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جوامع در بافتهای شهری
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چکیده:

همینطور که در این مقاله در ارائه تجربیات جهانی مشاهده میکنیم در اکثر مناطق تاریخی همزمان کار مرمت
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امروزه امر باز زنده سازی بافتهای شهری بدون در نظر گرفتن مردم ساکن در آن بافت امکان پذیر نیست.

و توانمند ســازی مردم ساکن بافت شروع شدهاســت و همزمان بودن و تکیه بر تواناییهای مردم ساکن اکثر

پروژهها را بســیار زمانبر کرده اســت اما در نهایت آنچه که دید ه شد بســیار قابل تامل و تعجب برانگیز است.
اتفاقی که ما به ندرت در تجربههای داخل کشــور بدان می پردازیم .در این تجارب نهتنها کالبد بافت تاریخی
مرمت شــدند بلکه مردم ســاکن نیز به سرمایههای بافت تاریخی مبدل شــده و در امر مرمت و حفاظت بافت

تاریخی بســیار تاثیرگذار بودند .در این مقاله تجاربی کــه در آنها نقش مردم محلی و مراحلی که برای تبدیل
شدن آنها به سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده است مورد توجه قرار گرفتهاند.

واژگان کلیدی:
بافت تاریخی ،حفاظت ،مردم محلی ،توسعه اجتماعی ،ارتقا فرهنگی.
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مقدمه:

سالیان سال مرمت تنها بخش کالبدی بافتهای تاریخی را شامل میشد و مردم منطقه معموال نادیده گرفته
میشدند .اما هیچگاه به حفاظت پایدار در بافتهای تاریخی دست نرسیدند ،به دلیل فرسودگیهایی که در بافت
بعد از مدت مدیدی بی توجهی صورت گرفته بود ســاکنان اصیل آن مهاجرت کرده و یا از لحاظ مالی توانایی
مرمت و حفاظت از کالبد محل ســکونت خود نداشــتند و در نتیجه مرمت کل بافت تاریخی هم بسیار پر هزینه
و هم نتیجۀ قابل قبولی را در بر نداشــت ،زیرا ایــن مرمتها مقطعی بودند و برای و یک بافت تاریخی نیازمند
حفاظت متداوم اســت و از همه مهمتر بانادیه گرفتن مردم محلی و مشــکالتی که افراد جامعه با آنها درگیر
هســتند به مشــکالت بافت تاریخی روز به روز دامن زده میشد و مســئوالن را به این نتیجه رساند که صرفا
حفاظــت از بافت تاریخی هیچ کمکی در بهبود اوضاع بافت تاریخی نخواهد کرد ،و ســواالتی را همواره برای
آنها به همراه داشتهاست.
• چگونــه میتوان بافت تاریخی را بــا وجود مردم که معمو ًال از فقر فرهنگی رنج میبرند و با مشــکالت
اجتماعی درگیر هستند حفاظت کرد؟
• آیا میتوان مردم محلی را با شرایط موجود در حفاظت از بافت تاریخی درگیر کرد؟
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• چگونه میتوان همزمان هم کالبد را از فرســودگی و هم مردم محلی را از افسردگی در بافتهای تاریخی
نجات داد؟
• چگونه در یک بافت تاریخی میتوان به ارتقای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دست پیدا کرد؟
این باعث شــد که ســازمانهای مربوطه به فکر کمک گرفتن از خود مردم ساکن برای دستیابی به تمام
پتانســیلهای بافت تاریخی انداخت ،نادیده گرفتن مردم محلی نه تنها کمکی به بهبود بافت تاریخی نمیکند
بلکه بافتهای تاریخی را بیشتر به انزوا میکشاند.
در ایــن مقاله تجربیات جهانی را میبینیم که چگونه بــا صرف زمان و تامین نیازهای مردمی به کمک خود
مردم محلی به رشــد باالی اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی در بافتهای تاریخی رســیدند و یا از یک وضعیت
نامعقولی به وضعیت متعادلی دست پیدا کردند.
روش تحقیق:

در این پژوهش به ترجمه چندین مقاله در راســتای استفاده از سرمایههای اجتماعی در بافت تاریخی پرداخته
شد ،مقاالت انتخاب شده برای ترجمه از کشورهای اسالمی و یا نزدیک به فرهنگ ایران هستند و در نهایت به
یک جمع بندی وذکر نکاتی از بررســیهای صورت گرفته میپردازیم .کشورهایی که برای این تحقیق در نظر
گرفته شدهاند شامل مصر ،هند ،ترکیه ،است
تجربیات جهانی:
.1

