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توگوی«ایران» با یک جامعهشناس درباره اصالتبخشی و حفظ هویت در تهران
گف 

در آستانه توسعه حومهنشینی شهرهای بزرگ هستیم
حمیده امینیفرد
خبرنگار

برخــی کارشناســان شــهری معتقدنــد تهــران فاقد هویــت قابل دفــاع از نظــر نظام
ساختمان و تردد است و همین باعث شده تا اساساً برنامهریزی شهری در پایتخت با
چالشهای زیادی مواجه شــود و تهران حاال به عنوان یکی از گرانترین کالنشهرهای
دنیا در لیســتهای الکچری قرار بگیرد .هم اکنون ما فاقد حاکمیت شــهری هســتیم.
حاکمیتــی که بایــد فراتر از همــه انتظارات روزمره باشــد .در واقع اداره شــهر تهران که
هر از گاهی درگیر مشــکالتی همچون آلودگی هوا و ترافیک ســنگین پیشبینی نشــده
میشــود ،نشان میدهد نظام شــهری ما فاقد اســتراتژی بلندمدت است .درحالی که
تهــران حــاال باید تبدیل به یک شــهر منطقهای شــود .در همین رابطه بــا دکتر یعقوب
موســوی ،جامعهشــناس و اســتاد دانشــگاه دربــاره حفــظ هویــت و نظم شــهری به
گفتوگو نشستهایم که در زیر میخوانید؛

امیر رجبی  /ایران

ëëوقتــی بــه بعضــی از کالنشــهرهای بزرگ
دنیا وارد میشــوید ،نظم خاصــی میبینید
که بــه آن منطقه یــا محله هویــت میدهد.
درحالی که برعکس مثالً در تهران میبینیم
برنامهریــزی شــهری گاهــی بــه ســمتی در
حرکت اســت که همــان اصالــت و هویت
باقیمانده شهری نیز در معرض نابودی قرار
میگیــرد .این موضــوع میتواند از اشــکال
مشابه شهرها هم نشأت بگیرد ،آیا ما آگاهانه
بــه ســمت یکدستســازی هویت شــهری
رفتهایم؟
موضــوع اصالتبخشــی بــه شــهرها در
کنار حفــظ هویت یکی از موضوعات جدید
در شهرسازی اســت .یعنی تغییر و بررسی
اینکــه چــرا بخشــی از شــهرها از یــک نظم
و انســجام ویــژهای برخــوردار هســتند و بــه
نظرمی رسد که هندســه و نقشه آنها بسیار
جاذب و پایدار طراحی شده است و موجب
نوعی تعلق مکانی شهروندان میشود.
این تعلــق مکانی یعنی افراد در مکانی
کــه در آن زندگــی میکننــد ،بــه ســادگی
جابهجــا نشــوند یــا حداقــل رؤیــا و تصــور
جابهجایــی مکانــی نداشــته باشــند .بــه
عبارتــی حفــظ هویت نســبت به مــکان در
آنها زیاد باشــد .این بحثها در روانشناسی
شهرها بسیار مطرح است .برخی از شهرها
از یک نوع زیبایی کالبدی و نظم و انســجام
فیزیکــی برخوردارنــد و مســئوالن شــهری
جابهجاییهــای زیــادی را خلــق میکننــد
کــه از نظــر اقتصــادی بــه آن مــکان ارزش
میبخشــد .این میتواند شامل جاذبههای
گردشگری آن شهر هم باشد.
بحــث هویت شــهری دارای کارکردهای
متعــددی اســت ،امــا هویــت شــهری
کارکردهــای دیگــری هــم دارد .درواقــع به
نوعــی شناســنامه و معــرف وجــود و بقــای
آن شــهر اســت و کارکــرد دیگــران مربــوط
به رشــد اقتصــادی اســت .اینکه شــهر یک
مــکان و فضایی برای گروههای متوســط به
بــاالی اجتماعی میشــود و حاشیهنشــینی
و فرودستنشــینی بهتدریــج در آن از بیــن
میرود .چون هویت شــهری تالش میکند

