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چكيده : نقش مشـاركت مردمى و رابطـه متقابل دولت و مردم 
در توسـعه، از عوامل بسـيار مهمى اسـت كه بايد در هر برنامه 
توسـعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد توجه قرار گيرد. با 
مشاركت مردم و كاستن از تمركزگرايى دستگاه ها و سازمان  هاى 
دولتى، مى تـوان قدرت تصميم گيرى را به سـطوح عمومى  تر و 
محلى تر منتقل كرد. هرگاه مردم در اجراى فعاليت ها، پروژه ها و 
برنامه هاى توسـعه، مشاركت داشته باشند، دسترسى به اهداف 
اين پروژه ها آسان تر و همچنين اقدامات و برنامه هاى توسعه نيز 
بر نيازها منطبق بوده و پايدار خواهد ماند. عدم مشاركت مردم 
در پروژه ها و طرح هاى شهرى از مسايل عمده اى است كه كشور 
مـا از آن رنج مى برد؛ بـه اين معنى كه در فراينـد برنامه ريزى، 
تصميم گيـرى و اجراى يك طرح، مردم يا اصًال نقشـى ندارند يا 
نقش آنها بسيار كمرنگ است. اين در حالى است كه در نظر گرفتن 
راه حل هاى متعدد برآمده از خواسته هاى مردم، امكان برقرارى 
ارتباط مستقيم بين اهداف طراحى و راه حل پيشنهادى را فراهم 
مى سـازد و مى توان از تناسـب راه حل انتخابى بـا اهداف طرح 
اطمينان داشـت. اين نوشتار تجربيات نوسـازى بافت فرسوده 
محله «نعمت آباد» واقع در منطقه 19 شهردارى تهران را در قالب 
دفتر محلى نوسـازى طى سال هاى 88 تا 89 و ميزان مشاركت 
مردم در طرح هاى نوسـازى و بهسـازى بافت فرسوده را معرفى 

مى نمايد.
واژگان كليدى : نوسـازى بافت فرسـوده، دفتر نوسـازى، محله 

نعمت آباد، مشاركت، شهروند، تهران.
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A Review on Public Participation in 

دفترنوسازى محله نعمت آباد
Abstract: Public participation and mutual in-
ter-related activities of people and government 
are mostly considered in every economic, so-
cial and cultural development program. 
People participation can draw the centraliza-
tion of government organizations in making 
the fundamental decisions and hand it to the 
local levels of society. Achieving the main 
objective and the conformity of development 
programs and the social needs can only be 
obtained through participation.
Governmental programs mostly lack this pro-
cess in the planning and construction of many 
projects and less attention is payed to people 
as a member in the process.
This matter could be improved by considering 
the solutions given by the local people and as-
sociating them with designing goals to select 
the best related decision to the main objec-
tive.
The current paper includes the renewal expe-
riences in Nemat Abad urban decayed sector 
in the 19th district of Tehran during the years 
of 2009-2010 and the people participation the 
renovation and the reformation of the men-
tioned region. 
Hypothesis: considering public points of view 
and studying the solutions offered by people 
while categorizing the information thematically 
can lead to a reasonable and related solutions 
and suggestions based on the main goal.

Key Words: urban decay renewal, renewal of-
fice, Nemat Abad sector, Participation, Citizen, 
Tehran

تصوير 1 :كارگاههاى توليد مبل. 
عكس : نگارندگان، 1389.
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مقدمه
 محله «نعمت آباد» در جنوب غربى تهران از جمله محالت مسئله دارى است كه در طى 
ــال، اقدامات مطالعاتى و اجرايى، مسيرى روشن- هرچند دشوار- را براى نوسازى در  3 س
ــكالت اين محله، جدا از مسايل كل محالت شهر تهران نيست. از  ــت. مش پيش گرفته اس
ــتاندارد، كمبود خدمات شهرى و به تبع آن كيفيت  ــاز غيراس جمله اين موارد، ساخت و س
ــت. اما «نعمت آباد»، ويژگى هاى خاص و منحصر به فرد  ــكونت در اين محله اس پايين س
ــر  ــازى را ميس ــناختى كامل، همه جانبه و بومى  از آن، اقدامات نوس زيادى نيز دارد كه ش
مى سازد. از اين رو، سازمان نوسازى شهر تهران، در يك سال گذشته با تأسيس دفتر محلى 
نوسازى در محله، گامى به سوى تحقق پذيرتر كردن پروژه ها و برنامه هاى نوسازى برداشته 
ــعى نموده تا ارتباط نزديكى با افراد  ــت. هرچند مشاور طرح، طى سه سال گذشته س اس
ــد؛ اما قطعاً تأسيس دفتر نوسازى و استقرار دائمى كارشناسان در  با نفوذ محله داشته باش
محله، به روند نوسازى، سرعت بيشتر و جهتى واقعى تر داده است. در اين نوشتار، سعى شده 

تا تجربيات و دستاوردهاى حاصل از اقدامات صورت گرفته، به اختصار ارائه شود. 