مصر (قاهره):

 1-1اهداف کلی برنامه:ســال  1997ســازمان ( )AKTCکار بهبود  30هکتار در منطقه تاریخی  ،درب احمر قاهره را آغاز کرد؛
این پروژه شــامل بازســازی دیوار تاریخی قرن  12نیز میشــد .این تالشها با هدف تجدید حیات پروژه به
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همراه بهبود شــرایط زندگی در منطقه از طریق یکپارچه سازی محیط های ساخته شده با مداخالت اجتماعی
و اقتصادی است.
در شهر قدیمی قاهره ،شروع کار فعالیتهای
آقاخان با یک سایت وسیعی بی ثمری همراه
بود( ،بین شهر فاطمی و گورستان مملوکیان،
تپهای پر از قلوه ســنگ بود) که آن را به 30
هکتار پارک شهری که بسیاری امکانات برای
بازدیدکنندگان فراهم آمده بود تبدیل کردند.
این پارک شــامل تمام عناصر هندسی از باغ
های سنتی اسالمی و فضاهایی شبیه تپه ها و
یک دریاچه کوچک است .طراحی این پارک
باعث میشود که بازدید کننده با تجربه غنی
نمایشی و تجسمی که در هیچ از یک از منطقه
دیگری از قاهره در دسترس نیست ،دست پیدا
کنــد .در حال حاضر ،پارک االزهر بیش از دو
میلیون بازدید کننده در سال دارد و ثابت کرده
اســت که کاتالیزور برای نوسازی شهری در
یکی از متراکم ترین شهرهای جهان است.
منطقه کنار پــارک االزهــر ،درب الحمر
اســت که از لحاظ کالبدی فرسوده و از لحاظ
اجتماعی افســرده است ،اما هنوز هم میتوان
ویژگــی های یــک جامعه زنده و منســجم
مســکونی را در آن دید ،علت این مشکالت
مهاجرت ســاکنین اصلی در بیش از چند دهه گذشــته بودهاســت .یکی دیگر از دالیل این کاهش ،عدم وجود
سیستم مدیریت شهری منسجم است که می تواند به طور موثر و مناسب با مشکالت و پیچیدگیهای خاص از
شــهر تاریخی برخورد کند .در حال حاضر ،چندین مســجد ،قصر قدیمی ،خانه های تاریخی و فضاهای عمومی
باز شدهاند و یا در حال بازسازی ،هستند.
برجســته ترین آنها ،مســجد خری بیک قرن شانزدهم با مجاورت خانه کوتاب سبیل قرن هجدهم ،آلین
آق کاخ قرن  ،14مسجد مدرسه ام السلطان سبان  ،مسجد اسالم و مسجد آکوسونکور (مسجد آبی) است.
اینهــا میراث قابل توجهی از منطقه داراب االحمر اســت .برخی از آنها در مجــاورت این پارک قرار گرفته
اند .بســیاری از این بناهای تاریخی مرمت شــدهاند و شرایطی فراهم شد تا مردم محلی هم نسبت به این بناها
شــناخت کافی پیدا کنند ،و هم شرایطی فراهم بیاید تا مردم محله بتوانند از این ساختمانهای تاریخی استفاده
و بهره ببرند .در کنار ارتقاء و بهبود فیزیکی این بناهای تاریخی ،طیف گســترده ای از طرح های توسعه مداوم
اقتصادی و اجتماعی برای ایجاد و بهبود شــرایط اجتماعی و اقتصادی انجام گرفت؛ از جمله کارهای اجتماعی
که در بافت تاریخی انجام گرفت شامل :شروع آموزش ،ایجاد اشتغال و اعتبارات خرد برای شرکت های کوچک
محلی ،برنامه های ویژه برای هدف قرار دادن مسائل بهداشتی ،و ایجاد برنامههای توانمندسازی بانوان ،امکان
کمک های مالی و اعتبارات خرد برای ارتقاء محله ،و بســیاری از شــرکتهای محلی و ایجاد توانمندسازی در
سطح جامعه محلی ،در کنار توسعه فیزیکی محلی صورت گرفته است.

