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تجربیات جهانی برای توانمندسازی 
جوامع در بافت های شهری

ترانه صابری ناصری
دانشجوی كارشناسی ارشد رشته مرمت و احيای بناها و بافت های تاريخی

t.saberi.naseri@gmail.com 
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چكیده:
امروزه امر باز زنده سازی بافت های شهری بدون در نظر گرفتن مردم ساكن در آن بافت امکان پذير نيست. 
همين طور كه در اين مقاله در ارائه تجربيات جهانی مشاهده می كنيم در اكثر مناطق تاريخی همزمان كار مرمت 
و توانمند ســازی مردم ساكن بافت شروع شده اســت و همزمان بودن و تکيه بر توانايی های مردم ساكن اكثر 
پروژه ها را بســيار زمان بر كرده اســت اما در نهايت آنچه كه ديده  شد بســيار قابل تامل و تعجب برانگيز است. 
اتفاقی كه ما به ندرت در تجربه های داخل كشــور بدان می پردازيم. در اين تجارب نه تنها كالبد بافت تاريخی 
مرمت شــدند بلکه مردم ســاكن نيز به سرمايه های بافت تاريخی مبدل شــده و در امر مرمت و حفاظت بافت 
تاريخی بســيار تاثيرگذار بودند. در اين مقاله تجاربی كــه در آن ها نقش مردم محلی و مراحلی كه برای تبديل 

شدن آن ها به سرمايه اجتماعی در نظر گرفته شده است مورد توجه قرار گرفته اند.

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



84

39
-4

ه0
مار

ش

مقدمه:
ساليان سال مرمت تنها بخش كالبدی بافت های تاريخی را شامل می شد و مردم منطقه معموال ناديده گرفته 
می شدند. اما هيچ گاه به حفاظت پايدار در بافت های تاريخی دست نرسيدند، به دليل فرسودگی هايی كه در بافت 
بعد از مدت مديدی بی توجهی صورت گرفته بود ســاكنان اصيل آن مهاجرت كرده و يا از لحاظ مالی توانايی 
مرمت و حفاظت از كالبد محل ســکونت خود نداشــتند و در نتيجه مرمت كل بافت تاريخی هم بسيار پر هزينه 
و هم نتيجة قابل قبولی را در بر نداشــت، زيرا ايــن مرمت ها مقطعی بودند و برای و يک بافت تاريخی نيازمند 
حفاظت متداوم اســت و از همه مهمتر باناديه گرفتن مردم محلی و مشــکالتی كه افراد جامعه با آن ها درگير 
هســتند به مشــکالت بافت تاريخی روز به روز دامن زده می شد و  مســئوالن را به اين نتيجه رساند كه صرفا 
حفاظــت از بافت تاريخی هيچ كمکی در بهبود اوضاع بافت تاريخی نخواهد كرد، و ســواالتی را همواره برای 

آن ها به همراه داشته است. 

•  چگونــه می توان بافت تاريخی را بــا وجود مردم كه معمواًل از فقر فرهنگی رنج می برند و با مشــکالت 
اجتماعی درگير هستند حفاظت كرد؟

•  آيا می توان مردم محلی را با شرايط موجود در حفاظت از بافت تاريخی درگير كرد؟
•  چگونه می توان همزمان هم كالبد را از فرســودگی و هم مردم محلی را از افسردگی در بافت های تاريخی 

نجات داد؟
•  چگونه در يک بافت تاريخی می توان به ارتقای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دست پيدا كرد؟

  اين باعث شــد كه ســازمان های مربوطه به فکر كمک گرفتن از خود مردم ساكن برای دست يابی به تمام 
پتانســيل های بافت تاريخی انداخت، ناديده گرفتن مردم محلی نه تنها كمکی به بهبود بافت تاريخی نمی كند 

بلکه بافت های تاريخی را بيشتر به انزوا می كشاند. 
در ايــن مقاله تجربيات جهانی را می بينيم كه چگونه بــا صرف زمان و تامين نيازهای مردمی به كمک خود 
مردم محلی به رشــد باالی اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی در بافت های تاريخی رســيدند و يا از يک وضعيت 

نامعقولی به وضعيت متعادلی دست پيدا كردند.

