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رئیس ستاد مدیریت محله از مردم خواست در انتخابات مدیران محالت شرکت کنند و گفت: »به زودی دستورالعمل اصالحی فعالیت سراهای 
محالت بررسی می شود.« به گزارش ایسنا، مهدی شیرزاد صبح دیروز در نشست خبری که به منظور تشریح فراخوان انتخاب مدیران محله های تهران 
برگزار شد، گفت: »یکی از اقدامات مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی و همچنین مدیریت محالت، برگزاری انتخابات شورایاری است که کار مشترک 
شورای شهر و مجموعه معاونت های مختلف شهرداری از جمله معاونت فرهنگی بود و اجرای انتخابات را به صورت الکترونیک برعهده داشت که بعد 
از برگزاری انتخابات شورایاران در دوره پنجم، آنها در محالت مستقر شدند و هیأت رئیسه ها شکل گرفته است.« او با بیان اینکه در کنار شورایاری، 
مدیران محالت را داریم، اظهار کرد: »در سطح ُخرد محالت برای پیشبرد اهداف و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نهادی به نام مدیران محله تشکیل 

شد که هیأت امنای آنها متشکل از شورایاران و نمایندگان برخی از ارگان هاست.« 
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موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه های امن منطقه 

سکونت خود )مثال پارک ها یا 
سوله ها( را برای مواقع بحرانی 

شناسایی کنید.

علي سوند رومي، جامعه شناس: 

 الگوی توسعه شهري احساس بي عدالتي را تشدید مي كند 

امین شول سیرجانی| آیا شهرها شبیه مردماني اند 
که در آنها زندگي مي کنند؟ پاسخ به این پرسش سهل 
و ممتنع است. به این دلیل که بنا به روایتي شهرها آینه 
تمام نماي مردم و اراده آنها هستند. به شرط آنکه مردم 
در ساختاري پویا در سرنوشت اداره شهرها نقش داشته 
باشند. به این ترتیب اســت که معموال مدیریت شهري 
در کشورهاي توســعه یافته از اهمیت زیادي برخوردار 
است و شهرداران و شــوراهاي شهرها در تعاملي دایمي 
با شــهروندان قرار دارند و کمتــر مي توانند بی توجه به 
خواســت و نیاز آنها کاري پیش ببرند. در ایران هم پس 
از روي کار آمــدن شــوراها این امید وجود داشــت که 
ارتباط بدنــه عمومي و مدیریت شــهري از طریق نهاد 
شوراها ترمیم شــود. اما در بزنگاه هایي مهم این سوال 
پیش می آید که مدیریت شهری چقدر توانسته صداي 
شهرنشــینان را بشــنود و دیگر اینکه الگوهاي توسعه 

شهري در تشــدید احســاس بي عدالتي چقدر نقش 
دارد؟ اگر شــهري پــر از مال هاي پرزرق و برق باشــد، 
پل هاي دو طبقه و پردیس هاي سینمایي داشته باشد، 
مي تواند رضایت شهروندانش را به دست بیاورد؟ پاسخ 
علي سوند رومي، جامعه شــناس و پژوهشگر اجتماعي 
به این پرسش ها منفي است. او در این گفت وگو بخشي 
از خطاهاي  راهبردي در توســعه شهري را تبیین کرده 

است. 
  آقاي سوند رومي! بعد از حوادث اخیر در کشور 
دوباره این بحث پیش آمده که بخشي از کساني 
که صداي اعتراض شان شنیده شــد، در گروه 
فرودستان و حاشیه نشیناني بوده اند که احساس  
کرده اند مورد بي عدالتــي قرار گرفته اند. به نظر 
شما آیا مي توان این اتفاق را نشانه  ناخرسندي از 

کیفیت زندگي شهري منتقدان ارزیابي کرد؟ 

تضاد بخش جدایي ناپذیر ســاختار اجتماعي است و 
هیچ گاه از بین نمي رود. این تضادها تا جایي باعث رشد 
جامعه مي شــود. وجود درجه اي از شکاف اجتماعي و 
اقتصادي در جوامع طبیعي اســت، اما این شکاف ها هر 
چه بیشتر تعمیق شــود پیامدهاي اجتماعي به همراه 
دارد. مدیریت شــهري ما در سال هاي گذشته این گونه 
بوده که هر چه بیشتر شهرها به شمال و جنوب تقسیم 
شده اند، مردم به دوگانه هاي فرهیخته و لمپن، ثروتمند 
و تهیدست، مرکزنشین و حاشیه نشین تقسیم شده اند. 
هر اقدامي که این شکاف ها را بیش از پیش تعمیق کند 
و امکان ارتباط میــان آنها را از بین ببــرد، ما را با خطر 