85

 1-2-توسعههای فیزیکی:

توسعههای فیزیکی که در محل صورت گرفت ،کشف دیوار تاریخی که قبال به خاک سپرده شد ،با دروازههای
عظیم آن ،برج ،و طراحی داخلی آن از دهه های گذشــته مربوط به دوره اسالمی در مصر است .بیش از 1300
متر طول ،دیوار به شــکل یک عنصر ســوم متمایز از اهمیت بین پارک و درب االحمر ،و محوطه های اطراف
پارک ،و همچنین به عنوان یک بنای تاریخی است که می توان مورد بازدید قرار گیرد .در طول قرنها ،خانه و
بناهای تاریخی در برابر دیوار در کنار شهر ساخته شده است که بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ شهری و اجتماعی
قاهره شدهاست .حذف عناصر متجاوز بخشی از روند مرمت صورت گرفته است.
یکی دیگر از توســعههای محلی طرح توسعه میدان شــهری طراحی شده است به یک مرکز برای استفاده
خردهفروشی و تجاری ،پارکینگ خودرو تبدیل شد.
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 1-3توسعههای اجتماعی:امروز درب االحمر منطقه پر جنب و جوش اما فقیری است که به هیچ وجه شبیه به گذشته غنی آن نیست .از
ابتدای قرن بیستم ،این بخش از قاهره تاریخی شاهد کاهش مداوم جمعیت و کمبود امکانات برای زندگی است

و ساکنان ثروتمند خود را از دست داده و به جای آن مردمی فقیر با سطح فرهنگ پایین جای گزین شدهاند
که این جایگزین به ســرعت باعث نابودی بافت و محیط زیســت اطراف شــد .یکی از دالیلی که باعث زوال
زودتر درب االحمر شــد توقف کنترل دولت در ســال  1950در مورد اجارهبها بود .بسیاری از مالکان هیچ دلیل
بــرای نگهداری و حفظ ملک خود نمییافتنــد و بدتر از همه ویرانههای آن فضایی برای تجارت مواد مخدر در
قاهره شــد .در ماه مارس  2000که فعالیتهای حفاظت از بافت تاریخی شروع شد جمعیت از  170000نفر در
سال  1977به  100000نفر کاهش پیدا کرده بود.
توســعه اجتماعی با توجه به شــرایط بد جامعه آغاز به کار کرد که اینکار به منظور باال بردن کیفیت زندگی
ســاکنان چه از لحاظ اقتصادی ،ســکونت ،بهداشــت و آموزش و پرورش بود .بدین صــورت منافع حاصل از
فعالیتهای موجود در بافت به مردم واقعی اختصاص پیدا کرد و این درآمد به کسانی که تازه وارد بافت شدهاند
اختصاص پیدا نمیکرد و یک برنامۀ  3سالۀ توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت که در صورت

موفق بودن به مدت  1ســال دیگر تمدید میشــد ،که بودجه ان را عمدت ًا صندوق توسعه مصر و سوئیس تامین
میکرد.

اولویتهای مهمی که در این طرح در نظر گرفته شــد :بهبود کیفیت زندگی ،ارتقاء سطح اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی است ،اشتغال و آموزشهای فنی و حرفهای ،توسعه صنایع دستی ،بهبود آموزش و پرورش ،بهداشت،
محیط زیست ،و ظرفیت سازی برای دولتهای محلی و سازمانهای جامعه مدنی است.

این پروژه در چندین فاز انجام گرفت .فاز اول دسترســی به مراقبتهای بهداشــتی اولیه بود که تا حد زیادی
در طول چهار ســال موفقیت آمیز بود .در ادامه فازها بحث آموزش فنی و حرفهای ،و برخی دیگر از توسعههای
اقتصادی و اجتماعی بود که تا ســال  2003نه تنها بســیاری از نیازهای خانوار را برطرف میکرد بلکه با دادن
کمکها مالی و وام برای کارآفرینان از اوضاع اقتصادی بســیاری از خانوار تا ســال  2005نیز بهبود یافت .بعد
از آن فاز  2از ســال  2005تا ســال  2009آغاز شد در همین زمان یک نظرسنجی بین خانوار صورت گرفت که
نتیجه رضایت بخش اعالم میکرد و خواستار مداخالت کمتری در جامعه محلی بودند .در سال  25%( 2003از
مردم نقل مکان کردهبودند) اما در سال ( 2009تنها  )2%نقل مکان کردهبودند.
نتیجهگیری توسعه اجتماعی:

• میزان در آمد مردم از سال  2003تا سال  2009به دو برابر افزایش پیدا کرده است.
• پیدا شدن شغل برای بیش از  4300نفر.

