غالمرضا کاظميان ،1وجهاهلل قربانيزاده ،2سعيد شفيعا
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نمونه موردي :محله غيررسمي شميراننو
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ساختوسازهاي غيررسمي ،بخشي از حيات ناپايدار شهري در طول تاريخ شهرنشيني بودهاند .اين محلهها
بهواسطه تأمين تقاضاي سرپناه اقشار کمدرآمد ،محل تجمع گونههاي مختلف اقشار و طبقات اجتماعي
فرودست هستند .اين درواقع تقاضا و تجمعي است که شاکله ناپايداري حيات شهري اين محلهها را به
وجود ميآورد .اين مقاله ،به مردمنگاري سکونتگاه غيررسمي شميراننو واقع در منطقه  4شهرداري تهران
ميپردازد .هدف پژوهش ،شناسايي انگيزهها ،تمايالت و آثار گروههاي سازنده غيرمجاز است .نتايج نشان
ميدهد كه حداقل سه گروه اجتماعي متفاوت ،دست به ساختوسازهاي بيقاعده در محيط و فضاي اين
محله ميزنند :گروه يكم قديميهاي ناچار است ،گروه دوم مهاجران مهاجرپذير و گروه سوم سودجويان
مسافر .هريک از اين کنشگران ميتوانند منابعي بااهميت براي پايداري محله باشند .مقايسه نتايج تحقيق با
مدلهاي معتبر نشان ميدهد که محله مورد بررسي داراي گونههاي متفاوت اجتماعي با وضعيت رواني و
اجتماعي مختلف است .بنابراين دستيابي به اهداف برنامههاي بهسازي و اصالحي با استفاده از روشهاي
ترکيبي و پويا با هدايت ظرفيتها و انگيزهها و خواستههاي گروههاي سازنده مقدور خواهد شد.
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كليدواژهها :ساختوسازهاي غيررسمي ،محله غيررسمي ،شميران نو ،گروههاي اجتماعي ،توسعه ناپايدار.
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نامۀ معماری و شهرسازی
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ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلههاي غيررسمي

ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلههاي ...
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تحولهاي تکنولوژيک و تغییر در سبک زندگي ،همواره آسيبهايي را نيز براي زندگي انساني
به همراه داشتهاند .گرايش به شهرها با بروز آسيبهاي نوظهور همراه بوده است .شکلگيري
محلههاي غيررسمي در کنار و درون شهرها ،از جمله تبعات و آثار پيشي گرفتن توسعه
شهرنشيني از توسعه شهري است .ارقام و آمارها نيز تأييد ميكنند که سکونت غيررسمي در
ايران سابقهاي 60ساله دارد (زاهدانی .)37 ،1369 ،بنابراين مسائل اين سکونتگاهها در زندگي
شهري ،امري تازه و ناشناخته به شمار نميآيد .عدهاي از محققان اين محلهها را نشانه موفقيت
توسعه شهرها و عضوي ضروري از زندگي شهري برميشمارند (هادیزاده بزار.)240 ،1384 ،
عدهاي ديگر آنها را بهمثابه سايههايي از ضعف سياستهاي عمومي و محصول نابرابريهاي
اجتماعي معرفي کردهاند (ايراندوست .)194 ،1388 ،اما اين تأکيد هم وجود دارد که برچسبزني
به ساکنان اين محلهها به عنوان عاملهاي معضالت شهري ،نگاهي تکبعدي ،تنگنظرانه و دور از
انصاف است (پيران .)17 ،1387 ،کمبود امکانات ،ضعف خدمترساني ،کمبود سرانههاي شهري،
فقدان نظارتهاي انتظامي ،جذب مجرمان و زندگي متراکم در ساختمانهاي فاقد استاندارد،
حقايقي است که در نمونههاي مختلف ،کتمانناپذير است .براين اساس ،محققان اين محلهها را
چالشي فراروي توسعه پايدار شهري ناميدهاند (نقدي و صادقي  .)213 ،1385،اين چالشي است
که سيستم مديريت شهرها را با مشکل روبهرو ساخته است و رفع آن ،اقدامي همسو با توسعه
پايدار به حساب ميآيد .مداخالت انجامشده در طول دهههاي اخير با ديدگاهها و مباني نظري
متفاوتي همراه بوده است ( .)UN-HABITAT, 2003, 34پيرو آخرين ديدگاهها ،اجتماعات دخيل در
توسعه اين محلهها ،مهمترين و ماندگارترين منابع اين سکونتگاهها به حساب ميآيند (شفيعا،
 .)19-22 ،1389شناسايي و تحليل آنها ،ورودي باارزشي براي طرحهاي اصالحي و ظرفيتسازي
اين محلههاست .بنابراين استخراج حقايق و توصيف تعامالت اجتماعات مردمي ،ابزاري ارزشمند
براي برنامهريزيهاي هدفگرا به شمار ميآيد.
در اين مقاله تالش ميگردد تا با استفاده از روش مردمنگاري و ثبت مصاحبه و مشاهدهها
و همچنين گروههاي اجتماعي و گرايشها و آثار آنها در ساختوساز ناپايدار محله غيررسمي
شميراننو واقع در محدوده شهر تهران مورد شناسايي و تحليل قرار گيرد .در بخش ابتدايي،
پژوهشها و نوشتارهاي نظري ،روش تحقيق و توصيف دادههاي جمعآوريشده ارائه ميشود.
درنهايت ،يافتهها مورد بحث و بررسي قرار خواهندگرفت.
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اين مطالعه با استفاده از توصيف و تحليل دادههاي کيفي جمعآوريشده از روش قومنگاري
صورت گرفته است .جامعه مورد مطالعه را ساکنان مشغول به ساختوسازهاي غيرمجاز
در محله غيررسمي شميراننو (ناحيه  7منطقه  4شهرداري تهران) تشکيل دادهاند .بنابراين
خصوصيت مشترک جامعه مورد بررسي ،ساخت بنا يا ساختمان و يا افزايش طبقات جديد به
واحدهاي مسکوني قديمي ،بدون کسب مجوز رسمي از شهرداري است .نامشخص بودن تعداد
افراد اين گروه اجتماعي به واسطه غيرقانوني بودن اقدامات ،يکي از خصوصيات آنهاست .محدود
بودن جامعه هدف باعث شد تا تمامي سازندگان غيرمجاز به مرور زمان شناسايي شوند و
مورد مصاحبه قرار گيرند .تحقيق در بازه خرداد تا بهمن ماه  1389صورت گرفت .ابزار تحقيق،

جدول  .1عوامل مورد نظر نگارندگان در هنگام مصاحبه
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻪ
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار

اﺑﺰار ﻛﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در ﻣﺤﻠﻪ
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دﻻﻳﻞ و ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي و ﮔﺮاﻳﺶ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
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تحليل نتايج تحقيق پس از جمعآوري فيشها ،از طريق دستهبندي و تحليل محتوايي و بهرهبرداري
از ديدگاههاي خبرگان صورت گرفت .اين فرايند به دليل انبوه بودن اطالعات جمعآوريشده ،در
چند نوبت صورت گرفت تا اجماعي در مورد نتايج به دست آيد .در نتيجه اين بخش از تحليل را به
گونهاي ميتوان روش دلفي برشمرد.
روش تحقيق قومنگاري ،با اين فرض بنا شده است که سازماندهي اين نوع از اجتماعات مردمي
و تعامالت کنشگران بر اساس هنجارها و استاندارهاي مرسوم جامعه شکل نميگيرد .بنابراين
تحقيق با ورود عميق و نفوذي که کمترين تأثير را در تعامالت اجتماعي نمونهها داشته باشد انجام
ميشود (ايماني .)40-50 ،1381 ،بدينترتيب محقق خود بهعنوان عضوي از جامعة مورد بررسي،
به تحقيق ميپردازد (داناييفرد ،الوانی و عادلآذر .)113 ،1388 ،استفاده از آشنايان حاضر در
محله ،براي جلوگيري از خطرهاي ناشي از نامرئي شدن و جلوگيري از بدبيني اجتماع محلي به
تحقيق ،در دستور کار قرار گرفت (سفيري .)185-187 ،1388 ،بنابراين تحقيق حاضر به مرور
زمان و به واسطه ايجاد اعتماد ،به شناسايي گروههاي اجتماعي و توصيف آنها انجاميد .گروههاي
شناساييشده و خصوصيات آنها در بخش توصيفات دردسترساند.
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مباني نظري
توسعه ناپايدار سکونتگاه غيررسمي

