــان ســوم انجــام خواهــد شــد. چهــارم  هم 
ــه  ــد نوســازی ب این کــه در نهایــت ، جوامــع ســنتی در فراین
جوامعــی مشــابه جوامــع غربی تبدیــل خواهند شــد. الگوهای 
ــای نظریه هــای نوســازی در کشــورهای در  ــر مبن توســعه ب
حــال  توســعه ، در واقــع، یــک نــوع اشــاعة تمــدن، فرهنــگ 
و ارزش هــای غربــی اســت و غــرب در تصویــر رویکردهــای  
نوســازی ، در همــة زمینه هــای اجتماعی ، سیاســی و اقتصادی 

.)Tipps 1973: 206(  برتــر از جهــان ســوم اســت
تبییــن  در  نوســازی ،  نظریه پــردازان  از  برخــی دیگــر 
ویژگی هــای جوامــع جدیــدی کــه در فراینــد نوســازی 
ــر  ارزش هــای  ــا غیر مســتقیم ، ب ــد، مســتقیم ی ــرار گرفته ان  ق
شــهری شــدن و تمرکــز جمعیــت  در مراکز شــهری و منزوی 
مانــدن روســتاها تأکید دارنــد  )Abraham 1980(. اجتماعات 
روســتایی  بــه هیــچ روی نمی تواننــد در فراینــد نوســازی قرار 
گیرنــد مگــر بــا حــذف شــدن ، انتقــال یافتــن یا تبدیل شــدن 
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بــه جامعــة شــهری . اصــواًل حیــات روســتا با شــرایط توســعه 
ســازگار نیســت  زیرا روســتاها  ســاختی ســنتی و قدیمی دارند 
و ارزش هــای اجتماعــی آن هــا باید بــه نفع ارزش هــای جدید 
اجتماعــی کنــار گذاشــته شــود، و ایــن امــر تنهــا از طریــق 
جــذب ارزش هــای مــدرن و شــهری۱ یــا انتقــال بــه جامعــة 

.)1967 Lambert(  ــر اســت شــهری امکان پذی
ــورهای در  ــد در کش ــز معتقدن ــتگی نی ــردازان وابس نظریه پ
حــال توســعه، بــا تســلط چنــد کالن شــهر، گسســت پیونــد 
ســاختاری در میــان مناطــق کشــور رخ داده اســت  و بــه جای 
ــط  ــف ، رواب ــق مختل ــان مناط ــی و در می ــترة مل آن، در گس
 Frank 1972:( ناعادالنــه و اســتثماری شــکل گرفتــه اســت
ــا دوگانگــی میــان کشــورها  ــودن  ی 175-174(. دو قطبــی ب

ــان مناطــق  ــه ای  شــدیدتر در می ــه گون ــی ، ب در نظــام جهان
کشــورهای در حــال توســعه بــه وجــود آمــده اســت. مناطقی 
در ایــن کشــورها عمدتــًا دارای ســاختار ماقبــل صنعتــی یــا 
تقریبــًا فئودالــی هســتند و مناطقــی  دیگــر از ســاختار نســبتًا 
ســرمایه داری برخوردارنــد )Frank 1972: 174-175(. برخی 
ایــن دوگانگــی را در همــان قالــب ســنتی و مــدرن  مطــرح 
ــکل از  ــوم متش ــان س ــای جه ــد: »جامعه ه ــرده  و گفته ان ک
یــک بخــش جدیــد و یــک  بخــش ســنتی اســت و ایــن دو 
بخــش کامــاًل از یکدیگــر مســتقل اند و روابــط متقابل بســیار 
کمــی بیــن آن هــا وجــود دارد« )روکس بــرو ۱۳۶۹:  ۳۳(. این 
دوگانگــی و قطبیــت حتــی در محــدودة یــک کالن شــهر نیز 
ــه  ــی رو ب ــادی و اجتماع ــکاف های اقتص ــروز ش ــب ب موج