• کاهش در سطح بیسوادی در سطح مردم ( 5.5%در بین مردان و  2.5%در بین زنان).

• ایجاد مراکز بهداشــتی در نزدیک مســاجد ،بهداشت بیش از سه هزار کودک بررسی شد و تعداد زیادی از
جلسات مشاوره برای نوجوانان و زنان در افراد اعم از مراقبت از سالمندان و مراقبت از کودکان کار.

• کیفیت زندگی( ،افزایش قابل توجهی برای مشــارکت مردم ،و کاهش اختالف بین همســایگان از  18%در
سال  2003به  5%در  ،2009تمایل به اقامت در درب االحمر در حال حاضر باالاست در سال 89%( 2003
آرزوی زندگی در این منطقه را داشتند که این رقم در سال  2009به  93%رسیده است)( .بنیادآقاخان)2012،
 .2هند (دهلی نو):
اهداف طرح برنامه:
در قلب دهلی نو ،آرامگاه پادشاهان میراث جهانی یونسکو
قرار گرفته است و با بیش از یک صد آثار پراکنده ،این منطقه
بیشــترین گروه از ساختمان قرون اسالمی در هند را دارد .از
همۀ این مقابر مهمتر حضرت نظام الدین است.
مهمترین هدف :بهتر کردن شرایط حفاظت ،متصل کردن
 3منطقه جدا از هم در مقبره نظامالدین ،توســعه اقتصادی،
اجتماعی و محیط زیســتی و باال بــردن کیفیت زندگی در
منطقه شهری

http://www.akdn.org/hcp/india.asp

شماره39-40

• با باال رفتن قیمت مسکن در این محدوده همراه بوده است.
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 2-1میراث فرهنگی:حفاظت از محیط زیســت و میراث فرهنگی با هدف باال بردن هویت تاریخی و حصول اطمینان از نگهداری
طوالنی مدت در حال حاضر در مقبره انجام شده است .برای این منظور فعالیتهای زیر صورت گرفت:
جمعآوری آرشــیو جامع پژوهش ،نظرســنجی سایت ،جمعآوری اســناد و مدارک ،استفاده از ابزار سه بعدی،
فنآوری لیزر اسکن  ،ارزیابی و تجزیه و تحلیل ساختاری ،تهیه پیشنهادهای حفاظت دقیق در همراهی با ایجاد
دستورالعمل .برای حفاظت از هند مطابق با استاندارد سازمانهای بین المللی.
برای این منظور کارهایی که صورت گرفت عبارتند از :حذف از بیش از یک میلیون کیلو بتن اضافه شــده در
قرن بیســتم از سقف ،و تعمیرات گنبد ،با روکش فلزی و تمیز کردن سنگ مرمر آن و تعمیر گلدستۀ طالی آن
و ....
این پروژه همانطور به عنوان یک برنامه آموزشی برای حفاظت از بناهای تاریخی و همینطور برای حفاظت
از سایر باغهای تاریخی مغولی در هند مورد استفاده قرار گرفت.
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حضرت نظام الدین یکی از پرجمعیتترین معابد از لحاظ زیارت اســت و علت آن اهمیت فرهنگی ،تاریخی
و معنوی ذاتی آن برای زائران و گردشــگران است و برای بهبود منطقه شهری آن نیازمند به اقدامات اجتماعی
و اقتصادی است.
 2-2اقدامات اجتماعی -اقتصادی:هدف بهبود کیفیت زندگی برای منطقه شــهری پرجمعیت حضرت نظام الدین بســتی است ،رسیدن به این
هدف زمان زیادی برد ،نیازمندیهای بافت شــامل رویکرد جامعه محور و همکاری و هم افزایی برای توســعه
و تقویت خدمات ضروری شــهری از طریق مداخله در منطقه ،آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان ،بهداشت و
ارتقاء فضای باز بود.

http://www.akdn.org/hcp/india.asp

 2-2-1-آموزش و پرورش:

اولین اقدام بحث آموزش و پرورش بود .آموزش و پرورش نیاز به زیرســاختهای الزم داشــت از آن جمله
مداخالت در بخش های کلیدی آموزش و پرورش ،مانند آموزش معلمان و پشتیبانی از دانش آموزان که شامل
نوسازی عمده ای از ساختمان مدرسه ابتدایی شهر بود .این بود که در یک کشور ویران و فاقد توالت کاربردی
و یا آب آشــامیدنی شرایط مناســب برای آموزش و پرورش فراهم شد .که این اقدام با هدف ایجاد یک محیط
دوستانه و امن برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشآموزان به همراه ایجاد مقررات مربوط به آب آشامیدنی،
ایجاد توالت های جداگانه برای پســران و دختران ،ایجاد راه پله گسترده تر برای ایمنی بیشتر و اقداماتی دیگر
برای ایمنی صورت گرفت که باعث افزایش ثبت نام  150%در عرض یک سال در مدارس شد.

 2-2-3آموزش های حرفه ای:در پاسخ به نیازهای جامعه ،آموزش های حرفه ای ،توسعه شغلی و برنامه استخدام در حال توسعه و در حال
اجرا هســتند .این برنامهها با هدف ایجاد مهارت در بین جوانان ،و فرصت های امرار معاش و اســتقالل مالی
برای زنان صورت میگیرد.
 2-2-4پیشرفت برنامههای شهری:یک ســال پس از آن انجام برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی در بستی و تعامل با مردم افزایش یافت.
نقشهبرداری در سال  2009با هدف ارتقاء برنامه ریزی و پیدا کردن نقاط حساس شهری از جمله محوطه سازی
برای ایجادا فضاهای باز و بهبود خیابان انجام گرفت.
 2-2-5ابتکار احیای فرهنگی:زندگی  700ســاله در منطقه یک ترکیب منحصر به فرد از عناصر ســکوالرو بین االدیانی ایجاد کردهاست.
میراث معنوی شــامل هنرهای نمایشــی ،موسیقی کالسیک ،شــعر و  ،...که در آن امیر خسرو دهلوی در قرن
 14منشــا ایجاد آنهاست .برای احیای این میراث معنوی در بستی شرایطتی فراهم آمد که به کمک و رهبری
جوانان آموزش دیده منطقه صورت بگیرد .زنان بستی در هنرهای سنتی مشغول به کارهستند و با خرید و فروش
محصوالت خود درآمد خانواده را افزایش میدهند.
یکی دیگر از اقداماتی که برای افزایش بهبود شــرایط اجتماعی در منطقه بســتی در دهلینو صورت گرفته
است ،ایجاد پارک شهری و چنین مهدکودک است .استفاده از  300نوع گیاه بومی دهلینو و استفاده از گیاهان و
پرندگان مورد عالقه پادشاهان مغولی از دیگر اقدماتی که در اینباره در پارک صورت گرفته است .ایجاد پیادهرو
با طول  2کیلومتر ،که تراز وسطی به آرامگاه همایون دارد و به کمک آن آرامگاه همایون و نظامالدبن بستی در
پیوستگی با هم قرار میگیرند و تجربه منحصر به فردی برای بازدیدکنندگان فراهم میکند.
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 2-2-2سالمتمداخله در درمانگاه شــهری باعث شــد به میزان قابل توجهی به بهبود کیفیت در مراقبت های بهداشتی و
پیشــگیرانه بالینی ســاکنین کمک کند .ایجاد آزمایشگاه تازه تاســیس پاتولوژی قادر به انجام سی و چهار نوع
آزمایش اســت و بیش از  3500نفر با استفاده از این تسهیالت میتوانند از این آزمایشگاه استفاده کنند و بیش
از  11000آزمون در یک ســال میتواند صورت گیرد .ایجاد پزشکان اضافی برای مشاوره در مراقبت از زنان و
زایمان ،گوش و حلق و چشم است.
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نتیجهگیری:
• حفاظت از میراث معنوی و میراث فرهنگی در کنار هم
• باال بردن کیفیت زندگی در این محله با بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی
• بهبود شرایط آموزش ،بهداشت ،اشتغال و  ...در کنار هم
• ایجاد شــرایطی برای جذب و اســتفاده حداکثر از مردم محلی برایی برنامههــای میراث معنوی و میراث
فرهنگی (برای جلب مشارکت مردم محلی)
• نادیده نگرفتن پتانسیلهای اجتماعی در پشبرد برنامههای میراث فرهنگی از جمله استفاده از صنایع دستی
بانوان محلی ،حضور پر رنگ جوانان در برنامههای فرهنگی _ تفریحی.
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توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسالمی)HCP( :
توانبخشی فیزیکی یک کلید برای حفاظت از بافت تاریخی است ،اما قطعا به تنهایی برای حفاظت کارا نیست
نیازمند مشارکت و توسعه اجتماعی وتامین مداوم نیازهای مالی برای حفاظت از بافت تاریخی است.
توســعه منطقه نیازمند شــناخت و تجزیه تحلیل دادههای کمی و کیفی اســت و بدون توســعه اجتماعی و
اقتصادی امکانپذیر نیست..
فعالیتهایی نظیر باال بردن و بهبود کیفیت زندگی ســاکنان ،تامین نیازهای اساسی ،ایجاد محیطی امن چه
از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فیزیکی ،ایجاد اشتغال ،تحریک فعالیتهای مولد در آمد و ایجاد آموزش بهتر،
ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی از جمله فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی که نیازمند است در بافتهای تاریخی
صورت گیرد.
در جــدول پایین برخی این بافتهای تاریخی را بررســی کردیم .این اهــداف را باید در چند فاز پیش برد که
بستگی به محدوده جغرافیایی و شرایط حاکم در منطقه دارد.