روش تحقیق:
در اين پژوهش به ترجمه چندين مقاله در راســتای استفاده از سرمايه های اجتماعی در بافت تاريخی پرداخته 
شد، مقاالت انتخاب شده برای ترجمه از كشورهای اسالمی و يا نزديک به فرهنگ ايران هستند و در نهايت به 
يک جمع بندی وذكر نکاتی  از بررســی های صورت گرفته می پردازيم. كشورهايی كه برای اين تحقيق در نظر 

گرفته شده اند شامل مصر، هند، تركيه، است

تجربیات جهانی:

مصر )قاهره(:  .1

-1-1  اهداف کلی برنامه:

ســال 1997  ســازمان )AKTC(   كار بهبود 30 هکتار در منطقه تاريخی ، درب احمر قاهره را آغاز كرد؛ 
اين پروژه شــامل بازســازی ديوار تاريخی  قرن 12 نيز می شــد. اين تالش ها با هدف تجديد حيات پروژه به 
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همراه بهبود شــرايط زندگی در منطقه  از طريق يکپارچه سازی محيط های ساخته شده با مداخالت اجتماعی 
و اقتصادی است. 

در شهر قديمی قاهره، شروع كار فعاليت های 
آقاخان با يک سايت وسيعی بی ثمری همراه 
بود، )بين شهر فاطمی و گورستان مملوكيان، 
تپه ای پر از قلوه ســنگ بود( كه آن را به 30 
هکتار پارک شهری كه بسياری امکانات برای 
بازديدكنندگان فراهم آمده بود تبديل كردند. 
اين پارک شــامل تمام عناصر هندسی از باغ 
های سنتی اسالمی و فضاهايی شبيه تپه ها و 
يک درياچه كوچک است. طراحی اين پارک 
باعث می شود كه بازديد كننده با تجربه غنی 
نمايشی و تجسمی كه در هيچ از يک از منطقه 
ديگری از قاهره در دسترس نيست، دست پيدا 
كنــد. در حال حاضر، پارک االزهر بيش از دو 
ميليون بازديد كننده در سال دارد و ثابت كرده 
اســت كه كاتاليزور برای نوسازی شهری در 

يکی از متراكم ترين شهرهای جهان است.
الحمر  منطقه كنار پــارک االزهــر، درب 
اســت كه از لحاظ كالبدی فرسوده و از لحاظ 
اجتماعی افســرده است، اما هنوز هم می توان 
ويژگــی های يــک جامعه زنده و منســجم 
مســکونی را در آن ديد، علت اين مشکالت 

مهاجرت ســاكنين اصلی در بيش از چند دهه گذشــته بوده اســت. يکی ديگر از داليل اين كاهش، عدم وجود 
سيستم مديريت شهری منسجم است كه می تواند به طور موثر و مناسب با مشکالت و پيچيدگيهای خاص از 
شــهر تاريخی برخورد كند. در حال حاضر، چندين مســجد، قصر قديمی، خانه های تاريخی و فضاهای عمومی 

باز شده اند و يا در حال بازسازی، هستند.
برجســته ترين آن ها، مســجد خری بيک  قرن شانزدهم با مجاورت خانه كوتاب سبيل   قرن هجدهم، آلين 

آق  كاخ قرن 14، مسجد مدرسه ام السلطان سبان  ، مسجد اسالم و مسجد آكوسونکور  )مسجد آبی( است.
اين هــا ميراث قابل توجهی از منطقه داراب االحمر اســت. برخی از آنها در مجــاورت اين پارک قرار گرفته 
اند. بســياری از اين بناهای تاريخی مرمت شــده اند و شرايطی فراهم شد تا مردم محلی هم نسبت به اين بناها 
شــناخت كافی پيدا كنند، و هم شرايطی فراهم بيايد تا مردم محله بتوانند از اين ساختمان های تاريخی استفاده 
و بهره ببرند. در كنار ارتقاء و بهبود فيزيکی اين بناهای تاريخی، طيف گســترده ای از طرح های توسعه مداوم 
اقتصادی و اجتماعی برای ايجاد و بهبود شــرايط اجتماعی و اقتصادی انجام گرفت؛ از جمله كارهای اجتماعی 
كه در بافت تاريخی انجام گرفت شامل: شروع آموزش، ايجاد اشتغال و اعتبارات خرد برای شركت های كوچک 
محلی، برنامه های ويژه برای هدف قرار دادن مسائل بهداشتی، و ايجاد برنامه های توانمندسازی بانوان، امکان 
كمک های مالی و اعتبارات خرد برای ارتقاء محله، و بســياری از شــركت های محلی و ايجاد توانمندسازی در 