A

دو مفهوم پايداري شهري و توسعه پايدار شهري ،به دليل نزديکي مفهومي ،معمو ً
ال به جاي
يکديگر بهکار برده ميشوند .توسعه پايدار فرايندي است که طي آن پايداري حاصل ميشود؛
و پايداري دربردارندة مجموعهاي از صفات است که در طول زمان دوام مييابد (نوابخش و
ارجمند سياهپوش .)149 ،1388 ،پيتر هال توسعه پايدار شهري را شکلي از توسعه مداوم شهر
امروزي ميداند که متضمن جوامع شهري آينده باشد ( .)Hall, 1993, 23اين پايداري را ميتوان
در سطوح مختلف اجتماعي و اقتصادي و محيطي تفکيک و تحليل كرد .توسعهاي پايدار است که
براساس مفهوم ذهني جامعه از توسعهيافتگي طراحي شده باشد و رشد هيچ يک از ابعاد منوط

نامۀ معماری و شهرسازی

منبع :نگارندگان

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻠﻪ

ir

ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلههاي ...

مشاهده مشارکتي و مصاحبه عميق انتخاب گرديد .پيش از انجام مصاحبهها ،براساس ديدگاههاي
خبرگان و مطالعات کتابخانهاي ،سه عامل براي هدايت مصاحبهها و ايجاد حساسيت نظري براي
مصاحبهکنندگان ـ مطابق جدول 1ـ انتخاب گرديد.
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به عقب ماندگي ابعاد ديگر نباشد (بهطور مثال توسعه اقتصادي بهواسطه قطع درختان شهري و
حومه ،يا توسعه محيطي به قيمت نابودي روابط اجتماعي به دست نيايد) .منظور از توسعه پايدار
شهري ،حفاظت صرف از محيطزيست نيست ،بلکه نگاهي جديد به رشد اقتصادي بههمراه حفظ
عدالت اجتماعي و رفاه عمومي است (ازکيا و غفاري .)59 ،1382 ،در اين ميان ،محلهها بهعنوان
کوچکترين پارههاي شهري ،نزديکترين سطح به تعامالت اجتماعي خانوارها بهشمار ميآيند و
نقشي مؤثر در شکلگيري پايداري شهري دارند .محله رسمي ،سکونتگاهي است که در فرآيند
طبيعي متابوليسم شهري ،بهواسطه برنامه مشخص قبلي و يا برنامههاي تکميلي شکل گرفته باشد
و از نظر نظام مديريت شهري نيز نهادهاي رسمي آن را بپذيرند .بنابراين احتما ً
ال پيشفرضهاي
توسعه پايدار ،در شکلگيري آنها مورد توجه قرار گرفته است .اما توسعه محلههاي غيررسمي
معمو ً
ال بدون برنامه و در نبود نظارت رسمي صورت گرفته است .چنين توسعهاي ناشي از فشار
تقاضاي اقشار کمدرآمد و تالش گروههاي ذينفع است.
با بررسي گونههاي مختلف مطالعهشده در ايران ميتوان دريافت که مشکالت مرتبط با
تعارضهاي قومي ،تراکم باالي جمعيتي ،ضعف در تسهيالت مسکن ،مسائل اقتصادي خانوارها،
سطح پايين مشارکتپذيري و شيوع آسيبهاي اجتماعي ،همواره الگويي به دور از توسعه پايدار
را براي اين محلهها به همراه داشته است (نقدي و صادقي .)221-228 ،1385 ،ساختوساز
نابسامان ،در زمرة مؤلفههاي مؤثر در توسعه ناپايدار شهري است که خود از گروههاي اجتماعي
و خصوصيات فرهنگي آنها تأثير ميپذيرد.
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توسعه بيش از پيش محلههاي غيررسمي ،با شکلگيري بخشبنديهاي اجتماعي همراه است؛
يا بهعبارتي ،اجتماعاتي که به مرور زمان به واسطه اشتراکات و اختالفات ،به توليد شکلهاي
کالبدي و اجتماعي و اقتصادي متمايزي ميپردازند .افزايش ساختوسازهاي غيرمجاز ،افزايش
تراکم ،کاهش کيفيت محيطي و افزايش تعارضهاي اجتماعي از جمله نتايج اين توسعه بهشمار
ميآيد .از پيشنيازهاي نظري تحليل حقايق اجتماعي سکونتگاههاي غيررسمي ،همانا تعريف
و شناخت گروههاي اجتماعي است .از ديدگاه گيدنز ،گروه اجتماعي عدهاي از افراد را شامل
ميشود که بهصورت منظم با يکديگر کنش متقابل دارند .اين تعامل منظم و مستمر باعث
ميشود که اعضاي گروه به عنوان هويت و شخصيتي مشخص رفتارهاي خاصي را نمايش
دهند (گيدنز .)313 ،1387 ،فرهنگ شامل برنامهريزي جمعي ذهني است که اعضاي هر گروه
اجتماعي را از آنهاي ديگر متمايز ميكند و شامل اشتراکات در زبان ،اقتصاد ،مذهب ،سياست،
نهادهاي اجتماعي ،ارزشها ،نگرشها ،روشها ،و آدابورسوم است (جوينت و وارنر،1385 ،
 .)55تعريف و تشريح فرهنگهاي موجود در اجتماعات مردمي بسيار پيچيده است ،زيرا شرايط
زندگي و زمينههاي وابسته به زمان و مکان را منعكس ميسازد (کرنگ .)3 ،1383 ،نمود
خارجي اين پيچيدگيها را ميتوان در گونههاي متفاوت ساختوساز غيرمجاز تشخيص داد.
بررسي تمايالت ،توانمنديها ،ابزارها و انگيزههاي اين خردهفرهنگ ها ،مسيري علمي براي
مطالعه گروههاي اجتماعي بهشمار ميآيد (شفيعا .)78-82 ،1389 ،در مطالعات پيشين ،آثار و
خصوصيات رواني متمايز اين گروهها با عنوان گونههاي اجتماعي شناسايي شده است .اين
گونهشناسيها ،مدلهايي مناسب براي توصيف حقايق رواني و اجتماعي ساکنان محلههاي
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جدول  .2گونهشناسي سکونتگاههاي غيررسمي از ديدگاه استوکس
ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه

ﺗﺤﺮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﮔﻮﻧﻪ 2

ﻳﺄس

ﻣﺘﺤﺮك و ﭘﻮﻳﺎ

ﮔﻮﻧﻪ 3

اﻣﻴﺪ

ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك و اﻳﺴﺘﺎ

ﮔﻮﻧﻪ 4

ﻳﺄس

ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك و اﻳﺴﺘﺎ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ زﻳﺎدي

دارﻧﺪ ،وﻟﻲ اﻣﻴﺪي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺴﺘﺮدة و ﻓﺮاوان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻓﻘﺪان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،درﻛﻨﺎر ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آﻳﻨﺪه
زﻧﺪﮔﻲ
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منبع :با استفاده از Stokes, 2001, 272

ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ
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ﻣﺘﺤﺮك و ﭘﻮﻳﺎ
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ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ

ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﺎرز

سازمانهاي جهاني اين يأس و اميدواري را متأثر از فقدان يا كمبود امنيت سکونتي و فرصت
ساکنان براي مالکيت مسکن غيررسمي ميدانند .احساس امنيت را ميتوان با بهبود مستمر محيط
محله و مسکن غيررسمي مشاهده كرد ( .)UNESCAP, 2008, 21مشخص است که ميان اين دو
ديدگاه ،شباهتهاي زيادي وجود دارد .گروههاي اجتماعي که بهدنبال دستيابي به استانداردهاي
زندگي هستند ،در زمرة همان گروههاي اميدوار جاي ميگيرند .از سويي مهاجران تازهوارد
براساس خصوصيات مبدأ مهاجرت و شرايط احتمالي آينده ،در شرايط رواني اميد يا يأس قرار

نامۀ معماری و شهرسازی

ترنر 1براساس مطالعات گونهشناسياش در محلههاي غيررسمي ،سه گروه اصلي را شناسايي
كرد .بنيان اين تقسيمبندي بر تثبيت شرايط اقتصادي و تمايل گروهها براي دستيابي به
استانداردهاي زندگي شهري استوار است .دسته يكم تازهواردان کمدرآمدي هستند که براي
کسب موقعيت شهرنشيني ،به اين محلهها مهاجرت ميكنند و بنابراين اولويت اصلي آنها اشتغال
است .اين گروه کمتر در جستوجوي استانداردهاي زندگي هستند .دسته دوم را گروهي تشكيل
ميدهند که بهواسطه سابقه پيشين شهرنشيني ،شرايط اوليه اقتصادي نسبت ًا مطلوبتری دارند و
تاحدودي به کسب استانداردهاي زندگي توجه میکنند .دسته سوم افرادي هستند که به واسطه
تثبيت موقعيت اقتصاديشان در شهر ،تنها به دنبال دستيابي به استانداردهاي باالتر سکونتي و
تسهيالت شهرياند (ايراندوست .)59 ،1388 ،استوکس 2در دستهبندي تئوريهاي سکونتگاههاي
غيررسمي به دو خصيصه اصلي شرايط رواني و سطح تحرک و پويايي اجتماعي گروههاي
اجتماعي تأکيد دارد .در اين گونهشناسي ،يأس و نااميدي خصيصهاي است که ميتوان از روند
ارتقا و بهبود زندگي محلههاي غيررسمي استنباط كرد .پويايي و ايستايي تحرکات اجتماعي به
خصوصيات فردي و اجتماعي و فرصتهاي ناحيهاي اشاره دارد ،که فرد را در موقعيتهاي
اقتصادي و اجتماعي مطلوبتري قرار خواهد داد .بنابراين از ديدگاه او امكان شکلگيري  4گروه
اجتماعي و  4گونه سکونتگاه غيررسمي وجود دارد ( .)Stokes, 2001, 272گونهشناسي استوکس از
محلههاي غيررسمي در جدول  2نشان داده شده است.

ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلههاي ...