تا کسی به حاشــیه سقوط نکند .چون وقتی
هویت افزایش مییابد ،شهر تالش میکند
تا با کمک شهروندانش خودش را سازمان
دهد و منتظر دخالت ســازمانهای رسمی
نیست.
درواقــع شــهر بهدنبــال هویــت پایــدار
میرود بهطوری که حس مشارکت جمعی
بــدون تبلیغــات و ســروصدا بــه صــورت
ناخواسته بین شهروندان افزایش مییابد.
یعنــی شــهروندان وقتــی ایــن هویت را
در شــهر میبیننــد به صورت غیرمســتقیم
در امــور شــهری مثــل جمــعآوری زبالــه و
حمایت از هــر نوع برنامهریزی توســعهای
مشــارکت میکننــد .تعلــق مکانی به شــهر
بسیار مهم اســت .اینکه شهروندان شهر را
خانه دوم خــود بدانند .این موضوع جلوی
بســیاری از مشــکالتی کــه مــا هماکنــون در
شــهرها تجربــه میکنیــم مثــل جابهجایی
مکانــی را میگیــرد .در تهــران بخشــی از
هزینههــای مســکن شــهری بــه ایــن دلیل
اســت که میل مثبت به ماندن در آن مکان
نیست.
ëëاین حــس تعلق چــه کارکردهــای دیگری
دارد؟
ایــن حجــم عظیــم نظــام بنــگاهداری
شــهری معلول همین مســأله است .چون

حس تعلق به مکان وجود ندارد .درحالی
که اگر شــهر بتواند دارای یک نظام باثبات
از نظــر ارائــه خدمــات درمانــی ،شــهری،
زیباســازی ،نظم پایدار و چیدمان عمومی
باشــد این اتفاق نمیافتد .وقتی بخشی از
شــهر مثالً از خدمات بیمارســتانی محروم
اســت یعنــی شــهر فاقــد هویت اســت .در
شــهر بایــد خدمات نهادینه شــده باشــد و
ایــن موضوع تابع مدیریت گذران شــهری
نیست.
با آمد و رفت یک مدیر شــهری ساختار
شــهر نبایــد بههــم بریــزد .مــا االن بــا یک
آسیبشناســی هویتــی مواجهایــم .چــون
جمعیت سیار شهرها و تازه واردها افزایش
یافته اســت .نرخ جابهجایی بینشهری از
روســتاها به شــهرها وجــود دارد .مــا اکنون
در آســتانه توسعه حومهنشــینی شهرهای
بزرگ هســتیم ،نه توســعهای که ناشــی از
یــک نوع مکانگزینی باال باشــد نه! ناشــی
از نبود یک نوع معیشــت اقتصادی است.
بیــکاری و نبــود رفــاه نســبی و امکانــات و
تسهیالت آنها را به اجبار به سمت شهرها
ســوق میدهــد .حتــی تعارضــات پنهــان
فرهنگــی در ایــن زمینه نقش جــدی دارد
و افــراد را بــه ســمت حومهنشــینی ســوق
میدهــد .مثــل ناســازگاریهای محلــهای

کــه در ایــن جابهجاییهــا و تغییــر مکانــی
قابــل بررســی اســت .فقــدان فرصــت
شــغلی و رشد و شــغل و بهزیستی موجب
حومهنشــینی شــده اســت کــه همیــن
حومهنشــینی هویــت شــهری را تهدیــد
میکنــد .چون فاقد برنامه و اصول اســت.
ممکــن اســت در بعضــی شــهرهای دنیــا
این حومهنشــینی وجود داشــته باشد مثالً
لنــدن اما این حومهنشــینی تابــع یک نوع
نظام شهرنشینی مدرن است و همه لوازم
و خدمــات بــرای ورود افــراد آمــاده شــده
است .برعکس حومهنشــینی در شهرهای
ما تهدیدی است .طرح اولیهای برای مثالً
توســعه حومــهای جنــوب یــا شــرق تهران
نداریــم .افــراد بهتدریــج وارد حاشــیهها
میشــوند و ناخواســته میبینیم که در گذر
زمان ،حومههای متعدد ایجاد شده است.
شــهر پرنــد نمونــه همیــن حومهنشــینی
است.
ëëنــرخ زمیــن امــا نقــش اصلــی در ایــن
جابهجاییها ایفا میکنــد و نمیتوان منکر
این قضیه شــد .وضعیت اقتصادی شهرها
مــا را بــه هر ســمتی که زورش رســید ســوق
میدهد برای این وضعیت چه باید کرد؟
بحث هویتبخشی به شهرهای ما االن
متأثر از نظام بد اقتصادی اســت .افزایش