تزایــدی شــده اســت.
ــن دوگانگــی ســاختاری  ــد ای ــردازان وابســتگی  پیام نظریه پ
یــا دو قطبــی  شــدن بخش هــا و مناطــق  کشــورهای در حــال 
 توســعه ، همچنیــن  روابط اســتثماری میــان مادرشــهر ـ اقمار 
در درون ایــن  کشــورها، را توســعة نابرابــر مناطــق مختلــف 
یــک جامعــه ، شــکاف عمیــق میــان شــهر و روســتا، تمرکــز 
شــدید امکانــات و جمعیــت در چنــد شــهر بــزرگ، مهاجــرت 
 روســتاییان به شــهرها و حــذف تدریجی اجتماعات  روســتایی 
 Safa 1975, Castles،15 14- :1368  دانسته اند )لهســائی زاده

) and Kosack 1972, Amin 1976

 تمرکزگرایــی از جملــه ویژگی هــای وابســتگی و دوگانگــی 
ــاد  ــت . ایج ــعه اس ــال  توس ــورهای در ح ــاختاری در کش س
1- urbanization

یــک یــا چنــد شــهر بــزرگ بــه  عنــوان کانون هــای 
ــق دور  ــت از مناط ــت جمعی ــور و حرک ــعة کش ــی توس اصل
و نزدیــک بــه ســوی یــک یــا چنــد شــهر مــادر و انباشــت 
کلیــة امکانــات اطالعاتــی ، ارتباطاتــی ، فرهنگــی ، آموزشــی ، 
خدماتــی ، بهداشــتی ، درمانــی و تمرکــز نظــام  اداری ، تجاری، 
سیاســی و تصمیم گیــری صــور مختلــف ایــن تمرکــز 
هســتند )کاســتلز، ۱۹۷۷،ص ۴2(. ایــن امــر نه تنهــا موجــب 
نابرابری هــای شــدید اجتماعــی و منطقــه ای می شــود، بلکــه 
ــز در  ــی را نی ــای اجتماع ــترده ای از نابهنجاری ه ــف گس طی

ــد. ــاد می کن ــزرگ ایج ــهرهای ب ش
حــال بــا توجــه بــه این کــه بــا سیاســت گذاری های مبتنــی 
بــر مکتــب نوســازی، ســیل مهاجران به ســوی شــهرها روان 
شــده و پدیدة حاشیه نشــینی 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 
ــه، عمــاًل ســرمایه های اجتماعــی مناطــق  ــه مناطــق مرف ب
مرکــزی تخلیــه شــده و پدیــدة بافت فرســوده به وجــود آمده 
ــد  ــت های جدی ــه سیاس ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــت، نمی ت اس
عمــران و بهســازی بافت هــای فرســوده و ســکونت گاه های 
ــی و مکمــل  ــة همــان سیاســت های قبل غیررســمی در ادام
آن اســت؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال می تــوان گفــت چنانچه 
قــرار باشــد ایــن مناطــق نیــز حــذف یــا در دســتگاه هاضمــة 
نظــام شــهرِی به اصطالح توســعه یافتــه هضم شــوند، چنین 
سیاســت هایی در ادامــة همــان برنامه هــای نوســازی اســت. 
دو اصطــالح بافــت فرســوده و ســکونت گاه غیررســمی نیــز 
ــا ایــن وصــف  برچســب هایی در همیــن جهــت هســتند و ب
بایــد کاری کــرد تــا ایــن دوگانگــی و قطبیــت تــداوم یابــد 
تــا رونــد فائــق نظــام جدیــد شــهری جایگزیــن شــود. امــا به 
ــان  ــازی بی پای ــا غیرس ــازی ی ــن دوگانه س ــد ای نظــر می رس
ــان داده  ــعه نش ــال توس ــورهای در ح ــة کش ــت و تجرب اس
ــادی ـ  ــکاف های اقتص ــًا ش ــرد صرف ــن رویک ــه ای ــت ک اس
اجتماعــی را بیشــتر و فقــر و بی عدالتــی را تشــدید می کنــد 
و در نتیجــه آســیب ها و مســائل اجتماعــی تــا ســر حد 