غيررسمياند .بنابراين هدايت مطالعات مردمنگاري بهسوي توجه به مدلهاي اثباتشده ،زمينه
غنيسازي نظري اين مطالعات را فراهم خواهد ساخت.
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از ديد مصاحبهشوندگان ،تمامي ساختوسازهاي موجود در محله از نوع غيررسمي و بيضابطه
است و درواقع تفاوتي بين انواع سازندگان وجود ندارد .اما براساس نتايج به دست آمده از
مصاحبهها ،سه گروه اجتماعي متفاوت شناسايي شدند ،كه پراکندگي فضايي آنها به شکلي است
که نوعي همخواني ميان دسترسپذيري فضاهاي محله و اين گروهبنديها وجود دارد.
پهنه نخست مستقيم ًا مشرف به خيابان هنگام (مسير اتصال محله به خارج) است و بهواسطه
دسترسپذيري مطلوب ،با نظارت بيشتر نيروهاي شهرداري همراه است .اين پهنه عمدت ًا محل
استقرار گروه اجتماعي «قديميهاي ناچار» يا مهاجران اوليه ـ و فعاليتهاي آنهاـ است .دليل
اصلي حضور اين گروه در پهنه مذكور ،شکلگيري و توسعه اوليه هسته محله در مجاورت اين
خيابان است .پهنه دوم از غرب به پادگان نيروي دريايي و از شرق در مجاورت خيابان پاکدامن
(دومين سطح دسترسي براي خروج از محله) قرار دارد .اين پهنه تنها از طريق يک خيابان اصلي
به خارج محله متصل شده است و در ساعتهاي بعدازظهر ،ترافيک سنگيني دارد .گروه اجتماعي
«سودجويان مهاجر» يا کسبه مشغول به ساخت ،بخش بيشتري از اين پهنه را به خود اختصاص
دادهاند .دليل اين انتخاب ،وجود خانههاي کلنگي و امکان ساخت خانههاي با منزلت اجتماعي و
ارزش اقتصادي در حد متوسط است .پهنه سوم که در بخشهاي کمتر دسترسپذير محله قرار
دارد ،از شمال و شرق به اتوبان زينالدين محدود است (بدون هيچ دسترسي) ،و از غرب نيز
به پادگان نيروي دريايي .اين پهنه در تمام ساعتهاي روز بهواسطه ريزدانگي ساختمانها و
کمعرض بودن خيابانها ،با مشکل تردد روبهروست .گروه اجتماعي «مهاجران مهاجرپذير» يا
مهاجران ده سال اخير ،بيشترين تراکم اين پهنه را به خود اختصاص دادهاند .بدين ترتيب ميتوان
اين گروههاي سهگانه را بدين صورت توصيف كرد:
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خواهند داشت .نکته درخور تأمل اين است که گروههاي اجتماعي مذکور به واسطه خصوصيات
متنوعشان با روشهاي گوناگوني مورد ظرفيتسازي قرار خواهند گرفت و شرايط پايدارسازي
توسعه اين محلهها ،در هريك از گونهها متفاوت با ديگري است.
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اين دسته از سازندگان غيرقانوني ،زمان زيادي است که در محله سکونت دارند و بهواسطه اين
حضور طوالني ،خود را مالکان قديمي محله ميدانند .ساختوسازهاي جديد اين گروه اجتماعي
بهواسطه رسيدن نسلهاي دوم و سوم به سن ازدواج ،رونق ميگيرد .بنابراين انگيزه اصلي
اين دسته ،خانهدار كردن زوجهاي جوان خانواده و کاهش هزينههاي مربوط به مسکندار
شدن آنهاست .معمو ً
ال اين واحدها با راهپلههاي باريک يا نردبانهاي موقت به يکديگر متصل
ميشوند .الگوي همسايگي و سکونت قومي خويشاوندي اين گروه ،باعث ايجاد احساس امنيت
ويژهاي در اقدام به ساختوسازهاي غيرمجاز شده است .به همين خاطر اين گروه اجتماعي براي
ساختوسازهاي خود از روابط غيررسمي استفاده ميکند و کمتر با مأموران شهرداري درگير
ميشود .قوميتهاي ترک و فارس از جمله قوميتهاي برجسته اين گروهاند ،که در اين ميان
ترکها بيشتر از شهرستانهاي ميانه و تبريز و فارسها از اراک و همدان به اين محله آمدهاند.
اين گروه گرايش شديدي به زندگي قومي دارد و اين تمايل را با جذب همزبانان و همشهريها
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در کنار خود تکميل ميكند .همچنين معمو ً
ال با همسايهها و اهل کوچه رابطهاي صميمي دارد و
بهواسطه اين همبستگي در شرايطي که مورد تهاجم خارجي قرار گيرد ،بهشدت منسجم و هماهنگ
عمل ميكند .افراد اين گروه به ورود غريبه به محوطه زندگيشان بسيار حساساند و با احاطه
كردن فرد غريبه ،بهدنبال درک نيت وي هستند .درصورت جلب اعتماد و ورود صحيح به اين
اجتماع ،رفتار آنان دوستانه است و مشکالت عديده اقتصادي ،اجتماعي ،امنيتي و محيطيشان را
مطرح ميكنند .اما درصورت احساس خطر ،دست به عکسالعملهاي شديد ميزنند و فرد مهاجم
را در شرايط نامناسبي قرار ميدهند .اينان در قضاوتهايشان منصفاند و در پارهاي از موارد
با مسائل به شکل احساسي برخورد ميكنند .تأسيس حسينيه و برگزاري برنامههاي مذهبي
دورهاي ،نشانه تمايالت خاص مذهبي نسلهاي اوليه اين گروه است كه به صورت خودجوش و
منسجم رواج مييابد .تمايلهاي اين گروه براي ورود به مشارکت غيررسمي بهحدي زياد است
که در پارهاي موارد ،افراد گروه پروژههاي نيمهکاره شهرداري را بهصورت مشارکتي به اتمام
ميرسانند .اين گروه داراي آگاهي و اطالع مناسب از اعضا و کارهاي شوراي محله است .تمامي
اين شواهد ،اميدواري افراد اين گروه را به بهبود زندگي نشان ميدهد .بيشتر آنان پيش از اقدام به
ساختوساز غيرقانوني ،دستكم يک بار به شهرداري مراجعه کردهاند .اين تمايل به رعايت قانون،
پس از رفتوآمدهاي متعدد به نهادهاي شهري و مشخص شدن مشقات طي كردن فرايند قانوني،
به مرور تبديل به سرخوردگي ميشود.
راهنماييهاي نزديکان ،اين گروه اجتماعي را به پذيرش اصل «قابل خريد بودن هر نوع خالف
ساختماني و تعرفهدارشدن ساختوسازهاي غيرمجاز» هدايت ميكند .در جملههايي كه بر زبان
ميآورند ،تفاهم با نايب يا نماينده شهرداري ،هممعناي تفاهم با قوانين شهرداري است .اينان به
همين خاطر هزينههاي مستقيم و غيرمستقيمي را که براي اين نوع از ساختوسازها ميپردازند،
اخالقي ميدانند .آنها بهواسطه سوابق و تجارب پيشين نزديکانشان ،از تعرفههاي ساختوساز
غيرمجاز مطلعاند و معمو ً
ال براي شروع کار ،تمامي جوانب را در نظر ميگيرند.
آنها ميپذيرند الگوي ساختوسازي که در پيش گرفتهاند ،شکل چندان مطلوبي به محيط
کالبدي و اجتماعي محله نداده است .اما ناچاري و ضعف مالي ،تنها استدالل آنها براي تداوم
اين اقدامات است .آنها ساختوساز و مالکيت زمين را اينگونه مينگرند....« :زمين مال خداست
و استفاده از آن آزاد است»....« ،زندگي نزديک خانوادگي در شرايط سخت اقتصادي با اين نوع
از ساختوساز ممکن است» ....« ،قانون براي ما احترام دارد اما به جاي چوب الي چرخ ما کردن
بيايد کمکمان کند».
از نظر آنها نزول شديد کيفيت زندگي در محله ،ناشي از ساختوسازهاي گروههاي ديگر
اجتماعي و ضعف در نظارت نيروهاي شهرداري است .اين گروه تأثير اقدامات خود را کمتر از
اقدامات گروههاي ديگر ميداند و صميميت و نزديکي اجتماعي موجود در کوچههاي خود را دليل
اين مدعا برميشمارد .به همين خاطر در پسزمينه ذهني اين گروه ،استانداردهاي مشخصي براي
زندگي تعريف شده است ،كه در نتيجة همانها ،شباهتي با گروه يكم ترنر ـ و يا از آن دست ـ ندارد.
ساختوسازهاي اين گروه به واسطه آنکه بيشتر جنبه درونخانوادگي و پدر و فرزندي دارد،
منجر به جذب مهاجران از شهرستانهاي ديگر نميشود .آنها ميسازند تا به سکونت نسلهاي
بعدي خود سامان دهند و از همينروست كه افزايش تراکم جمعيتي و ساختماني را در واحد
مسکوني يا ساختمان و کوچه خود را هم تحمل ميکنند ،زيرا تجمع اعضاي خانواده را در کنار هم
مطلوب ميدانند .از آثار نامطلوب ساختوساز اين گروه ميتوان به افزايش جمعيت و کمبود فضا
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براي پارک خودرو اشاره کرد که مشکل عمومي تمامي کوچههاي محله است .به واسطه انسجام
اجتماعي نسبي ،نزاع و درگيريهاي خياباني کمتري در کوچههاي آنها مشاهده ميشود .تصور
آنها از واحدهاي مسکوني کوچک اما چندطبقه ،همانا چهارديواري و سرپناهي از روي ناچاري
است .آنان با تمام گرفتاريها و سختيهايي که به واسطه کمبود فضا براي زندگي در محله متحمل
ميشوند ،فکر نميکنند جايي مناسبتر از اين محله براي سکونت و نزديکي با اقوام و خانواده
درجه يک خود بيابند .شلوغي سر سفرههاي شام و ناهار نعمت خدا شمرده ميشود و آنان براي
پذيرش مهمان و خويشاوند بسيار سادهگير و دستودلباز هستند .بنابراين درصورتيکه قرار
باشد پروژهاي بهمنظور بهسازي و نوسازي مسکن آنها انجام شود ،در اختيار قرار گرفتن مکاني
با تمام اين خصوصيات براي نقل گروه خويشاوندي ،ضروري مينمايد .از سويي نسلهاي دوم
و سوم مهاجر ،که تحصيالت چنداني ندارند ،به واسطه خاطرات زيادشان از محيط محله ،عالقه
زيادي به تغيير شرايط محله نشان نميدهند .از ديدگاه آنها کيفيت زندگي و مطلوبيت فضاي
زندگي ،همين شرايط فعلي است .اما نسلهاي دوم و سومي که تحصيالت بيشتر از ديپلم دارند،
محيط محله را مطلوب نميدانند و براي خروج از محله هر تالشي ميكنند .اين بخش محدود از
جوانان ،به محض فراهم شدن شرايط ،به خروج از محله اقدام ميكنند و ارزشهاي جديد جامعه
شهرنشيني را ارج مينهند .به همين خاطر بوده كه در اين گروه اجتماعي ،هر دو طيف پويايي و
ايستايي اجتماعي در کنار اميدواري يا نااميدي به آينده ،مشاهده شده است.