فرضيه 
ــى آنها در طرح هاى  ــه نظرات مردمى و طبقه بندى موضوع ــى راه حل ها و نقط  با بررس
ــازى شهرى، به برقرارى ارتباطى صحيح و منطقى ميان اهداف طراحى و راه حل هاى  نوس

پيشنهادى توسط طراحان دست يافت.

روش هاي اطالع رساني و ترغيب شهروندان به نوسازى
ــال 1383 برنامه جديدى تحت عنوان «طرح منظر  ــازمان نوسازى شهر تهران از س س
ــازى محالت فرسوده تهران در دستور كار قرار داد. اين برنامه  ــهرى محله» را براى نوس ش
ــاس حفظ جنبه هاى ادراكى و هويتى در  ــوده و بر اس كه با رويكرد "كل نگر" به محله فرس
ــده بود، در بخش مديريت و اجرا نيز برنامه خاصى تحت عنوان  ــازى طراحى ش روند نوس
«دفتر محلى نوسازى» را طراحى كرد . روش هاي مختلف اطالع رساني و ترغيب مشاركت 
شهروندان در طرح هاى نوسازى را كه اين دفاتر متناسب با شرايط محالت به كار مى برند، 

مي توان به شرح زير تقسيم  نمود :

الف) روش هاي فراگير
در اين روش، اشخاص به درب منازل ساكنين محله مراجعه كرده و اطالعاتي در مورد 
طرح ها و برنامه هاي جاري در محله به آنها منتقل نموده و از آنان اطالعات جامع و كاملي 
ــت. اين  ــت مي آورند كه خود از  بهترين اطالعات جهت برنامه ريزي براى محله اس به دس
ــا از جمله معايب آن، وقت گير،  ــود؛ ام ــورد مي تواند به عنوان ويژگي اين روش تلقي ش م
ــت كه در صورت انتخاب اين روش  ــت كه در واقع، بهايي اس هزينه بر و پركار بودن آن اس

بايد پرداخت.

ب) رسانه هاي جمعي
در اين روش از وسايلي چون تلويزيون ملي، ايستگاه هاي راديويي محلي و ملي، تلويزيون 
ــاير موارد مشابه براي جلب مشاركت مردم  ــتگاه رايانه اي محلي و يا س كابلي محلي، ايس

استفاده مي شود كه خود مي تواند عاملى تأثيرگذار باشد.

ج) دفتر محلي  ـ مركزي جهت مراجعه مردم 
ــت كه ساكنان محله  هدف اصلي ايجاد دفتر محلي ـ مركزي، به وجود آوردن مكاني اس
ــد در آنجا در جريان برنامه ريزي و طراحي براى محله خود قرار گرفته و به عكس ها،  بتوانن
نقشه ها و نمودارهاي مربوط به چگونگي انجام كار دسترسى داشته باشند. بديهي است كه 
در چنين مكان هايي بايد از افراد كارآزموده و كارشناسان آگاه، صبور و آموزش ديده براى 
ــتفاده كرد. طراحي پرسشنامه   براى زمان مراجعه مردم،  ــاني دقيق و مناسب اس اطالع رس
امكان آگاهى شهرسازان از نظرات مردم را ميسر مى سازد. اين مكان معموالً بايد در مناطق 

پر رفت و آمد قرار گيرد. 

د) استفاده از سازمان هاي موجود 
ــه مردم درباره  ــاني ب ــازمان هاي موجود در اطالع رس ــاركت س به مفهوم همكاري و مش
برنامه ريزي  و طرح هاي جارى در محله است كه با هدف جلب مشاركت و دريافت نظرات 
ــاجد، تكايا،  ــتر در تابلوي اعالنات ادارات، ارگان هاي محلي، مس ــا در قالب نصب پوس آنه
ــورت مى پذيرد.  ــت، بانك ها و ... ص ــا، مراكز عمومي مانند دفاتر پس ــينيه ها، مغازه ه حس
برنامه ريزي  و هماهنگي هايي براى استفاده مردم از امكانات ادارات (مانند رايانه ها، سالن هاي 
ــت كه به مشاركت مردمي نيز كمك مى كند.  ــاعات اداري الزم اس همايش و ...) پس از س

چنين برنامه اي قطعاً نياز به كار دقيق كارشناسي در زمينه هاي حقوقي و ... دارد.