فروپاشــی اجتماعــی پیــش مــی رود. 
ــکونت گاه  ــوده و س ــت فرس ــم باف ــه مفاهی ــی ک ــا زمان آی
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غیررســمی یــا هر اصطــالح دیگــری را در مــورد بخش هایی 
ــدی آن  ــه ناکارآم ــته ب ــم، ناخواس ــه کار می بری ــهر ب از ش
بخش هــا و کارآمــدی ســایر بخش هــای شــهر اذعــان 
نکرده ایــم؟ مــا نــگاه یکپارچــه بــه شــهر را کنــار گذاشــته و 
بــه مســئلة ایــن گونــه مناطــق پرداخته ایــم. در حالــی کــه 
بــه نظــر می رســد اگــر چنیــن مســئله ای وجــود دارد، فقــط 
ــه ایــن مناطــق نیســت، بلکــه مســئلة کل شــهر  ــوط ب مرب
اســت. وقتــی کســی بیمــار می شــود، اگرچــه ممکــن اســت 
یــک عضــو بدنــش دچــار اختــالل شــده باشــد، در کل بــدن 
احســاس ناراحتــی می کنــد و الجــرم بــرای بــه دســت آوردن 
ســالمتی اش درگیــر پزشــک و بیمارســتان و درمان می شــود. 
در حالــی کــه رویکــرد مــا نســبت بــه مناطقــی از شــهر کــه 
ــت. از  ــه نیس ــردی یکپارچ ــکل دارد رویک ــان مش ــه نظرم ب
نظــر مــا بقیــة بخش هــای شــهر ســالم اند 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 چاره ســاز نیســت 
و مســئله را شــدت می بخشــد یــا از منطقــه ای بــه مناطــق 
دیگــر منتقــل می کنــد و حــل آن را تــا زمانــی دیگــر و بــه 

ــدازد. ــق می ان ــه تعوی ــر ب ــکلی پیچیده ت ش
ــکل  ــینی مش ــودگی و حاشیه نش ــد، فرس ــه ش ــه گفت چنان ک
مناطقــی از شــهر نیســت، بلکــه مشــکل کل شــهر اســت. 
ــهر  ــی از ش ــد مناطق ــت در کالب ــن اس ــودگی را ممک فرس
ــن  ــل عناوی ــی ذی ــن مناطق ــه چنی ــور ک ــان ط ــم، هم ببینی
ریزدانگــی، ناپایــداری و نفوذناپذیــری شــاخص گذاری شــده 
اســت. در واقــع، از نظــر مــا، بقیــة مناطــق از جملــه مناطــق 
برخــوردار فرســوده نیســتند چــون بــه لحــاظ این شــاخص ها 
در وضعیــت قابــل قبولــی هســتند. امــا آیــا نمی تــوان 
ــرد؟  ــف ک ــی تعری ــی اجتماع ــب زندگ ــودگی را در قال فرس
بــا چنیــن رویکــردی، آیــا مناطــق هــدف از نظــر فرســودگی 
شــهری تغییــر نمی کنــد؟ در مقایســه بــا مناطــق مرفــه، گاه 
جامعــه در مناطــِق از نظــر کالبــدی فرســوده زنده تــر اســت 
و تعامــالت اجتماعــی در ایــن مناطــق از قــوت و اســتحکام 
بیشــتری برخــوردار اســت. در حقیقــت، اگــر هدف مــا زدودن 
ــت،  ــدی اس ــازی کالب ــهر و بهس ــرة ش ــادی از چه ــر م فق

فرســودگی را بایــد در همــان شــاخص های معمــول در نظــر 
بگیریــم. امــا اگــر هــدف مــا زدودن فقــر روابــط اجتماعــی 
ــودگی را  ــت، فرس ــهر اس ــی ش ــجام اجتماع ــت انس و تقوی
بایــد در مــورد کل شــهر بــه کار ببریــم، شــهری کــه چنــد 
ــه و در آن  ــتقلی یافت ــات مس ــه حی ــر تک ــده و ه ــه ش تک
ــدون  بیگانگــی در روابــط اجتماعــی اشــاعه یافتــه اســت. ب
چنیــن رویکــردی، حتــی هــدف بهســازی مناطــق فرســوده 
ــف،  ــن وص ــا ای ــود. ب ــق نمی ش ــز محق ــدی نی ــر کالب از نظ
نیــاز بــه تغییــر رویکــرد در کاربســت مفاهیــم »فرســوده« و 