گروه دوم ،با عنوان مهاجران مهاجرپذير
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از حضور اوليه اين دسته از سازندگان غيرقانوني در تهران ،معمو ً
ال بيشتر از ده سال نميگذرد؛
و بنابراين هريك از افراد اين گروه ميتواند عضوي از دستهبنديهاي يكم و دوم ترنر باشند .در
نمونه مورد بررسي ،مبدأ مهاجرت اين گروه عموم ًا از شهرستان سبزوار است که به بخشهايي با
منزلت اجتماعي و ارزش اقتصادي پايينتر در محله پناه بردهاند .البته جاي توجه است که شهرستان
سبزوار در اين محله ،ساکنان قديمي زيادي دارد که به نوعي در گروه قبلي نيز حضور داشتند؛ اما
خصوصياتي چون زمان حضور کم يا اشتغال وابسته به وانت و سبک خاص ساختوساز ،اين
گروه را از ديگران متمايز ساخته است .ورود اين گروه اجتماعي به محله بهواسطه ارزاني نسبي
محله در قياس با شهر تهران است .اين گروه پس از آشنايي با سبک زندگي رايج محله ،به تشويق
همشهريانشان ،به مهاجرت به تهران و سکونت در اين محله گرايش پيدا ميکنند .شغل اصلي
آنها ،عموم ًا ميوهفروشي است و وسيله کار يا محل کسب آنها نيز وانتبار .ايجاد مشکل جاي
پارک ،يکي از مسائل اين گروه براي محله است .ديگر ساکنان محله از سروصدا و مزاحمتهاي
همسايگي اين گروه ناراضياند و چندان به نيکي از آن ياد نميکنند .البته ميبايست توجه داشت
که آلودگيهاي صوتي اين دسته به واسطه پرسهزنيهاي روزانه در کوچهها براي فروش ميوه،
تنها محدود و مختص کوچههاي محل سکونت آنها نيست .همچنين گفتني است بهواسطه عادات
متفاوت و الگوي زندگي غيرهمگون ،و رسوم مذهبي که از آن به عنوان فرهنگ رايج ياد شود
مشاهده نشد .آنها در مقايسه با ديگر ساكنان محله از شرايط زندگي در محله رضايت بيشتري
دارند و کمتر از نظافت و مشکالت اجتماعي شکايت ميکنند .اين مؤلفه از خصوصيات اصلي
ِ
نخست ترنر است .هدف اصلي آنها از ساختوساز غيرمجاز ،دسترسي
گروههاي اجتماعي دسته
به مسکن ارزانقيمت در شهر تهران است .بنابراين الگوي ساختوساز غيرشهري را ميتوان در
بخشهايي که اين گروه در آنها سكونت دارند ،مشاهده كرد .در ميان اين گروه اجتماعي مراجعه
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به شهرداري براي ساختوساز مجاز مرسوم نيست .روابط غيررسمي و مذاکرات مخفيانه با
رابطان شهرداري ،چراغ سبزي است براي شروع ساختوسازهاي شبانه .اينگونه ساختوسازها
بهواسطه وضعيت مالي آنها ،تنها با نماسازي و باال رفتن ظاهري طبقات شروع ميشود و به مرور
و با جذب منابع مالي بيشتر ،تا به درون ساختمان به پيش ميرود .آنها اين نوع از ساختوساز
را چنين توصيف ميکنند....« :وقتي ظاهر طبقات ساختمان تثبيت شد ،ديگر نگران داخلش نيستيم»،
«...وضعيت ماليام در شرايطي نيست که هم حق ساختوساز غيرمجاز را بدهم و هم تمام واحد
را بسازم»....« ،اگر ناظران و همسايهها با ظاهر طبقات مشکل نداشته باشند ،کسي به داخلش کاري
ندارد» .بدينترتيب ،در بخشهايي که اين گروه در آنها مشغول ساختوساز هستند ،معمو ً
ال از
روي ظاهر ساختمانها نميتوان تعداد طبقات را پيشبيني کرد .البته در ميان ساختوسازهاي اين
گروه اجتماعي ،نمونههاي ديگري چون خيمه زدن در پشت بام يا ساختن آلونک در حياط خانه
نيز مشاهده شده است.
اين گروه اجتماعي معمو ً
ال كمتر به کيفيت ساخت و مقاومسازي بنا توجه ميکنند .بنابراين به
دليل تمامي شرايط اشارهشده ،اين دسته به بخشهاي کمتر دسترسپذير محله گرايش دارند تا از
چشم ناظران شهرداري دور بمانند .آثار و پيامدهاي ساختوسازي اين گروه به شدت بر افزايش
مهاجران خارج استاني تأثيرگذار است و الگوي نسبت ًا ناپايداري را به محيط محله تحميل ميكند.
پاسخها به اين پرسش که «آيا ميدانيد اين نوع ساخت غيرقانوني است» ،از اين دست بودهاند:
«.....همه ساختند ،ما هم ساختيم؛ ما نسازيم ديگران ميسازند ...« ،»...اينجا قانونش با جاهاي ديگر
فرق ميکند ....« ،».....قانون يعني رفع مشکل من و امثال من ...و وقتي اين کار را نکند خودم قانون
خودم را دارم ».....و «هر راهي که من را به آسايشم برساند ميروم» ،اما از شواهد پيداست که
آنان از نتايج ساختوسازهايشان مطلعاند .آنها در عين عدم رعايت قوانين ،در زمان گرفتاري و
مشکالت ،قانون و نظام کشوري را مسئول حل مشکالتشان ميدانند .بنابراين از قانون و اهداف
آن مطلعاند ،اما مصلحت خود را در اولويت قرار ميدهند .آنها ساختوساز قانوني را در شرايطي
پذيرا هستند که هزينههاي روشهاي قانوني از مسير فعلي کمتر باشد ،و امکان دريافت سند رسمي
نيز امكانپذير.
بخشهايي از محله که بهواسطه تراکم بيش از حد خانوارهاي اين گروه صورت اجتماعي کامالً
بسته اي پيدا کرده است ،داراي انسجام اجتماعي زياد و نفوذپذيري اندك است .اين انسجام ،بر
خالف گروه قبلي ،بر محيط اجتماعي و اقتصادي محله کمتر تأثيرگذار است و تنها به اعضاي
موجود در شبکههاي اجتماعي آن منفعت ميرساند .اين گروه محل سکونت را تا د ِر ورودي
ساختمان ميدانند و احساس مسئوليت چنداني در برابر کوچه و خيابانهاي محله ندارند .آنها در
مقابل افراد غريبهاي که به حريم محله و کوچهشان وارد ميشوند ،بسيار سرد و بياعتنا برخورد
ميکنند و تمام تالششان اين است که نشان دهند «....چيزي نديدهاند».....« ،از چيزي آگاه نبودهاند»،
«.....مدت زيادي در اين محله نيستند و نخواهند ماند» .اما در شرايطي که به واسطه اعتماد ،زمينه
ورود به شبکههاي اجتماعي آنها فراهم شود ،برخورد متفاوتي از خود نشان ميدهند .رفتارهاي
دوستانه و مهماننوازانه ،برجستهترين خصوصيت اين گروه از نگاه دروني است .تنها تفاوت اين
گروه با ديگر بخشهاي اجتماعي محله ،کمتر توسعهيافتگي شاخصهاي اقتصادي و فرهنگي است.
در پذيرش اينکه اقدامشان چه آثاري و تبعاتي را براي محله به بار آورده است ،از پاسخ
دادن ميگريزند و به راحتي مصاحبه را ترك ميگويند .خود آنها ارزاني ،سادگي ساختوساز و
آستانه جمعيتي باال را داليل اصلي حضورشان در اين محله اعالم كردهاند و از اينکه محله شلوغتر
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ميشود بسيار خوشحالاند ،زيرا کسبوکار آنها رونق خواهد گرفت .از جنبه خصوصيات عمومي،
آنها افرادي زحمتکش و فعالاند و در حالي که مشكالتي را براي همسايگان بهوجود ميآورند،
در موقعيتهاي بحراني و شرايط نياز ،برخوردي دوستانه و مسئوالنه با همسايههاي ديوار به
ديوارشان دارند.
اگر قرار باشد پروژهاي براي بهسازي محله آغاز شود ،اين گروه به عنوان پيشقدم حاضرند
زمين و خانه خود را معامله کنند و در قبال دريافت پول خوب از اين محله جابهجا شوند .معيار
پول خوب براي اين گروه اجتماعي ،حدي است که بتوانند کسبوکاري ثابت و مطمئن ،به همراه
يک واحد آپارتماني تهيه كنند .آنان براي حفظ انسجام اجتماعي به دست آمده در محله تعصبي
ندارند و آن را وسيلهاي براي امنيت اجتماعي و اقتصادي خود ميدانند .بنابراين در صورتي که
شرايطي فراهم شود و اين امنيت به شکلي ديگر فراهم گردد ،به راحتي از روابط اجتماعي موجود
درميگذرند .اميدواري عمومي اين گروه اجتماعي به آينده کاري در شهر ،آنها را جزو گروههاي
اميدوار قرار ميدهد .از سويي هم ميزان قابليتهاي فردي و اتصال به شبکههاي اجتماعي متفاوت،
آنها را در محدوده دو طيف پويا و ايستا از نظر تحرکات اجتماعي قرار ميدهد .با آنكه اين
گروه از نگاه ديگر ساکنان با آسيبهاي فراوان محيطي و اجتماعي همراهاند ،اما ساختوسازهاي
غيرمجاز آنها زمينهساز ايجاد خانههاي فساد و آسيبهاي اجتماعي نيست ،زيرا هدف اصلي آنها
از ساختوساز ،اسکان خانوار و کسب منفعت از فزوني جمعيت حاضر در محله است.