نرخ زمین هم تابع همین وضعیت است.
جامعه ما اصوالً از نظر ســاختار ســنتی در
مرحله تغییر و تحول قرار گرفته و بهدنبال
نوگرایی و تغییر رفته است.
بهطــور طبیعــی تحــوالت دوره مدرن،
مناطق شــهری مــا را بشــدت تحــت تأثیر
قــرار داده اســت .مــا در ۲۰۰ســال گذشــته
بســیار متفــاوت بودیــم .ایــن پدیــده یــک
نــوع جبــر تاریخــی یــا انتخــاب اجتماعــی
اســت ،یعنــی مــردم پذیرفتنــد کــه روش
اســکان شــهری را تغییر دهند ،اگر جامعه
نمیپذیرفت به این ســادگی نظام شهری
ما تغییر نمیکرد.
هویت شــهری ما تحت تأثیر دو مقوله
تاریخی و اجتماعی است.
مــا ۱۰۰ســال قبــل بــه شــکل دیگــری
زندگــی کردهایــم و آمادگــی ایــن تحوالت
را نداشــتیم ،یعنــی مثل شــهرهای بزرگ
اروپایــی نبودیــم کــه توســعه مدرنیتــه بــا
تغییــرات تدریجی اتفــاق بیفتد .تغییرات
مــا بهشــدت آنــی بــود و مواجهــه بــا آنهــا
هــم مــا را بــا تغییراتی در اســکان شــهری
روبــهرو کــرد کــه آنهــا صدهــا ســال در آن
ســابقه داشــتند ،امــا مــا بهســرعت آن را
پذیرفتیم .ساکنان ایرانی از قدیم یک نوع
حــس فردگرایانــه قابل نقد و بررســی هم

ما االن با یک
آسیبشناسی هویتی
مواجهایم ،چون
جمعیت سیار شهرها
و تازه واردها افزایش
یافته است .نرخ
جابهجایی بینشهری
از روستاها به شهرها
وجود دارد .ما اکنون
در آستانه توسعه
حومهنشینی شهرهای
بزرگ هستیم ،نه
توسعهای که ناشی از
یک نوع مکانگزینی
باال باشد نه! ناشی از
نبود یک نوع معیشت
اقتصادی است

داشــتهاند ،یعنی بهدنبال حفــظ مالکیت
خــود بودهانــد .حفــظ مالکیــت شــخصی
کــه در ذات ایرانیهــا اســت .عــاوه بر این
شــرایط بیثبــات اقتصــادی هــم نظــام
برنامهریزی شــهری ما را تحــت تأثیر قرار
داد و یــک نــوع اختــال در نظمدهــی در
نهادهای شهری ایجاد کرد.
پیامــد ایــن بیثباتــی تهدیــد هویــت
شــهری اســت و اینکــه اجــازه نمیدهد ما
یک مــکان ثابت داشــته باشــیم .اما آنچه
کــه امــروز بــه عنــوان هویــت در بعضــی
شــهرها مثــل اصفهــان و شــیراز و مشــهد
میبینیم بیشتر تحت تأثیر هویت تاریخی
اســت وگرنــه شــهرهای جدید هیــچ کدام
نتوانســتهاند هویتساز باشــند .االن دوبی
در همســایگی مــا بــا وجــود آنکــه ســابقه
تاریخــی ندارد ،با ایجاد جاذبه توانســته به
یک شــهر جهانی تبدیل شــود .درحالی که
شهرهای جدید ما مثل پردیس و هشتگرد
و بهارستان هیچکدام حتی نتوانستهاند به
برند داخلی تبدیل شوند.
ëëدر تهران طرحهای زیــادی وجود دارد؛ از
طرحهــای توســعهای گرفته تا طــرح جامع
و تفصیلــی ،پــس چگونــه اســت کــه هنوز
نتوانســتهایم برنامهریــزی شــهری موفقــی
داشته باشیم؟
البتــه ایــن طرحهــا تا حــدودی کارســاز
بــوده اســت و نمیتــوان منکــر تحــوالت و
تغییــرات مثبت شــد .تهــران از حدود ۸۰
ســال پیــش وارد روند برنامهریزی شــهری
شــد ،اما اصوالً برنامهریــزی و اجرا با بنیاد
این طرحها فاصله دارد.
برخــی معتقدنــد برنامهریــزی یــک
مفهــوم ناقص اســت .حتی اگــر بخواهیم
مــروری بــر اجــرای طــرح توســعهای
بلندمدت داشــته باشــیم هم میبینیم در
مرحلــه اجــرا ناقص پیــاده شــدهاند .مرکز
پژوهشهای مجلس این بررســی را انجام
داده اســت کــه نشــان میدهــد طرحهــا
عمومــا از ســال اول به بعــد بتدریج دچار
فاصله میشوند.
برنامههــای شــهر تهران هم بــا اهداف
و اصولــی کــه تعریف شــده فاصلــه زیادی
دارند .مثالً طبق ســند توســعه شهر تهران
قــرار بود این شــهر در افــق ۱۴۰۰که االن به
پایان رســیده است ،یک شــهر پاک و قابل
زیســت شــهری باشــد ،امــا آیــا ایــن اتفاق
افتــاده اســت؟ البتــه ایــن بــه معنــای آن
نیســت که هیچ کار مثبتی صورت نگرفته،
اما اگر بخواهیم دقیقتر نگاه کنیم ،متوجه
میشــویم کــه تهــران هماکنــون بــا یــک
شکاف بزرگ در اصول و برنامه و واقعیت
شهری مواجه است و به یک شهر طبقاتی
فاقد نظم مکانی تبدیل شده است.