ــم. »غیررســمی« داری
ــد در  ــد، بای ــاره ش ــب اش ــاز مطل ــه در آغ ــور ک ــان ط هم
ــل  ــه دلی ــت کــه مســائل و مشــکالت شــهری ب نظــر گرف
ــد  ــم ض ــر نگویی ــی )اگ ــه اجتماع ــد توجی ــای فاق رویکرده
اجتماعــی( بــه وجــود آمــده  اســت. حــال بــرای حــل چنیــن 
معضالتــی نبایــد نگــران باشــیم کــه مجــدداً جنــس مداخلــة 
مــا از همــان جنــس مداخلــة اول باشــد؟ بی شــک مشــکلی 
کــه بــه دلیــل از میان رفتــن انســجام اجتماعی در شــهرهای 
ــور و  ــای اجتماع مح ــاذ رویکرده ــا اتخ ــده ب ــش آم ــا پی م
ایجــاد شــرایطی برای بهبــود تعامــالت و تقویت همبســتگی 
ــل حــل  ــان بخش هــای منفصــل شــهری قاب اجتماعــی می
اســت؛ و نــگاه صرفــًا 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 
ــر و  ــز فق ــروز در تمرک ــه نتیجــة آن را ام شــهری اســت ک
ایجــاد شــکاف های عمیــق اقتصــادی ـ اجتماعــی در کشــور 

ــم. ــه می کنی ــهرها مالحظ ــژه در ش و به وی
تردیــدی نیســت کــه شــرایط امــروز ســکونت گاه های 
غیررســمی و بافت هــای فرســوده ناشــی از غلبــة رویکردهای 
قطبــی و ضــد اجتماعــی اســت که موجــب مهاجــرت بی رویة 
ــاع  ــی را در اجتم ــادل اجتماع ــده و تع ــری ش ــت کثی جمعی
روســتایی یــا جامعــة شــهری برهــم زده و هــم بــرای مبــدأ 
مهاجــرت و هــم بــرای مقصــد آن مسئله ســاز شــده اســت. 
ــدأ  معمــواًل در چنیــن شــرایطی، ســرمایه های اجتماعــی مب
مهاجــرت کــه فرصــت و تــوان بهتری بــرای مهاجــرت دارند 
تقلیــل می یابــد و اجتمــاع محلــی قدرت بازســازی خــود را از 
دســت می دهــد و در فراینــد کاهــش تدریجــی ســرمایه های 
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اجتماعــی، محکــوم بــه فقــر اقتصــادی و اجتماعی می شــود. 
ــًا  ــز غالب ــکونت گاه نی ــادی س ــن ارزش اقتص ــت رفت از دس
ــات  ــادی اجتماع ــار اقتص ــن اقش ــذب پایین تری ــب ج موج
ــوپ  ــا را در ل ــود و آن ه ــی می ش ــن مناطق ــه چنی ــاور ب مج
تمرکــز فقــر قــرار می دهــد. پــس علــت پدیــد آمــدن چنیــن 
وضعیتــی مشــخصًا از دســت رفتــن ســرمایه های اجتماعــی و 
بــروز شــکاف های عمیــق اقتصــادی ـ اجتماعــی میــان ایــن 
مناطــق و ســایر مناطق کشــور یا شــهر اســت. روشــن اســت 
کــه بــرای بازســازی ایــن مناطــق می بایســت همیــن رونــد 
بــه طــور معکــوس اتفــاق افتــد. در واقــع، بــه جــای تأکیــد 
ــرمایه های  ــازی س ــر بازس ــد ب ــت تأکی ــد، الزم اس ــر کالب ب
اجتماعــی مناطــق هــدف و کاهــش شــکاف های اقتصــادی ـ 
اجتماعــی میــان مناطــق هــدف با ســایر مناطــق قــرار گیرد. 
ــان  ــوده نش ــت فرس ــق باف ــق در مناط ــد تحقی ــزارش چن گ
می دهــد کــه بــا بهســازی صرفــًا کالبــدی، ســاختمان ها نو و 
مشــکل ریزدانگــی، ناپایــداری و نفوذناپذیری تــا حدودی حل 
می شــود، امــا ســاکنان ایــن مناطــق پــس از ایــن نوســازی با 
مشــکالتی روبــه رو می شــوند کــه بعضــًا آنــان را مجبــور بــه 
تــرک محــل و ســقوط بــه مناطــق ناپایــدار دیگــری می کند. 
در نتیجــه، مســئلة تمرکــز فقــر و حاشیه نشــینی از نظــر کّمی 
ــد.  ــری می یاب ــکال پیچیده ت ــی اش ــر کیف ــترش و از نظ گس
ایــن نتایــج مؤیــد بی توجهــی بــه امــر اجتماعــی در بهســازی 