گروه سوم با عنوان سودجويان مسافر
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اين گروه را سازندگان فرصتطلبي تشکيل ميدهند که از آگاهي و شناختي كه از محله دارند،
سوءاستفاده ميکنند .بنابراين حضور اين گروه اجتماعي در محله تنها بهمنظور کسب منفعت از
ساختوسازهاي بيقاعده است و گروه مورد بحث در برابر کيفيت زندگي و بهبود محيط اجتماعي
بيتفاوت است .بدينترتيب اگر اين گروه ،جزئي از محله فرض شود ،در زمره دستههاي کمتوجه به
استانداردهاي زندگي جاي ميگيرد .شغل افراد بسازوبفروشي يا به زبان رايج خودشان «...بساز و
بندازي »...است که در انطباق و همزيستي با تقاضاي موجود در اين محله ،بوميسازي شده است.
تنها مؤلفهاي که تفاوت کيفيت ساختوسازهاي بر جاي مانده از اعضاي اين گروه اجتماعي را
تعديل ميكند ،ميزان اعتقادات مذهبي و ترس از خدا در زمينة حقالناس است .آنان به طور معمول
ساختمانهاي يکطبقه محله را خريداري ،و پس از مذاکرات مستقيم يا غيرمستقيم با نمايندگان
شهرداري ،آن را به 4طبقه تبديل ميكنند .اين ساختوسازها که با رعايت اصول شهرسازي انجام
نميشوند ،بهخاطر ضعف نظارتي نهادهاي شهري و دسترسي به رانتهاي اطالعاتي ،بهسرعت به
پيش ميروند و ظاهري کام ً
ال مشابه ساختمانهاي استاندارد شهري به خود ميگيرند .سازندگان
بهخاطر برقراري روابط نزديک با نيروهاي شهرداري ،از زمانهاي گشت دورهاي ناظران شهرداري
باخبر ميشوند و در اين ايام ساختوساز را تعطيل ميكنند .آنها به همين دليل برنامههاي زماني
بس شناور و نامشخصي براي ساختوساز دارند .ساختوسازهاي اين گروه ـ برخالف گروه قبلي
ـ با اولويت ساخت از درون به پيش ميرود .به بياني ،پس از تثبيت ستونها و چارچوب ساختمان،
اولويت اصلي به ساخت الزامات دروني واحدهاي آپارتماني داده ميشود.
از جمله گفته خودشان است كه ....« :همينکه آدم حق و حساب ساختوساز را هر ماهه بدهد،
نگراني براي ادامه کار ندارد....« ،».....داشتن روابط براي ساختوساز در اين محله بسيار مهمتر
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از دانستن قوانين ساختوساز است .....« ،»....من کسي را مجبور نميکنم که واحدهايم را بخرد.....
بنابراين هر چه پيش بيايد پاي خودشان است.»......
الگوهاي اخالقي و عادات مذهبي مشاهدهشده از اين گروه اجتماعي ،بسيار متفاوتاند؛ و به
همين خاطر نميتوان قضاوتي دربارة رسوم و پيشينه و قوميت آنها كرد .اما در بيشتر نمونههاي
مصاحبهشده ،ضرورت دارا بودن يک نسل سابقه سکونتي در محله و توانايي مالي حداقلي براي
شروع نخستين ساختوساز ،تأييد شد .بنابراين شرايط عمومي آنها نشان از اميدواري نسبي
براي آيندة زندگي و پويايي تحرکات اجتماعي دارد.
کمتر پيش ميآيد كه پس از چند ساختوساز ،اعضاي خانواده اين افراد در محله باقي بمانند و
بقاي خانواده تداوم يابد .به گفته خود آنها «....اين محله جاي زندگي نيست....« ،»...اين محله امنيت
الزم را در برابر زمينلرزه ندارد....« ،»....اين محله براي ما ،پلي است با هدف پرتاب خانواده به
باالي شهر.»....
بنگاههاي مسکن محلي و کارگاههاي سنگبري و تعويض روغنيها ،مکانهايي هستند كه اين
گروه اجتماعي براي گذران اوقات فراغت خود با دوستان و همساالن و همگنانشان برميگزينند.
صاحبان بنگاهها به زبان خودماني آنها را «....تازه به دوران رسيدههاي محله....« ،»...فرصتطلبهاي
فراري »....و «....دوستان قديمي »....و نظاير اينها نام نهادهاند .در قبال اين نقد که اقدامات آنها محله
را ناامن و پرجمعيت کرده است ،بسيار آرام و بدون اضطراب برخورد ميکنند و اينگونه جواب
ميدهند....« :اينها ساختوسازهاي مخصوص ساکنان اين محلههاست....« ، ».....اگر خريدار نداشت،
نميساختيم »....و «....اينجا اقشار ضعيفي ساكناند ،كه توان پرداخت هزينههاي سنگين شهري را
ندارند .»....آنان به هر حال پذيرفتهاند که ساختههايشان ايمني الزم را در برابر زمينلرزه ندارند.
بنابراين با آگاهي کامل به پيامدهاي اقداماتشان به اين نوع ساختوساز ميپردازند .گروههاي
مختلفي هم به خريد خانههاي آنها سوق داده ميشوند و اين ساختوسازها به نوعي فرصت و
امكان جذب کردن مهاجران خارج استاني و داخل استاني و نيز افراد غيربومي و ناآشنا را بيشتر
ميکنند .واحدهاي ساختهشدة اين افراد ،افزون بر پيامدهاي طبيعي ،دربردارندة پيامدهاي اجتماعي
زيادي نيز هستند .برخي از آنها ،زمينهساز ايجاد خانههاي مجردي و زيرزمينهاي مسئلهدار
هستند .همچنين مشاهده شد که برخي از اين واحدها بهمرور تبديل به خانههاي توزيع مواد مخدر
و الکل شدند ،و رفتوآمدهايي مشکوک در آنها صورت ميگرفت كه امنيت اجتماعي کوچههاي
محله را مخدوش كردهاند .اگرچه ساختوسازهاي ديگر گروههاي اجتماعي نيز احتمال تبديل شدن
به اين مکانها را دارند ،همان حضور نداشتن سازندگان در محله ،بههمراه بيتعهديشان به آينده
محله ،امكان تخريبگري اجتماعي اين ساختهها را بيشتر از آنهاي ديگر ميكند .فقط انگيزههاي
مالي و پشتيبانيهاي حقوقي ميتوانند اين دسته را به ساختوسازهاي استاندارد سوق دهند .اينان
پروژههاي بهبود و بهسازي محله را نيز مخل کسبوکار خود ارزيابي ميكنند ،چرا كه موجب بهبود
شرايط محيط و افزايش قيمتها و مانع ارزاني ورونق بازار ساختمانهاي آنها ميشوند.
با آنكه نتايج بهدست آمده از ساختوسازهاي اين گروه اجتماعي با ناپايداريهاي مختلف
محيطي و اجتماعی محله همراه بوده است ،اما به هر حال امكان قضاوت در مورد شخصيت
فردي اعضاي اين گروه اجتماعي را فراهم نميسازد .ناگفته نماند كه در بخشي از نمونههاي
مشاهدهشده ،مسئوليتپذيري اجتماعي و تعهدات اخالقي در سطح مناسب و پذيرفتني بوده است.
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طبق نتايج به دست آمده از تحقيق مشخص گرديد که گروههاي سهگانهاي با منافع متفاوت ،در
محلة مورد بررسي به ساختوساز مشغولاند .هر يک از اين گروهها به واسطه دارا بودن ابزارها،
تواناييها و تمايالت ،به گونههاي متفاوتي بر کيفيت تحوالت محلهاي تأثير مينهند و بيتوجهي به
آثار متفاوت آنها ،تحقق طرحهاي توسعه شهري و محلهاي را با دشواري و معضل مواجه خواهد
ساخت .در جدول  3خالصهاي از منافع متفاوت کسبشده گروههاي اجتماعي اين تحقيق از محله
درج شده است.
جدول  .3منافع مفروض و کسبشده گروههاي اجتماعي ساکن و فعال در محله
ﮔﺮوهﻫﺎي