بیشتري روبه رو مي کند. 
  مدیریت شــهري چگونه به تشدید شکاف  و 
نابرابري دامن مي زند. به طور مشــخص نقد شما 
به کدام سویه از توسعه شهري در کالنشهرهایي 

مثل تهران است؟ 
هرگاه منابع طوري توزیع شود که تناسب جامعه از 
دست برود به احســاس بي عدالتي دامن زده مي شود. 
در این صورت رفتار افراد واکنشــي مي شود. در چنین 
شــرایطي امکان ارتباط و تحرک در فضاي جامعه کم 
مي شــود. مثال شــما مردمي را فرض کنید که به یک 
مال یا پاســاژ مي روند، بي آنکه قدرت خرید حتي یکي 
از اجناس آنجا را داشته باشند. در این شرایط احساس 
بي عدالتي در فرد تعمیق مي شــود. البته این طبیعي 
است که افراد ســطح درآمدي متفاوتي داشته باشند، 
اما قسمت غیرطبیعي توســعه در ایران این است که 
مدیریت شهري تصور کرده باید با توسعه سازه اي براي 
مردم رفاه بیاورد، پس به این رویکرد پرداخته بي آنکه 

نیازهاي اساسي شهروندان 
را پاسخ دهد. هنر مدیریت 
جامعــه این اســت که این 
شــکاف ها را کم کند. قاعده 
هنر بازتوزیع منابع این است 
که اگر قرار است بنزین گران 
شــود باید مدل آن طوري 
طراحي شود که طبقه باالي 
جامعــه بیشــترین هزینه 
را بپــردازد، یعنــي هزینه 
انرژي را بپردازد و متناسب 
با درآمد و نــوع خودرویش 

مالیات هم بپردازد.
  به الگوهاي توســعه 
کردید  اشــاره  شهري 

و از مال  ســازي مثال آوردید. مدیریت شهري 
ما چگونه به این نتیجه رســید که ابرســازه ها 
مي تواند به شــهروندان احساس خوشبختي و 
پیشرفت بدهد؟ مال ها بر اساس چه نیازي سر بر 
آوردند، درحالي که مي بینیم مثال در همین تهران 
هنوز مســائل اولیه اي مانند حمل ونقل عمومي 

حل وفصل نشده است؟
بخشي از میل مدیریت شــهري به ساخت پروژه هاي 
بزرگ و غفلت از توســعه متوازن به این نگاه برمي گردد 
که تصور مي شــد اگر این پروژه ها را اجــرا کنیم، مردم 
دیگر براي خرید و تفریح به ابرشــهرهاي جدید مانند 
دوبي نمي روند. این نگاه مي گوید اگر بتوانیم معادل آن 
را همین جا بسازیم، دیگر مردم پول شان را جاي دیگري 
خرج نمي کننــد. اما در دل این رویکــرد اتفاق دیگري 
رخ مي دهد. نیاز ثانویه اي شکل مي گیرد که میل به تفاخر 

است، اینکه احساس مي کنیم شــهرهاي ما مي تواند با 
شهرهاي جهان رقابت  کند، بي آنکه عدالت اجتماعي و 
کارکرد این سازه ها را در نظر بگیریم. این نگاه به توسعه، 

بیمارگونه و به نیازهاي پایه جامعه بي تفاوت است. 
  اگر قرار باشــد رویکرد توسعه شهري تغییر 
کند، به طور مشخص در رویکرد تجویزي شما باید 

چه مولفه هایي مدنظر قرار بگیرد؟
نه تنها الگوي توسعه شــهري که الگوي توسعه کشور 
به معنــاي عام آن باید تغییر کند. ما از توســعه پایدار و 
اصول آن غفلت کرده ایم. اما چون شــما درباره توسعه 
شهري ســوال کردید، باید بگویم توســعه شهري باید 
محله محور باشــد، در حالي که الگوهاي ما قطب محور 
بوده اند. یکي از عوارض الگوي قطب محور شــکل گیري 
همان دوگانه هایي است که 
به آن اشــاره کردم. توسعه 
شهرها  باید به گونه اي باشد 
که انگیزه مهاجرت و زندگي 
در حاشیه شــهرهاي بزرگ 
جذابیتي نداشــته باشــد. 
مدیریــت شــهري باید به 
ســمت پروژه هایي برود که 
مدت تحقق شان چهل ساله 
باشد، یعني نگاه کوتاه مدت 
و هیجانــي باید کنــار برود. 
در ســال هاي اخیر میل به 
رفتــار هیجاني و نمایشــي 
باعث شده مدیریت شهري 
به دنبال الگوهایي باشد که 
اصطالحا جلوي چشم باشند و کیفیت بخشي به زندگي 
شهروندان در دل محالت و خصوصا حاشیه ها را نادیده 
گرفته است. زیرســاخت اصلي توسعه پایدار به زعم من 
توسعه فرهنگي است. مراد از توسعه فرهنگي هم یعني 
تولید ارزش ها و هنجارهایي کــه در نهایت جامعه را به 
نقطه تعادل اجتماعي مي رساند. این ارزش ها و هنجارها 
از دل خود جامعه قابل بازیابي است، اما مادامي که نگاه 
ما کوتاه مدت باشــد، منافع جریان هاي سیاسي جاي 
منافع مردم را مي گیرد. جامعه ما به شدت تشنه الگوهاي 
فرهنگي و معنوي است. دســت کم انقالب اسالمي در  
ســال57 محصول این نیاز بوده اســت، اما رویکرد ما از 
جایي به بعد نمایشي شــد. فهم ناقصي از توسعه باعث 
شد ما در شهرهایمان به دنبال »بزک و دوزک« برویم، 
بي آنکه بدانیم مردم چه نیازهاي اجتماعي دارند و چگونه 