ایــن مناطــق اســت.
ــد  ــر می رس ــه نظ ــز ب ــمی نی ــکان غیررس ــق اس در مناط
بر اســاس رویکردهــای  بــه عواملــی کــه  بی توجهــی 
ــای  ــکل گیری مهاجرت ه ــب ش ــازی موج ــر نوس ــی ب مبتن
ــران و  ــت مدی ــان در ذهنی ــت، همچن ــده اس ــترده ش گس
ــاکنان  ــا س ــی ب ــورد حذف ــاز برخ ــت گذاران زمینه س سیاس
می شــود و برنامه ریــزی اساســی بــرای حــل معضــل 
ــار کــج دار  ــه اســت. رفت ــق انداخت ــه تعوی حاشیه نشــینی را ب
و مریــز و تــوأم بــا فســاد مدیریــت شــهری بــا ایــن پدیــده 
ــر شــدن شــرایط و گســترش بیشــتر  ــز موجــب بحرانی ت نی
آن شــده اســت. از یــک ســو، نظــر بــر ایــن اســت کــه بهتــر 
شــدن وضــع زندگــی ســاکنان ایــن مناطــق موجــب تقویــت 
ــا  ــت آن ه ــش جمعی ــرم افزای ــرت و الج ــای مهاج انگیزه ه
ــر اســت شــرایط ســخت موجــود ادامــه  خواهــد شــد و بهت

یابــد تــا با کاهــش انگیزه هــای مهاجــرت، از مهاجرت بیشــتر 
بــه شــهر جلوگیــری شــود. از ســوی دیگــر، حتــی بــا ادامــة 
چنیــن وضعیــت رقت بــاری، هــر روز بر تعــداد حاشیه نشــینان 
افــزوده شــده و بــا توجــه بــه شــهروند تلقــی نشــدن آنــان 
از ســوی مدیریــت شــهری، اعمــال خــالف قانــون در میــان 
ســاکنان ایــن مناطــق رو بــه افزایــش گذاشــته و در نتیجــه، 
رونــد آســیب ها و مســائل اجتماعــی بــه جایــی رســیده کــه 
ــان  ــا همچن ــت. ام ــده اس ــران ش ــور و مدی ــئلة روز کش مس
ــن مســئله و مســائل دیگــر کشــور  ــه ای رویکــرد نســبت ب
و شــهرها رویکــردی غیــر یــا حتــی ضــد اجتماعــی اســت. 
در چنیــن شــرایطی، آیــا تشــکیل ســتاد بازآفرینــی شــهری 
ــدف  ــق ه ــل مناط ــل معض ــرای ح ــی ب ــی دولت ــه اقدام ک
اســت می توانــد  به ویــژه ســکونت گاه های غیررســمی 
چاره ســاز باشــد؟ در شــرایطی هســتیم کــه دولــت و 
نهادهــای حکومتــی درگیــر بی انگیزگــی، روزمرگــی و 
فســاد گســترده و بی ســابقه ای هســتند و در عیــن حــال بــه 
دلیــل بی اعتمــادی شــدید اجتماعی، شــکاف میــان نهادهای 
ــر شــده  ــز بســیار عمیق ت ــی و نهادهــای مردمــی نی حکومت
اســت و مــا قــدرت بهره گیــری از حمایــت نهادهــای مردمــی 
را نداریــم یــا در به کارگیــری آن هــا تردیدهــای جــدی داریم. 
بــا ایــن وصــف آیــا حرکــت از بــاال، شــبیه تشــکیل شــورای 
عالــی اجتماعــی کشــور یــا ایجــاد ســازمانی بــرای آســیب ها 
و مســائل اجتماعــی کشــور، می توانــد راهگشــا باشــد؟ قطعــًا 
بــدون رویکــرد اجتماعــی و ایجــاد شــرایط همــکاری بــرای 
ــدام  ــن اق ــق، ای ــن مناط ــاکنان ای ــی و س ــای مردم نهاده
فقــط ســطح انتظــارات و توقعــات را در مناطــق هــدف بــاال 
می بــرد و بــا بی عملــی دســتگاه های دولتــی، مشــکل 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــداوم می یاب ــری ت ــطح دیگ در س
ــی  ــتاد بازآفرین ــوب س ــت ها در چارچ ــرای سیاس ــار اج کن
شــهری، بایــد در نظــر داشــت کــه اواًل هــر ســکونت گاهی 
ــة  ــرای هم ــود ب ــودش را دارد و نمی ش ــاص خ ــائل خ مس
آن هــا نســخة واحــدی نوشــت. ثانیــًا، بــدون مشــارکت خــوِد 
ســاکنان در شــناخت مســائل و نیازهــا و اقــدام بــرای حــل 
مشــکالت، انجــام اقدامــات عمرانــی و هــر اقــدام دیگــری، 
ــات  ــر توقع ــًا ب ــت، صرف ــل هزینه هــای هنگف جــدا از تحمی
ــد.  ــم باش ــاز ه ــد دردسر س ــد و می توان ــاکنان می افزای س
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مســئلة اصلــی ســاکنان ایــن مناطــق مســئلة اجتماعی اســت 
و بــرای حــل آن بایــد رویکــردی اجتماعــی مبتنی بــر تقویت 
ســرمایه های اجتماعــی در ایــن مناطــق و انجــام اقداماتــی 
در جهــت کاهــش شــکاف های اقتصــادی ـ اجتماعــی میــان 