Historic Cities Programme

برنامهریزی برای شهرهای تاریخی آقاخان :برنامه ترویج حفاظت و استفاده مجدد از ساختمانهای فضاهای
عمومی در شــهرهای تاریخی در جهان اســام را بر عهده دارد HCP .متعهد به مرمت و بازســازی بناهای
تاریخی است و توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را ایجاد میکند.

برنامه ریزی جامع و شناسایی نیازهای:

در هنــگام برنامه ریزی برای مداخالت اجتماعی و اقتصــادی ،اطالعات موجود در مورد اندازه منطقه پروژه،
جمعیت آن و داده های اساســی اجتماعی و اقتصادی جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است .بازیکن کلیدی
در هر دو ســطح دولتی و خصوصی (از جمله سازمان های جامعه مدنی محلی) و رهبران محلی شناخته شده و
با آنها ارتباط برقرار میشود .هنگامی که ارزیابی درستی از منطقه تهیه شد ،مرزهای مناسب در منطقه تعیین
می شود.
این می تواند مرزهای اداری رسمی مورد استفاده (در قاهره و حلب) ،و یا مرزهای رسمی به رسمیت شناخته
شده در سطوح محلی ،مانند محله محالس در الهور و یا در موپتی ،کابل باشد ،و یا مرزهای طبیعی مانند قله
کوه ها و رودخانه ها در ( پاکستان شمالی) و یا به عنوان همچنین مرزهای انسان ساخته شده است مانند معابر
و دیوارهای محیطی مانند نظامالدین در بستی باشد.
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شمال پاکستان

کابل

زنگبار

(جلساتی برای جذب مشارکت مردم)

(شورایی در خانه مرمت شده)

(شورایی در فضای تاریخی شهر)