سطح جامعه محلی، در كنار توسعه فيزيکی محلی صورت گرفته است. 
Agha khan  
KhraybeK  
sabil Kuttab  
Alin Aq  
Umm al-sultan shabaan  
Aqsunqur  
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توسعه های فیزیكی:  1-2-
توسعه های فيزيکی كه در محل صورت گرفت، كشف ديوار تاريخی كه قبال به خاک سپرده شد، با دروازه های 
عظيم آن، برج، و طراحی داخلی آن از دهه های گذشــته مربوط به دوره اسالمی در مصر است. بيش از 1300 
متر طول، ديوار به شــکل يک عنصر ســوم متمايز از اهميت بين پارک و درب االحمر، و محوطه های اطراف 
پارک، و همچنين به عنوان يک بنای تاريخی است كه می توان مورد بازديد قرار گيرد. در طول قرن ها، خانه و 
بناهای تاريخی در برابر ديوار در كنار شهر ساخته شده است كه بخشی جدايی ناپذير از تاريخ شهری و اجتماعی 

قاهره شده  است. حذف عناصر متجاوز بخشی از روند مرمت صورت گرفته است.
 يکی ديگر از توســعه های محلی طرح توسعه ميدان شــهری طراحی شده است به يک مركز برای استفاده 

خرده  فروشی و تجاری، پاركينگ خودرو تبديل شد.

توسعه های اجتماعی:  1-3-
      

امروز درب االحمر منطقه پر جنب و جوش اما فقيری است كه به هيچ وجه شبيه به گذشته غنی آن نيست. از 
ابتدای قرن بيستم، اين بخش از قاهره تاريخی شاهد كاهش مداوم جمعيت و كمبود امکانات برای زندگی است 

   و ساكنان ثروتمند خود را از دست داده و به جای آن مردمی فقير با سطح فرهنگ پايين جای گزين شده  اند 
كه اين جای گزين به ســرعت باعث نابودی بافت و محيط زيســت اطراف شــد. يکی از داليلی كه باعث زوال 
زودتر درب االحمر شــد توقف كنترل دولت در ســال 1950 در مورد اجاره بها بود.  بسياری از مالکان هيچ دليل 
بــرای نگهداری و حفظ ملک خود نمی يافتنــد و بدتر از همه ويرانه های آن فضايی برای تجارت مواد مخدر در 
قاهره شــد. در ماه مارس 2000 كه فعاليت های حفاظت از بافت تاريخی شروع شد جمعيت از 170000 نفر در 

سال 1977 به 100000 نفر كاهش پيدا كرده بود.
توســعه اجتماعی با توجه به شــرايط بد جامعه آغاز به  كار كرد كه اينکار به منظور باال بردن كيفيت زندگی 
ســاكنان چه از لحاظ اقتصادی، ســکونت، بهداشــت و آموزش و پرورش بود. بدين صــورت منافع حاصل از 
فعاليت های موجود در بافت به مردم واقعی اختصاص پيدا كرد و اين درآمد به كسانی كه تازه وارد بافت شده اند 
اختصاص پيدا نمی كرد و يک برنامة 3 سالة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفت كه در صورت 
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موفق بودن به مدت 1 ســال ديگر تمديد می شــد، كه بودجه ان را عمدتًا صندوق توسعه مصر و سوئيس تامين 
می كرد.

اولويتهای مهمی كه در اين طرح در نظر گرفته شــد: بهبود كيفيت زندگی، ارتقاء سطح اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی است، اشتغال و آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه صنايع دستی، بهبود آموزش و پرورش، بهداشت، 