معاون سابق دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در گفتوگو با «ایران»:

ناظران تعارض منافع ،خودشان ذینفع هستند
اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

عدالت آموزشــی شــعاری که در سایه مانده
و هــر از گاهی از مســئوالن شــنیده میشــود.
بعضــاً بــا ســهمیهها و قوانینی تالش شــده
موضــوع عدالت آموزشــی اجرایی شــود اما
همین ســهمیهها و تبصرهها بــاز هم باعث
ســوء اســتفاده و موجب مفســده شده است.
مانند سهمیه کنکور منطقه  3کشوری که در
گــزارش هفته گذشــته روزنامه ایران منتشــر
شــد .در منطقه شــاندیز و طرقبه در مشهد،
افــراد متمــول فرزنــدان خــود را در مدارس
منطقــه  3ثبــت نــام میکننــد تا از ســهمیه
قبولی کنکور اســتفاده کنند .همچنین درباره
کنکور سراســری بعضــاً قوانینی وجــود دارد
کــه با ســایر تبصرههــا قابل دور زدن توســط
یکســری ســودجو اســت .یکی از مــوارد حائز
اهمیت ناعدالتی آموزشی موضوع تعارض
منافع بــوده که شــامل مــدارس غیردولتی،
کتب درسی و مؤسسههای کنکوری میشود.
احمــد عابدینی معاون ســابق دبیر شــورای
عالــی آمــوزش و پــرورش در گفتوگــو بــا
«ایــران» دربــاره تعارض منافــع در آموزش
و پــرورش و ایجــاد بیعدالتــی آموزشــی در
پــی تعارض منافع میگویــد :بحث تعارض
منافــع صرفــاً مربوط بــه آمــوزش و پرورش
نیســت و آمــوزش و پــرورش از جهاتی کمتر
در معــرض ایــن مســأله قــرار دارد امــا بــه
هــر حــال اگر ما ســتاد در آمــوزش و پرورش
و حوزههــای علمــی ،اجرایــی و مــدارس را
تقســیمبندی کنیم شاید در همه بخشهای
حوزههای ســتادی زمینه استفاده از تعارض