مي توان به این نیازها پاسخ داد. 

 

در مفهوم کلی مال به بازاری گفته می شــود که حداقل نزدیک به 
صد هزار مترمربع را دربرداشــته باشــد و در کنار مغازه های تجاری 
به ارایه بیشــتر خدمات شــهری و اداری بپردازد. مکانی که به تدریج 
توســعه پیدا کرد و امروزه شاهد گسترش روزافزون صنایع تفریحی و 
فرهنگی در این مجموعه ها هستیم. ریشه واژه انگلیسی مال به کلمه 
»یال- مال« برمی گردد و یک بازی در بریتانیا در قرن 17 و به معنای 
توپ – چوگان اســت. این واژه از زبان فرانسه وارد انگلیسی شده است 
و گفته می شود خاستگاهی ایرانی دارد.  تاریخچه فروشگاه های بزرگ 
یا اصطالحات مال ها به  ســال 1931 می رســد که در داالس تگزاس 
تأسیس شده است و نخستین مال محسوب می شــود. ایجاد مراکز 
خریدی با الگوی کشورهای غربی در  سال 1326 با ساخت پاساژ نادری 
در تهران پدیدار شد. پاساژهای شیروانی )1334(، پالسکو )1340(، 
آلومینیوم )1330( و بهارستان و کویتی ها )دهه های 40 و 50( یکی 
پس از دیگری ساخته شد. اما واژه انگلیسی »مال« یک دهه پیش در 
ایران استفاده شد. این عنوان برای مراکز لوکسی که در نقاط مختلف 
تهران، همچنین در شهرهایی همچون اصفهان سربرآورده اند، به کار 
می رود. در سال های اخیر، مال ها که مجموعه ای از فروشگاه، رستوران، 
سینما و …  هستند، برخی برندهای بزرگ دنیا را به ایرانی ها معرفی 
کردند و از آنها استقبال شــد. این مراکز خرید به سرعت جای خود را 
در زندگی ایرانیان بــاز کردند و به تدریج کارکردهای فرعی بر کارکرد 
اصلی مال ها فزونی گرفت و در برخی موارد، کارکرد اصلی آنها که تأمین 
کاالهای مورد نیاز مشتریان است، به حاشیه رانده شد. این روند، در عین 
حال تاثیرات اجتماعی و فرهنگی نیز در پی داشته است که اینجا به طور 

مختصر به آنها اشاره می شود. 
پاتوقی برای جوانان: مال ها به عنوان فضایــی عمومی در کنار 
ســاختار مدرن آن و تنوع در ارایه خدمات بــه تدریج به پاتوقی برای 
جوانان تبدیل شده است و بسیاری از قرارها در آنها گذاشته می شود. 
در برخی موارد، این قرارها تبدیل به مسأله سیاسی شده است؛ چنانچه 
در خرداد 95 شاهد گردهمایی دهه هشتادی ها در مرکز خرید کوروش 

یکی از مال های بزرگ تهران بودیم. 
مکانی برای گذران اوقات فراغت: محدودیت مکان های فراغتی 

در جامعه باعث شــده مال ها به مکان هایی برای گذران اوقات فراغت 
تبدیل شوند، به گونه ای که در میان فعالیت های مختلف اوقات فراغت، 
»پاساژگردی« هم به عنوان یک فعالیت به چشم می خورد. خانواده های 
بسیاری نه برای خرید بلکه گذران اوقات فراغت، زمانی را در این مال ها 
سپری می کنند و البته در کنار آن به خریدهایی نه چندان ضروری هم 