()Aghakhan,2006,10

()Aghakhan,2006,11

()Aghakhan,2006,12

روشهای جمع آوری اطالعات:
که در طی آن فرایند گستردهای جهت دست یافتن به اطالعات کمی و کیفی از درون منطقه مورد نظر جمع
آوری شــد .از آن جمله درآمد خانوار و مخارج خانواده ،که برای اندازه گیری دشــوار هستند و لذا باید از زوایای
مختلف مورد بررسی قرار گیرند.
مصاحبت با افراد آگاه ،تمرکز برای نشســت گروهها ،مصاحبه با افراد کلیدی و دیگر منابع اطالعاتی ،از جمله
برنامه های کاربردی است .با استفاده از روش هایی بررسی متوسط در آمد خانوار در قاهره و حلب ،مورد بررسی
قرار گرفت ،در مقابل این روشها در زنگبار موثر نبود .با وجود تالشهای مداومی که صورت گرفت .در زنگبار
شــرایط خیلی خوبی نبود بیشتر هزینههای خانوادهها صرف نگهداری از خانه و غذا میشود و برخی از ساکنین
در آمدشان کمتر از  1دالر در روز بود و این نشان دهنده سطح باالی فقر در جامعه است.
بعد از جمعآوری مقدار زیادی داده نیازمند یک برنامه استراتژیک برای شروع مداخلهها بود ،برای این منظور
به جمعآوری اعتبارات و سرمایهگذاری و اعطای وام از طریق طرحهای ابتکاری دست زدند که نیاز به مشارکت
اجتماعی داشت.
تجزیه و تحلیل اولویتبندی بخشهای توسعه اجتماعی:
هنگامی که هدفها تنظیم شدن نیازمند برنامهریزی برای اجرا آنها بودند که به هفت حوزه تقسیم شدند.
 -1مسکن و ساختمان های عمومی
ساختمانهای عمومی در نقاط حساس تری نســبت به خانههای عمومی در فضاهای تاریخی قرار گرفتهاند
ولی به معنای این نیست که سهم باالی توجه مالی را به خود اختصاص داده است.
ساختمان های عمومی در حال حاضر در تمام برنامه های توسعه به نام  HCPاست .انتخاب ساختمان وابسته
است ،بر اهمیت تاریخی آن محله و در دسترس بودن آن است .حتی دیوار تاریخی در قاهره ،که ( ( aktcدر
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طی یک دوره ده ساله ترمیم شده است از هدف اصلی خود خارج شدهاست امروزه بیشتر به جلب توریست برای
آن میپردازند تا مراقبت و نگهداری آن .مســجد بزرگ در موپتی در مالی نیز در ســازمان  HCPذخیره شده
است یک عنصر دینی ،بلکو بازدید کننده از خارج کشور را به خود جلب میکند .اتمام کار حفاظت در شهرستان
قدیمی حلب توسط  HCPنیز ،ورود گردشگران را محیا ساخت.
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 -2فضای باز:
فضای باز در کابل ( )Aghakhan,2006,11
بســیاری از مراکز تاریخی ضعیف تراکم جمعیت باالیی
دارند .اســتفاده بهتر از محدود فضای بــاز عمومیو یا خلق
این فضاهای باز در مکانهایی که مردم به آنها دسترســی
راحتی دارند از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ مانند شــهر
قدیمی در حلب.
ایجاد یک فضای باز در کابل به کمک سازمان  HCPنیز
فضای باز در کابل ( )Aghakhan,2006,11
صــورت گرفت .یک فضای  4هکتاری را به یک فضای باز
و پارک تبدیل کردند که در واقع باعث توســعه اقتصادی در
این مناطق نیز گشــت .میدانها خیابانها و حتی کوچه ها را می توان به عنوان فضاهای عمومی مورد استفاده
قرار داد.
میدان کوچکی در کنار مســجد اسلم ،در قرن ســیزدهم در قاهره در منطقه درب االحمر ،قرار گرفته است
به عنوان فضای عمومی شناسایی شد و به همین منظور برای استفاده های متعدد در ذهن مردم جای گرفت.
 -3آموزش فنی و حرفهای
ســطح آموزش و پرورش در اکثرمناطق تاریخی ،نه در همه مناطق ،مداخله درشــروع فعالیت بســیار پایین
بودهاســت .ســطح سواد ،به ویژه برای زنان ،رسیدن در قاهره و در حلب  ، %70اما در کابل تنها  %25درصد و
تنها حدود ســی درصد در مالی و زنگبار در سال هستند .بسیاری پدر و مادرها اعتقاد داشتند بعد از اتمام ابتدایی
نیازی به ادامه تحصیل در فرزندانشان نمیبینند.
در تعدادی از موارد  HCPابتدا ســواد آموزی برای بزرگســاالن را شروع کرد،که یا به طور مستقیم و یا در
همکاری با ســازمان های غیر دولتی به همراه تجربه محلی صورت گرفت .عالوه بر این ،برای افزایش ســطح
مشــارکت والدین در آموزش فرزندان خود شرایطی فراهم شــد .کتابخانههایی برای کودکان و بزرگساالن راه
اندازی شد که در قاهره تبدیل به یک نقطه کانونی برای تعامل پدر و مادر و فرزندان گردید ،و به عنوان فعالیت
های بعد از مدرسه که با هدف تحریک خالقیت و تاکید بر نیاز به آموزش مداوم صورت گرفت .کتابخانه های
مشابه در حال حاضر نیز در حلب ساخته شده است.
در مورد آموزش متوســطه و عالی سعی شد تا پتانســیلهای محلی شناسایی شده و با توجه به مهارتهای
محلی آموزشهای فنی و حرفهای صورت گرفته تا کمک به اقتصاد خانوار نیز باشد.