ه) نمايش طرح در محل هاي حساس
ــه برنامه ريزي و طراحي  ــه ها، مدل ها، ماكت ها، عكس هاى مربوط ب در اين روش؛ نقش
محله، در يك مكان به صورت نمايشگاه ارائه مي شود تا مردم در جريان فرايند و پيشرفت 
ــيار مهم است و بايد در مكان هاي پر  ــگاه ها بس كار قرار گيرند. محل قرارگيري اين نمايش
ــلوغ برگزار شود تا افراد بيشتري از طرح و برنامة در دست اجرا آگاه شوند.  رفت و آمد و ش
همچنين، مي توان نظرات آنان را در مراحل مختلف خواستار شد و از آنان براى مشاركت 

در طرح هاي محلي دعوت كرد (رازانديشان،1389ب).

معرفى محله نعمت آباد
ــت. هسته  ــده اس ــهردارى تهران واقع ش محله «نعمت آباد» در ناحيه 3 منطقه 19 ش
ــكل گيرى اين محله، قلعه آن بوده است كه در حال حاضر به جز قسمت ناچيزى  اوليه ش
ــرى وجود ندارد. با اين  ــمال محدوده مورد مطالعه، نمود فيزيكى ديگ ــار آن در ش از حص
ــت. رشد اصلى  ــاكنان داراى ارزش خاصى اس ــتقرار آن هنوز در ذهن س وجود، محل اس
ــال هاى 1348 تا 1358 رخ داده كه منجر  ــكونت در محله «نعمت آباد» در فاصله س س
ــكونى شده است. نحوه شكل گيرى ساختار اصلى  به تبديل اراضى مزروعى به نواحى مس
محله، متأثر از الگوى تقسيمات اراضى كشاورزى در ادوار گذشته و مسيرهاى عبور رشته 
قنات ها و گذرهاى محلى است. از اين محدوده در طرح تفصيلى، به عنوان ناحيه مسكونى 
ــبكه هاى توزيع آب،  ــت. زيرساخت هاى شهرى از قبيل ش ــط ياد شده اس با تراكم متوس
ــبكه جمع آورى فاضالب در محله «نعمت آباد» وجود دارد. با اين  برق، گاز و تلفن و نيز ش
وجود، ساكنان محله هنوز از شبكه فاضالب بهره بردارى نمى كنند. در نقاط مختلف محله، 
ــاختمانى و خانگى و در مواردى دفن  اراضى بايِر بدون نظارت؛ جاذب زباله  و نخاله هاى س
غير بهداشتى آنها و آلودگى هاى مختلف است. منطقه 19 با قرارگيرى در حريم گسل رى، 
در معرض مخاطرات ناشى از فعال شدن اين گسل قرار دارد. كيفيت پايين ساخت و ساز و 
عدم برخوردارى ابنيه «نعمت آباد» از استانداردهاى الزم، خطر تخريب آنها را در صورت 

بروز سوانح افزايش مى دهد. 

رويكرد نوسازى محله نعمت آباد
ــتيابى به محله اى مرفه و با   هويت به  ــازى در محله نعمت آباد با هدف دس رويكرد نوس
ــاه عمومى" و "منزلت اجتماعى"  ــوان نتيجه نهايى طرح، برنامه ريزى در دو حوزه "رف عن
ــت. در حوزه رفاه عمومى، سه  ــتور كار خود قرار داده اس محله را به طور همزمان، در دس

عامل (زمينه اى) تاثير گزار است:
1- خدمات و فضاى شهرى

2- زمين و مسكن
3- اقتصاد

Participation is a self instructed so-
cial process, because preparation in 
participation requires a mental altera-
tion in all levels of society, which also 
leads to beneficial social relations.