ﻧﻮع ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻛﺴﺐﺷﺪه از ﻣﺤﻠﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺤﻠﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎي آﺷﻨﺎ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-

ur

ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
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ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ

ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺧﺮوج از ﻣﺤﻠﻪ

ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺰوﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ و

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ /ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

روﻧﻖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺳﻴﺎر

ﺑﺮاي اﺳﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﻴﺮو

ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻣﺎﻟﻲ از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق /اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮده

ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻮﺳﺎز اﻣﺎ ﻏﻴﺮﻣﻘﺎوم
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منبع :نگارندگان

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي
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ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻي

ازدواجﻛﺮده

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ اﻋﺘﺮاض ﻫﻢﻣﺤﻠﻲﻫﺎ

w

ﮔﺮوه ﺳﻮم

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺸﻬﺮيﻫﺎي

Jo

ﮔﺮوه دوم

ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻣﻴﻦ و ﺳﺮﭘﻨﺎه

ﺑﺮاي اﺳﻜﺎن ﻓﺮزﻧﺪان و اﻗﻮام ﺗﺎزه

اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻓﺮدي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪون
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نامۀ معماری و شهرسازی
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ﻣﺠﺎورت ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و

ﻣﺤﻴﻄﻲ
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ﮔﺮوه ﻳﻜﻢ

اﻗﺘﺼﺎدي
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تحليل يافتههاي تحقيق
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بنابراين اقدامات گروه يكم در حالي که با انسجام اجتماعي بخشهايي از محله همراه است و
زمينه خانهدار شدن جوانترها را فراهم ميسازد ،از سرانههاي استاندارد زندگي محلهاي ميكاهد
و باعث متراکم شدن محله ميشود.
اقدامات گروه دوم هرچند ايجاد انسجام اجتماعي را ممكن ميسازد ،اما انسجام اجتماعي در
شبکه اجتماعي بسيار بسته با هنجارهاي نسبت ًا مخالف محيط محله را به همراه دارد .افزايش
تراکم و جمعيتپذير شدن محله ،باعث رونق اقتصادي اين گروه اجتماعي است .گروه سوم
به دليل بهرهبرداري صرف ًا اقتصادي از محيط محله و کمتوجهي به مسائل اجتماعي ،در کنار
ناپايداري محيطي ،زمينهساز بدترين نوع آسيبهاي اجتماعي است .جدول  4نشان ميدهد که
گروههاي سهگانه تحقيق ،با سطوح گوناگوني از سابقه سکونتي و گرايش و دلسوزي متفاوت
به محيط محله همراهاند.

rt

A

ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻗﺪﻣﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻠﻪ

ﮔﺮوه ﻳﻜﻢ

زﻳﺎد

ﮔﺮوه دوم

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ

ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ
زﻳﺎد در ﻧﺴﻞﻫﺎي ﻳﻜﻢ -ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﺴﻞﻫﺎي

و ﺑﺮﺧﻮرد دوﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺳﻄﻮح

دوم و ﺳﻮم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت

درونﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻛﻮﭼﻪ

ﻣﺤﻠﻪ وﺳﻴﻠﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﺳﻴﺎر و

ﻛﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ در راﺑﻄﻪاي ﻳﻚﺟﺎﻧﺒﻪ

ﺟﺬب و اﺳﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان ﭘﻴﺮو و ﻫﻤﺸﻬﺮي

ﻣﺘﻮﺳﻂ )داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﮔﺮوه ﺳﻮم

ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻳﻚ
ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ(

ﻛﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدي از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎي

ﻧﮕﺎه اﺑﺰاري ﺑﺪون ﻫﻴﭻ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ

ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮﻣﻘﺎوم در ﻣﺤﻠﻪ

منبع :نگارندگان
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ﺗﺤﻘﻴﻖ
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رﺳﻤﻲ/ﺿﻌﻒ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﻓﺮدي

فرایندهای رسمی
ﮔﺮﻳﺰان بودن
گریزان
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي رﺳﻤﻲ
ﺑﻮدن از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ

ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز

منبع :نگارندگان

ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ

ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻣﺤﻠﻪ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ اي دﻳﮕﺮ

ﻛﻢﻋﻼﻗﻪ  /ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد

ﺑﻲﻋﻼﻗﻪ /واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻮد ﺑﻪدﺳﺖ

آﻣﺪه از ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز

ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ ارزش ﺳﻜﻮﻧﺖ و در دﺳﺘﺮس

ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺳﻴﺎر/ﺳﻨﺪدار ﺷﺪن

w

ﮔﺮوه ﺳﻮم

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻣﺸﻘﺖ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي

رﺳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز

w

ﮔﺮوه دوم

ﺷﻬﺮي

ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ

ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه

w

ﮔﺮوه ﻳﻜﻢ

Jo

ﮔﺮوهﻫﺎي

دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
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جدول  .5عوامل ورود گروههاي اجتماعي به ساختوسازهاي ناپايدار

ﻛﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺻﺮﻓﺎً اﻗﺘﺼﺎدي
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نتايج به دست آمده نشان از تفاوت داليل ورود هريک از گروههاي اجتماعي به فرايند
ساختوساز غيرمجاز با گروه ديگر دارد .شرايط گروه نخست بهگونهاي است كه اين گروه در
صورت پيشنهاد روشهاي اصالحي کمهزينه و تسهيلشده ،شرايط همکاري و اثرگذاري در محله
را دارد .شرايط گروه دوم به نحوي است که ميبايست موازنهاي ميان شرايط زندگي و کار با
پيشنهادهاي اصالحي برقرار باشد تا بتوان وارد چرخه بهبود سکونتگاهي شد .گروه سوم به
واسطه منفعتطلبي صرفة اقتصادي ،تنها در صورت الزامهاي مؤثر و يا کمکهاي مالي و حقوقي
واردِ چرخه ساختوساز پايدار خواهد شد.