ایــن مناطــق و ســایر مناطــق شــهر اتخــاذ کرد.
ــت.  ــا الزم اس ــم در این ج ــر ه ــة دیگ ــک نکت ــه ی ــه ب توج
همــان طــور کــه اشــاره شــد، مــا امــروز در کشــور و به ویــژه 
در شــهرها، بــه دلیــل غلبــة نــگاه دولتــی بــه مســائل، ضمن 
آن کــه ســطح انتظــارات و توقعــات را در میان اقشــار مختلف 
جامعــه به خصــوص افــراد برخــوردار بــاال برده ایــم، در عیــن 
حــال بــه نوعــی بیگانگــی اجتماعــی در میــان مــردم نســبت 
ــم. در مکان هــا و  ــز دامــن زده ای ــه سرنوشــت یکدیگــر نی ب
مناطقــی کــه نفــوذ دولــت بیشــتر اســت، ایــن بیگانگــی نیــز 
شــدیدتر اســت و در مکان هــا و مناطقــی کــه نفــوذ دولــت 
کمتــر اســت، ایــن بیگانگــی اجتماعــی کمتــر و دســتگیری 
ــای  ــت. در بافت ه ــتر اس ــر بیش ــردم از یکدیگ ــت م و حمای
فرســوده و ســکونت گاه های غیررســمی کــه نقــش دولــت در 
زندگــی ســاکنان کمتــر اســت، ایــن روحیــة اجتماعــی را در 
ــا  ــن مناطــق ب ــم. بهســازی ای ــردم بیشــتر می بینی ــان م می
رویکــرد دولتــی و غیراجتماعــی می توانــد بیگانگــی اجتماعی 
را در میــان ســاکنان ایــن مناطــق نیــز منتشــر ســازد و، در 
ــرای  ــه شــهر و ایجــاد بســتری ب ــگاه یکپارچــه ب ــل، ن مقاب
ــا ســایر مناطــق  ــن بخــش از شــهرها ب تعامــل ســاکنان ای
ــکل  ــد مش ــدف می توان ــق ه ــالت مناط ــل معض ــرای ح ب
بیگانگــی اجتماعــی مناطــق برخــوردار شــهر را نیــز کاهــش 
دهــد. در واقــع، هــر سیاســتی کــه در جهــت تقویــت مداخلة 
ــه افزایــش بیگانگــی اجتماعــی شــهروندان  دولتــی باشــد ب
ــالت و  ــاز تعام ــه زمینه س ــتی ک ــر سیاس ــد؛ و ه می انجام
همکاری هــای بیشــتر شــهروندان در بهســازی شــهری 
باشــد، موجــب همبســتگی اجتماعــی، کاهــش شــکاف های 
اقتصــادی ـ اجتماعــی، کاهش آســیب ها و مســائل اجتماعی، 
و تحقــق جایــگاه شــهروندی افــراد می شــود و هزینه هــای 

بــه مراتــب کمتــری نیــز در بــر خواهــد داشــت.
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