االحمر

 -4سالمت و بهداشت:

نیاز همیشــگی به بهداشــت و باالبــودن هزینههای درمان در
بسیاری از مناطق تاریخی در این کشورها دیدهمیشود و در بین این
جوامع بیشــترین خطر در کمین کودکان و مادران اســت .در نییجه

بیشتر تالش شد تا مراقبتهای پیشگرانه به این گروهها آموزش داده
شود و آگاهی و سطح دانش افراد را باال ببرند.

بهداشت خانوار در زنگبار
( )Aghakhan,2006,26

 -5آب و فاضالب و دفع زبالههای جامد:

تامین به آب سالم از وظایف دولت است .در زنگبار و مالی اقداماتی را برای دسترسی به آب مناسب و توالتهای
بهداشتی صورت گرفت و همینطور با زکشی مناسب فاضالب را زیر سطح خیابان عبور دادند .همینطور شرایطی
را برای جمعآوری دائم زباله و حفظ محیط تمیز و سالم فراهم آورد.
 -6اشتغال:
شماره39-40

دخالت  HCPبرای اســتخدام به عنوان یک واســطه صورت گرفت .پس از آموزشهای فنی و حرفهای که
در این مناطق صورت گرفت
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ایجاد اشتغال برای بانوان در افغانستان

ایجاد اشتغال برای بانوان موپتی

درب االحمر قاهره(اشتغال و آموزش فنی و حرفهای)

()Aghakhan,2006,39

()Aghakhan,2006,40

()Aghakhan,2006,54

این افراد را به عنوان صنعتگر وارد جامعه کرد و خود به عنوان واسطه بین کارکنان و کارفرمایان قرار گرفت
و همینطور مسیر را برای جذب زنان در بازار کار با کمک توسعه صنایع دستی محلی هموار کرد.
 -7برنامه ریزی شهری:
تقریبا در تمامی شــهرهایی که  HCPدخالت داشته اســت دارای طرحهای جامع بودند که بسیاری از این
برنامهها با واقعیت تنظیم نشده بود ،به همینطور منظور  HCPبه مقابله با واحدهای دولتی و شهرداری پرداخت.
در نتیجه تغییرات خوبی حایز شد و طرحهای نویی پدید آمد.
حفظ طرح توسعه پروژه:
برای ادامه و استمرار این فعالیت نیاز به تامین بودجه ،همکاری دولتمردان و مردم محلی دارد.
نظارت ،تحقیق و ارزیابی:
در نظارت ،تحقیق و ارزیابی پروژه های خود ،HCP ،سلسله مراتبی را اعمال می کند .توصیف پروژه (اهداف

و مقاصد)( ،استراتژی) و (نحوه فعالیت) به تریب مورد ارزیابی قرار میگیرد .استدالل قانع کننده برای حفظ این
نظم سلســله مراتبی در طراحی پروژه و نظارت و ارزیابی پروژه وجود دارد و خروجی مشــخصی از این برنامه با
همکاری نهادهای محلی به وجود میآید.

شماره39-40

نتیجهگیری:
اقداماتی که در کشــورهای دیگر انجام گرفته تنها به مرمت کالبدی تکیه نکردهاست .زیرا در بیشتر نقاط در
بافتهای تاریخی با مشــکالت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی روبرو هستند عدم توجه ممتد به این بافتهای
باارزش باعث ایجاد معضالت و مشــکالت زیادی شــده است که برای حل آنها نیازمند زمان و صبر و حوصله
است و بدون حل این معضالت با مرمت کالبدی نمیتوان به حفاظت پایدار در بافت تاریخی دست پیدا کرد ،در
تمام این کشــورها میبینیم که برحسب شرایط موجود یا همزمان مرمت کالبدی و توسعه اجتماعی با هم پیش
بردند یا ابتدا به توسعه اجتماعی پرداختند و بعد مرمت کالبدی را به کمک مردم و ساکنین در کنار متخصصین
پیش بردند.
مهمترین مسئلهای که در پیشبرد اهداف به شدت قابل توجه است ،مدیریت قوی در کنار مدیریت و مشارکت
مردمی و محلی و شناخت نیازهای مردمی است.
اســتفاده از خود مردم منطقه برای پیشبرد اهداف مرمتی ،سادهترین اقدام صورت گرفته مشارکت مردمی ،تا
اقدامات پیشرفتهای مانند استفاده از نیروی کار خود مردم برای مرمت بافتهای تاریخی و فروش صنایع دستی
که باعث رشد اقتصاد محله نیز شدهاست.
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