نامۀ معماری و شهرسازی

بدينترتيب ،نتايج نشان از آن دارند که تنها گروه نخست ،كه داراي سابقه سکونتي بيشتر و
روابط پوياتري است ،فرصت و امكان جبران محدود آسيبهاي بر جاي مانده از ساختوسازهاي
خود را دارد؛ و اين زمينه براي گروههاي ديگر کمتر مهياست .اما پاسخ اين پرسش را كه عوامل
انگيزاننده كداماند و داليل اصلي ورود گروههاي تحقيق به ساختوساز غيرمجاز چيست ،ميتوان
در جدول  5مشاهده كرد.

ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلههاي ...

جدول  .4گرايش و نگرش گروههاي اجتماعي در قبال محله
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جدول  .6گونهشناسي گروههاي تحقيق
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي

ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﻧﺮ

ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ ﺗﺤﺮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻮﻛﺲ

ﮔﺮوه ﻳﻜﻢ

اﻣﻴﺪ و ﻳﺄس

ﭘﻮﻳﺎ و اﻳﺴﺘﺎ

دﺳﺘﻪﻫﺎي دوم و ﺳﻮم

ﮔﺮوه دوم

اﻣﻴﺪ

ﭘﻮﻳﺎ و اﻳﺴﺘﺎ

دﺳﺘﻪﻫﺎي اول و دوم

ﮔﺮوه ﺳﻮم

ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﻴﺪ

ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﻮﻳﺎ

ﺷﻮاﻫﺪ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم

منبع :نگارندگان
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گروه نخست تحقيق يا همان مهاجران اوليه محله ،در شرايط رواني اميد و يأس بهسر ميبرند.
در اين گروه نسلهاي جوانتر به واسطه دسترسي به شبکههاي اجتماعي مؤثرتر و سطح
تحصيالت باالتر ،پويايي اجتماعي بيشتري نيز داشتهاند .هرچند اين پويايي باعث مهاجرت آنها به
خارج از محله خواهد شد اما در بلندمدت براي اعضاي خانواده خود فرصتسازي خواهند كرد.
از سويي گروههاي مسنتر و کمسوادتر ،فاقد اين شرايط تحرکاند .در اين گروه اجتماعي ،هر دو
خصوصيت شرايط رواني و تحرک اجتماعي مشاهده گرديد .ضمن ًا بهواسطه تثبيت نسبي شرايط
اقتصادي و اهميت دادن اين گروه به استانداردهاي شهري ،گروه مورد بحث جزو دستهبنديهاي
دوم و سوم استوکس قرار ميگيرد .گروه دوم تحقيق که شامل مهاجران تازهوارد و مهاجرپذير
است ،به واسطه انگيزههاي زياد براي بهبود شرايط اقتصادي در شرايط رواني اميد قرار دارد.
ميزان مهارتها ،خصوصيات فردي ،دسترسي به شبکههاي اجتماعي و سطح تحصيالت متفاوت،
اين گروه را در ميان دو طيف پويا و ايستاي تحرک اجتماعي قرار داده است .به واسطه تازهوارد
بودن و تثبيت کمتر موقعيت اقتصادي در شهر ،اين گروه در دستههاي يكم و دوم استوکس قرار
دارد .گروه سوم تحقيق را که شامل سازندگان ناهنجار و سودجويان فراري است ،به دليل عدم
تمايل به حضور در محله ،نميتوان بهعنوان گروههاي ساکن برشمرد .اما با پذيرش ضمني افراد
اين گروه به عنوان ساکنان قديمي محله ،شواهد اميدواري و پويايي تحرکات اجتماعي اين گروه
پذيرفتني است .از سويي هم جستوجو براي دستيابي به استانداردهاي باالي زندگي که اين گروه
اجتماعي را به مهاجرت به محلههاي بهتر شهري سوق ميدهد ،دليلي است براي قرار دادن آنها
در دسته سوم گونهشناسي استوکس.
نتايج نشان از آن دارند که محله ،دربردارندة ترکيبي از گونههاي اجتماعي شناخته شده است
و تمرکز نسبي هر يک از گروهها در بخشهايي از محله ،باعث ايجاد خردهفرهنگهاي مختلف
ساختوساز و کيفيتهاي متفاوت اجتماعي و محيطي شده است .بنابراين تفاوت قيمت نسبت ًا
زياد ميان پهنههاي محله به واسطه اين خصوصيات بارز ،جزو نمودهاي ظاهري گروهبنديهاي
اجتماعي است .در نتيجه مداخله براي بهبود شرايط اينگونه محلهها ،در هر پهنه ديگر با پيشنيازها
و الزامات ويژهاي همراه است.
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پس از مشخص شدن خصوصيات گروههاي اجتماعي سهگانه محله و با مراجعه به مباني نظري
گونهشناسي گروههاي اجتماعي ،جدول  6استخراج گرديد.
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مطالعه قومنگاري حاضر نشان داد که گونههاي سهگانه اجتماعي ،با شرايط رواني و تحرکات
اجتماعي متفاوت ،ساختوسازهاي ناپايدار محله غيررسمي شميراننو را با انگيزهها و ابزارهاي
متفاوتي دنبال ميكنند .براساس گونهشناسيهاي ترنر و استوکس ،محله مورد بررسي داراي
ترکيبي از تمامي دستهبنديهاي مذکور است و الگوي فرهنگي و اقتصادي اين دستهبنديها،
در بخشهاي گوناگون محله ،به صورت ساختوسازهاي مختلف نمود يافته است .در زمرة
مهمترين عوامل براي ادامه اين اقدامات ،انگيزهها و فرصتهاي اقتصادي به دست آمده شناسايي
شدهاند .اما ابزارها ،تواناييها و ميزان عالقهمندي به محله ،عواملي هستند که در چگونگي و کيفيت
اين ساختوسازها تأثير دارند .گروههاي اجتماعي «قوممحور» ،با روشهاي اصالحي کمهزينه
و بهرهبرداري از سرمايههاي انساني و اجتماعيشان ،قابليت فعال شدن را دارند .گروههاي
اجتماعي «مهاجران جديد» ،با پيشنهادهاي مالي يا اختصاص فضا در ديگر محلههاي شهري ،با
واگذاري زمينهايشان به اصالحات آتي محله کمک خواهند کرد .گروههاي «سازنده منفعتطلب»،
بهواسطه الزامهاي قانوني يا پشتيبانيهاي مالي و حقوقي ،به سمت ساختوساز پايدار يا خروج از
محله هدايت خواهند شد .بنابراين براي بهسازي و توانمندسازي مؤثر سکونتگاههاي غيررسمي،
بهكارگيري روشهاي ترکيبي و پويايي كه انعطافپذيري الزم را در برابر گروههاي اجتماعي
داشته باشند ضروري است؛ زيرا پهنههاي مختلف بهواسطه خردهفرهنگهاي متفاوت ،ارزشهاي
اقتصادي و اجتماعي نابرابري را بهوجود آوردهاند .بدين ترتيب ،پيشنهاد ميشود كه براي
کاربردي شدن طرحهاي توسعه محلههاي غيررسمي ،کنشگران مؤثر در نظام ساختوساز و
گونههاي اجتماعي دخيل در اين تحوالت ،بررسي و شناسايي شوند و يافتههاي اين بررسيها به
عنوان وروديهاي طرحهاي اصالحي بهكار رود.
مطالعات کيفي در محلههاي غيررسمي ،مستلزم اختصاص زمان و پذيرش مخاطرههاي
ناخواستهاي است که ريشه در ناشناخته بودن اجتماعات اين محلهها دارد .براي تحقق پژوهشهاي
کيفي ،شرايط الزم عبارت است از اعتمادسازي و خوشبيني به اجتماعات اين محلهها؛ ليكن
شرايط کافي همانا استفاده از ابزارهاي پژوهشي مناسب و همچنين تعهد و امانتداري در برابر
يافتههاست.
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