مشـاركت، فرايند خودآمـوزي اجتماعي و مدني 
اسـت؛ زيرا فعاليت براي مشـاركت مسـتلزم تغيير 
حالت ذهني و رواني در تمامي سطوح اجتماعي است 
كه اين تغيير موجب برقراري مناسـبات اجتماعي و 

انساني جديد مي شود.
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و در حوزه منزلت اجتماعى، سه عامل (زمينه اى) : 
1- الگوهاى رفتارى
2- سرمايه اجتماعى
3- بافت جمعيتى 

ــتر طراحى  ــى تعامل آنها، هماهنگى بيش ــناخت موازى عوامل زمينه اى و بررس  ش
ــل زمينه اى، عوامل  ــى عوام ــزى را با واقعيت جارى ممكن مى كند. از بررس و برنامه ري
"مداخله گر" شناسايى شده و ميزان تأثير و تأثر هريك در وضع موجود و پيش بينى آن 
ــود. به عنوان مثال، وقفى بودن زمين كه همزمان با عوامل  در طرح نهايى تعيين مى ش
زمينه اى مسكن و اقتصاد در ارتباط است، در طرح «نعمت آباد» به عنوان يكى از عوامل 
ــت. براى  ــده اس ــدى مداخله گر هم در وضع موجود و هم در طرح نهايى- لحاظ ش ج
ــود، مهم است كه به ريشه هاى اصلى هويتى  اينكه كليت محله «نعمت آباد» اصالح ش
«نعمت آباد» همانطور كه در شكل 1 آورده شده است، توجه شود. اين شناخت به تعيين 

دو مسئله اصلى كمك مى كند :
1- چه مسايلى در اولويت قرار دارد؟ (فعل) 

2- چه نهادى براى مداخله مؤثرتر عمل مى كند؟ (فاعل)
ــهرى «نعمت آباد» بر خالف بسيارى از طرح هاى  ويژگى خاص پارادايم طرح منظر ش
نوسازى سال هاى اخير، يكى، عدم تمركز بر روى مسئله مسكن و توجه بيشتر به خدمات 
و فضاهاى عمومى (فعل) و ديگرى توجه به متوليان اصلى (فاعل) در عرصه هاى مختلف 

بوده است. 
همان گونه كه در شكل 1 آمده، در دو حوزه اصلى خدمات و مسكن، شناخت متوليان 
و ناظران، تحقق پذيرى طرح را آسان تر مى كند. متولى اصلى نوسازى در بخش مسكن، 
ــهردارى حداقل مداخله را خواهد داشت. تمايل موجود براى  ــت و دولت يا ش مردم اس
ــئوليت به مردم است. انجام  ــازى حاكى از امكان سپردن اين مس ــاز و نوس ساخت و س
نوسازى توسط مردم باعث مى شود تا ساخت و ساز، مطابق الگوهاى مطلوب مردم پيش 
برود. به عنوان مثال، مسئلة حفظ مالكيت، حداقل شراكت هاى فضايى و مالى و رعايت 
ــازد. همچنين در اين شرايط، بورس بازى  ــله مراتب فضايى خاص را ميسر مى س سلس
ــد. اين شيوه  ــرمايه گذاران و جابجايى جمعيتى به حداقل مى رس زمين، طمع ورزى س
ــرمايه گذارى به يك كاالى خدماتى تبديل كرده و  ــازى، مسكن را از يك كاالى س نوس
باعث مى شود تا نيازهاى اساسى مردم با سود ديگر نهادها گره نخورد. البته اين شيوه، 
نيازمند حمايت هاى دولت و شهردارى است. اين حمايت ها مى تواند از طريق نظارت بر 
ــن انجام نوسازى، ساماندهى نهادها و تعاونى هاى محلى، كمك هاى حقوقى و فنى  حس
و معافيت هاى مالياتى براى كاهش هزينه ساخت يا ساير سياست هاى حمايتى صورت 
ــت گزارى هاى صحيح، مى توان اين حمايت ها را با حداقل هزينه جذب   پذيرد. با سياس
ــرمايه هاى خارجى را صرف نوسازى كليت محله يعنى صرف خدمات و  كرده و تمام س
ــئوليت نهادهاى مردمى چون شوراى  فضاهاى عمومى نمود. در عرصه خدمات نيز مس
محله، نظارت بر عملكرد و انتقال خواست ها و نيازهاى مردمى به عهده مديريت شهرى 

است (رازانديشان، 1389الف).  

اهداف نوسازى نعمت آباد 
بهسازى، نوسازى و بازسازى بافت فرسوده نعمت آباد. 

ارتقاى منزلت اجتماعى. 
رونق اقتصادى محله.
ارتقاى كيفى محيط. 

ــهرى نعمت آباد، از جمله سرانه  ــرانه هاى خدمات ش ــاماندهى س تأمين نيازها و س
خدمات آموزشى، فرهنگى و درمانى.

ساماندهى و ارتقاى هويت سيما و منظر شهرى نعمت آباد. 
اشاعه تعاونى مشاغل خانوادگى. 
اشاعه تعاونى مسكن خانوادگى. 