منافــع وجود داشــته باشــد .تعــارض منافع
یعنــی موقعیتی بــرای فرد به وجــود بیاید و
طبــق آن افراد منافع شــخصی را بــه منافع
عمومــی ترجیــح دهنــد یــا از آن بــه نفــع
خودشــان ،دوســتان یــا اطرافیــان اســتفاده
میکنند.
وی در ادامــه تأکیــد میکنــد :ایــن یــک
موقعیت اســت کــه برای همه افــراد در همه
حوزههــا حتی در حــوزه کارشناســی میتواند
وجــود داشــته باشــد و البتــه وجود هــم دارد.
متأسفانه یک مشکل اساسی که در کشورمان
داریم این اســت که روابط آدمها به قوانین و
مقــررات ارجحیــت پیدا میکند .ما در کشــور
به معنــای خاص سیســتمی نداریــم که این
موضوع را کنترل کند وگرنه این همه دغدغه
وجــود نداشــت .معتقــدم حتــی اگــر آدمها
جاهایی منافع داشته باشند اما اگر سیستمی
وجود داشته باشد که موجب قدرت در نظام
اداری شود تا آدمها نتوانند از این موقعیتها
به نفع خودشان اســتفاده کنند و اگر استفاده
میکردند به قدری فشــار اجتماعی و نظارت
روی آنها ســنگینی کنــد که نتوانند ایــن کار را
انجــام دهند و تبعاتش را بدانند ،خیلی بهتر
بود اما متأسفانه چنین اتفاقی نمیافتد.
عضــو ســابق شــورای عالــی آمــوزش و
پــرورش بــا بیان اینکــه این موضــوع حتی در
ســاخت و ســاز مــدارس و کتــب درســی هــم
وجود دارد ،میگوید :اکنون در بحث نوسازی،
ساخت و ساز ادارات ،مدارس و سایر پروژهها
مواردی از این دســت هم دیده شــده اســت.
مثالً پروژهای به فردی داده شــده که  ۵۰تا ۶۰
سال دیگر قابل استفاده بوده اما جای آن یک
مدرســه دیگر ســاخت هاند که در عرض دو سه

ســال در ،پنجــره و دیــوار آن در حــال ریزش
است .این نشان میدهد منافعی اینجا بوده
و فرد از آن استفاده کرده است.
وی بــا اشــاره بــه بیعدالتــی و تعــارض
منافــع در کتــب درســی نیــز خاطرنشــان
میکنــد :در حوزه کتابهای درســی هم این
موضوع واضح است .چطور کتابی که تألیف
نشــده راهنمای آن در بازار چاپ میشــود و
به فروش میرســد؟ اطالعــات این کت ابها
در دســت افــراد معــدودی بــوده و تعــداد
انگشتشــماری از اشــخاص در ایــن زمینــه
مســئولیت دارنــد .پس چطور ممکن اســت
که راهنمای کتب درســی قبــل از چاپ کتب
درســی به دســت دانــش آموزان برســد و در
تیراژ عظیمی منتشر شود؟
وی بــا اشــاره بــه تعــارض منافــع در
تبصرههــای موجود در بخشــنامه و مقررات

بیــان میکنــد :مثال غیــر ملمــوس دیگری
هــم وجــود دارد ،جاهایــی کــه مرجــع تولید
بخشــنامه و قوانین و مقررات هستند .تصور
کنید شــخص ذینفــوذی قرار اســت جاهایی
از بحــث مــدارس اســتفاده کنــد و بــه دلیل
رابطــهاش بــا مســئول یــا مرجــع قانونگذار
میگویند که شما فالن تبصره را حذف کنید.
همان تبصره میتواند منافع بســیار فراوانی
بــرای آن شــخص کــه حتــی در آن سیســتم
اداری نیست ،داشته باشد.
عابدینــی اضافــه میکنــد :چــون مبنا بر
روابــط و دوســتی اســتوار اســت و از آنجــا که
روزنهها بســیار فراوان اســت ،نمیتوان یکی
یکــی ایــن افــراد را شناســایی یا کل سیســتم
اداری را اخــراج کرد ،پس الزم اســت قوانین
و نظارت بیشتر شود .البته این هم امکانپذیر
نیســت ،زیــرا اینهایــی کــه نظــارت میکنند