می پردازند. 
 مصرف گرایی: با گسترش مال ها فرهنگ خاصی وارد جامعه شد 
و ترویج یافت. اگر بخواهیم با نگاهی آسیب شناسانه به این پدیده نگاه 
کنیم، به جرأت می توان گفت نخستین تاثیری که وجود مال ها را به 
ذهن متبادر می کند، گســترش مصرف گرایی است. با نگاهی به سبد 
خرید مشتریان در این مال ها می توان تأثیر و  ردپای تبلیغات رسانه ها 
را در کاالهای خریداری شده دید؛ کاالهایی که حذف آنها از سبد خرید 
تاثیری در نیازهای خریدار نخواهد داشت. تبلیغات گسترده از یک سو 
و تغییرات سبک زندگی امروزی از سوی دیگر موجب شده شهروندان 

خرید »برخی کاالها« را نه براساس نیازشان بلکه به عنوان قطعه ای از 
پازل سبک زندگی شان انتخاب کنند. در هر صورت ایجاد این مال ها 
تبعات اجتماعی و فرهنگی را در جامعه به خصوص در فضای عمومی 
منطقه مورد نظر به دنبال دارد که الزم است مسئوالن به این امر مهم 

توجه کنند. 
در این خصوص می توان به ایران مال اشــاره داشت. ایران مال بنا به 
اظهارات مسئوالن یکی از پنج مال بزرگ دنیاست که در شمال غربی 
تهران و در منطقه 22 قرار گرفته است. بازاری که عنوان لوکس ترین 
بازار ایران و حتی خاورمیانه را یدک می کشــد. مجموعه ای که دارای 
200 رستوران متنوع و 40 سالن سینما با قابلیت هایی همچون زمین 
تنیس هم تراز ســالن تنیس دوبی، هتل پنج ستاره و مسجدی است 
که مسجد مجلل سلطان قابوس در مســقط عمان را به یاد می آورد. 
صدها آثار مجلل دیگر در این مجموعه تجاری وجود دارد که مشتریان 
خاص خود را می طلبد. 25 ورودی به این مجموعه از طریق اتوبان های 

اطراف نیز بیانگر وســعت این مجموعه فرهنگی-تجاری اســت. اما 
آنچه در مکان یابی و ایجاد این مجموعه در نظر گرفته نشده، ظرفیت 
محدود منطقه22 برای پوشــش این مال عظیم است، به دلیل وجود 
مجموعه های تفریحی دیگــر در آن حوالی، ازجملــه پارک چیتگر، 
دریاچه خلیج فارس، مرکز خرید بام لند و مجموعه تفریحی آبشــار، 
زندگی در این منطقه برای ساکنان دشــوار شده است. با وجود اینکه 
این مجموعه عظیم هنوز به طور کامل افتتاح نشده، اما مراکز تفریحی 
یادشــده تردد در منطقه را در روزهای تعطیل و حتی ساعات پایانی 
شــب در بزرگراه های پیرامونی با مشکل مواجه می کند. بدیهی است 
با راه اندازی کامل این مجموعه بر حجم ترافیک منطقه افزوده خواهد 

شد. 
افزون بر اینها، ساکنان منطقه 22 به لحاظ پایگاه اقتصادی–اجتماعی 
در سطح متوسط ارزیابی می شوند و وجود این مجموعه الکچری در 

منطقه ساختار فرهنگی آن را دچار بحران می کند. 
اکنون نیز می توان این شکاف گسترده فرهنگی و اقتصادی را میان 
مراجعه کنندگان در دو ضلع غربی و شرقی دریاچه احساس کرد که در 

دو سطح متفاوت اوقات فراغت خود را سپری می کنند.
ضرورت مکان یابی مال ها: انتخاب مکان مناســب با توجه به 
زیرســاخت ها، امکانات و تجهیزات منطقه انجام می پذیرد. از لحاظ 
قانونی، ارزیابی تاثیرات اجتماعی-فرهنگی در قالب پیوست فرهنگی 
 باید برای همه پروژه های کالن کشور و حتی بعضی از پروژه های خرد 
انجام پذیرد. در این ارزیابی اجرای پروژه ها از ابعاد مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بررسی می شود. حتی توجه به نیاز اقشار مختلف؛ 
کودکان، زنان، سالمندان، توان یاب ها و تاثیرات آن بر محیط زیست و 
مولفه های آن همچون آب، هوا، بستر گیاهی و حیوانی از دیگر مواردی 

است که درباره آنها مطالعه می شود. 
 صرف نظر از اینکه آیا برای این پروژه عظیم این پیوســت فرهنگی 
انجام شده است یا خیر، به نظر می رسد تأسیس این مجموعه در منطقه 
22 تبعات ناخواسته ای برای ساکنان و مسئوالن به دنبال داشته باشد 
و جا دارد قبل از بروز هر گونه مشکل یا مسأله ای در منطقه و حتی در 

سطح جامعه مسائل آینده آن پیش بینی و پیشگیری شود. 

ایران مال و تغییرات فرهنگی در غرب تهران
| تهمینه شاوردی| دکترای جامعه شناسی|
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