برنامه هاى نوسازى در نعمت آباد
در راستاى رسيدن به اهداف مذكور، برنامه هاى دفتر محلى شامل موارد زير است :

ــادي نعمت آباد و ارتقاى  ــيدن به رونق اقتص ــتاي رس برنامه هاي اقتصادي در راس
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اقتصادي كارگاه هاي بومي و برپايي بورس صادرات مبلمان (تصوير 1و2).
ــاى منزلت اجتماعي نعمت آباد از طريق  ــاي فرهنگي- اجتماعي با هدف ارتق برنامه ه
آموزش هاى علمى و ارتقاى مهارت هاى بومى، آموزش نوسازي جوانان و نوجوانان، آموزش 

فني و حرفه اي جوانان، آموزش هاي تكميلي جوانان (تصوير  3).
برنامه هاي كالبدي در راستاي دستيابي به ارتقاى كيفي محيط، اجراي پايلوت نوسازي، 

گام اول شامل 40 پالك واقع در كوچه 31 تا 33 و اجراى پروژه هاى محرك نوسازى.
ــازى در كميسيون ماده  ــامل تصويب ضوابط و مقررات نوس برنامه هاي مديريتي ش
ــامل معافيت هاى مالى اخذ جواز از شهرداري  ــهرداري منطقه 19ش 5 با هماهنگي ش

(تصوير4).
برنامه هاى ادارى و حقوقى شامل اخذ جواز از شهرداري، تبديل اجاره نامه اوقافي به 
سند اعياني، اخذ وام بانكي و تشكيل صندوق قرض الحسنه نوسازى «حضرت ابوالفضل 
(ع)»  با هدف رفع موانع نوسازى از طريق همكارى اعضاى اين دفتر و نهادسازى و جلب 

مشاركت به بهترين وجه و تشكيل منبع مالى قوى براى نوسازى. 

كارگروه هاى تشكيل شده براى اجراى برنامه هاى نوسازى 
1. كارگروه ادارى نوسازى شامل اوقاف، شهردارى، سازمان نوسازى و مشاور.

ــاركتى نوسازى محله «نعمت آباد» براى رفع موانع ادارى نوسازى با  2. كارگروه مش
همكارى معتمدين و كارشناسان اجتماعى.  

ــازندگان؛ شامل انبوه سازان سرمايه گذار (تعاونى مسكن كاركنان آموزش و  3. كارگروه س
پرورش منطقه 19، سرى سازان (سازندگان محلى)، سازمان نوسازى).

4. كارگروه مالكان؛ شامل مالكين كوى ها، تك پالك ها و كارشناسان مشاوره دفتر محلى.
5. كارگروه طراحان؛ شامل كارشناسان طراحى دفتر محلى، طراحان بومى و ناظران 

مردم كه بر شروع ساخت و ساز در محله، نظارت عاليه و مستقيم دارد.

6. كارگروه آموزشى شامل آموزش و پرورش، مركز آموزش فنى و حرفه اى، دانشگاه 
جامع علمى ـ كاربردى با محوريت توانمندسازى و ارتقاى دانش بومى.

ميزان اقبال ساكنين به دفتر محلى 
ــازى مراجعه كرده و با كارشناسان اين  تاكنون حدود 570 مالك به دفتر محلى نوس
دفتر مشاوره كرده اند. از اين تعداد در بازه زمانى 9 ماهه 100 مورد تشكيل پرونده، 60 
مورد دستور نقشه، 50 مورد صدور پروانه ساخت و جواز، 27 مورد تقاضاى وام بانكى و 

30 مورد درحال ساخت در محدوده «نعمت آباد» موجود است.

نتيجه گيري
امر مشاركت همراه با تحوالت اجتماعي سازگار شده و با رويكردها، نگرش ها، نيازها و 
نهادهاي جامعه انطباق مي يابد. هرچه تحوالت جامعه مردمي تر باشد، اهميت مشاركت 

و همچنين نقش و جايگاه آن در فرايند تكامل اجتماعي بيشتر آشكار مي شود. 
ــد سريع جمعيت به همراه كمبود سرانه هاى خدماتى از   در محله «نعمت آباد»، رش
يك سو و نداشتن سند مالكيت رسمى  به عنوان انگيزه نوسازى از سوى ديگر، اين محله 
ــتاندارد براى سكونت تبديل  ــيه اى تهران را به كالبدى فرسوده و محيطى غيراس حاش
ــاوندى و فاميل) مانع از گسيختگى  ــجام قومى (75 درصد خويش ــت. اما انس كرده اس

فرهنگى و فروپاشى بافت يكدست اجتماعى شد 
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