خودشان منافع دارند.
معــاون ســابق دبیــرکل شــورای عالــی
آموزش و پرورش بیــان میکند :در مدارس
دولتی همه آزمونها از سوی مؤسسات برند
که نامشــان را هم نمیبریم برگزار میشــود
و از امکانــات مدرســه بدون اینکــه یک ریال
هم بدهند استفاده میکنند ،آیا این تعارض
منافع ندارد؟ یا مدیری که به دانش آموزان
خود تأکید میکند حتماً باید کتابهای فالن
مؤسســه را خریداری کننــد .اینها بخشهای
آشکار قضیه بوده و مبارزه با آنها اگر ارادهای
وجود داشته باشــد خیلی سادهتر است .این
نــوع تعــارض منافع را که بــدون صالحیت،
مســئولیتی به شــخصی داده میشــود ،باید
پیگیری کرد.
وی در واکنــش به این پرســش که شــعار
دولــت جدیــد شفافســازی ،عدالــت و
فسادســتیزی اســت ،چقدر قابل اجــرا بوده
و چــه تأثیــری روی تعــارض منافــع خواهد
گذاشــت؟ میگوید :قطعــاً در مرحله عمل
میتــوان اینکارهــا را انجــام داد .اتفاقــاً این
گونه شعارها آدمها را هوشیار میکند؛ مانند
اینکــه فــردی را در حــال دزدی میبینیــم و
پیــش از اینکــه به او برســیم فریــاد میزنیم
«کــه چه میکنــی؟» این موجب میشــود تا
او فرار کند.
یکنــد :برخــی چیزها اصل
وی اضافــه م 
اســت .مگر در دنیا کســی را داریــم که بگوید
عدالــت خــوب نیســت و ظلم خوب اســت.
عدالــت تا علی االبد جــزء ذات کار و وظایف
کسی اســت که میخواهد مسئولیتی داشته
باشــد و کار کند .عدالت ،یاری مظلومان و...
جزو شعارهایی است که هیچ قوم و مذهبی

معاون سابق دبیرکل
شورای عالی آموزش و
پرورش :ممکن است
از دوستان یا بستگان
یک مسئولی به دنبال
استخدام در جایی
باشد که نیاز به قانونی
دارد که راه او را هموار
کند؛ در کنار این قانون
نیز دهها و صدها هزار
نفر دیگر که صالحیت
ندارند وارد آموزش و
پرورش میشوند .در
حال حاضر نیز ۴۹۰
تا  ۵۰۰هزار نفر نیروی
غیرواجد صالحیت
از مسیرهای خارج از
سیستم وارد شده اند.
اگر این تعارض منافع
نیست پس چیست؟

و هیــچ جایــی در کنار شــعار گذاشــته نشــده
است .ما باید شعارهایمان را روی مصداقها
قرار دهیم تا برای دیگران ملموس باشد.
معــاون ســابق دبیــرکل شــورای عالــی
آمــوزش و پــرورش میافزاید :ممکن اســت
از دوســتان یا بستگان یک مسئولی به دنبال
اســتخدام در جایی باشــد که نیاز بــه قانونی
دارد که راه او را هموار کند؛ در کنار این قانون
نیز دهها و صدها هزار نفر دیگر که صالحیت
ندارنــد وارد آموزش و پرورش میشــوند .در
حال حاضــر نیز  ۴۹۰تا  ۵۰۰هــزار نفر نیروی
غیرواجــد صالحیــت از مســیرهای خــارج از
سیستم وارد شدهاند .اگر این تعارض منافع
نیست پس چیست؟
عابدینی میگوید :باید نمایندگان مجلس
در پیشگاه خداوند پاسخ دهند زیرا آدمهایی
را در مقابل فرزندان ما قرار دادهاند که آنها را
از مســیر تربیت خارج میکند؛ به دلیل اینکه
یــک نماینــده بــه خاطر دوســت یا بســتگان
خود یــک قانون را متمم زده اســت .اعضای
مجلس حق ورود به این مســائل را ندارند که
بیاینــد از ایــن طریق افــرادی را بــه آموزش و
پرورش وارد کنند که صالحیت ندارند.
معــاون ســابق دبیــرکل شــورای عالــی
آموزش و پرورش میگوید :این مســیر یعنی
اخراج و بازنشســته کردن افرادی که مرتکب
تعــارض منافــع شــدند راه حل نیســت .اگر
مــا بخواهیــم تک تــک آدمهــا را پیــدا کنیم
درســت نیســت ،بلکــه اصــل ایــن اســت که
قوانیــن محکمــی تعییــن و برای اجــرای آن
افرادی را انتخاب کنیم که خودشان تعارض
منافع نداشته باشند .متأسفانه این موضوع
همیشه مورد غفلت بوده است.