محيط زيست، و ظرفيت سازی برای دولت های محلی و سازمان های جامعه مدنی است.
اين پروژه در چندين فاز انجام گرفت. فاز اول دسترســی به مراقبت های بهداشــتی اوليه بود كه تا حد زيادی 
در طول چهار ســال موفقيت آميز بود. در ادامه فازها بحث آموزش فنی و حرفه ای، و برخی ديگر از توسعه های 
اقتصادی و اجتماعی بود كه تا ســال 2003 نه تنها بســياری از نيازهای خانوار را برطرف می كرد بلکه با دادن 
كمک ها مالی و وام برای كارآفرينان از اوضاع اقتصادی بســياری از خانوار تا ســال 2005 نيز بهبود يافت. بعد 
از آن فاز 2 از ســال 2005 تا ســال 2009 آغاز شد در همين زمان يک نظرسنجی بين خانوار صورت گرفت كه 
نتيجه رضايت بخش اعالم می كرد و خواستار مداخالت كمتری در جامعه محلی بودند. در سال 2003 )%25 از 

مردم نقل مکان كرده بودند( اما در سال 2009 )تنها %2( نقل مکان كرده بودند.
نتیجه گیری توسعه اجتماعی:

•  با باال رفتن قيمت مسکن در اين محدوده همراه بوده است.
•  ميزان در آمد مردم از سال 2003 تا سال 2009 به دو برابر افزايش پيدا كرده است. 

•  پيدا شدن شغل برای بيش از 4300 نفر.
• كاهش در سطح بی سوادی در سطح مردم )%5.5 در بين مردان و %2.5 در بين زنان(.

•  ايجاد مراكز بهداشــتی در نزديک مســاجد، بهداشت بيش از سه هزار كودک بررسی شد و تعداد زيادی از  
   جلسات مشاوره برای نوجوانان و زنان در افراد اعم از مراقبت از سالمندان و مراقبت از كودكان كار.

• كيفيت زندگی، )افزايش قابل توجهی برای مشــاركت مردم، و كاهش اختالف بين همســايگان از %18 در 
    سال 2003 به %5 در 2009،  تمايل به اقامت در درب االحمر در حال حاضر باالاست در سال 2003 )89% 
     آرزوی زندگی در اين منطقه را داشتند كه اين رقم در سال 2009 به %93 رسيده است(. )بنيادآقاخان،2012(

2. هند )دهلی نو(:
اهداف طرح برنامه:

در قلب دهلی نو، آرامگاه پادشاهان ميراث جهانی يونسکو 
قرار گرفته است و با بيش از يک صد آثار پراكنده، اين منطقه 
بيشــترين گروه از ساختمان قرون اسالمی در هند را دارد. از 

همة اين مقابر مهمتر حضرت نظام الدين است. 
مهمترين هدف: بهتر كردن شرايط حفاظت، متصل كردن 
3 منطقه جدا از هم در مقبره نظام الدين، توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و محيط زيســتی و باال بــردن كيفيت زندگی در 

http://www.akdn.org/hcp/india.aspمنطقه شهری
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-1-2 میراث فرهنگی:
حفاظت از محيط زيســت و ميراث فرهنگی با هدف باال بردن هويت تاريخی و حصول اطمينان از نگهداری 

طوالنی مدت در حال حاضر در مقبره انجام شده است. برای اين منظور فعاليت های زير صورت گرفت:
جمع آوری آرشــيو جامع پژوهش، نظرســنجی سايت، جمع آوری اســناد و مدارک، استفاده از ابزار سه بعدی، 
فن آوری ليزر اسکن ، ارزيابی و تجزيه و تحليل ساختاری، تهيه پيشنهادهای حفاظت دقيق در همراهی با ايجاد 

دستورالعمل. برای حفاظت از هند مطابق با استاندارد سازمان های بين المللی.
برای اين منظور كارهايی كه صورت گرفت عبارتند از: حذف از بيش از يک ميليون كيلو بتن اضافه شــده در 
قرن بيســتم از سقف، و تعميرات گنبد، با روكش فلزی و تميز كردن سنگ مرمر آن و تعمير گلدستة طالی آن 

و ....
اين پروژه همانطور به عنوان يک برنامه آموزشی برای حفاظت از بناهای تاريخی و همين طور برای حفاظت 

از ساير باغ های تاريخی مغولی در هند مورد استفاده قرار گرفت.
 

حضرت نظام الدين يکی از پرجمعيت ترين معابد از لحاظ زيارت اســت و  علت  آن اهميت فرهنگی، تاريخی 
و معنوی ذاتی آن برای زائران و گردشــگران است و برای بهبود منطقه شهری آن نيازمند به اقدامات اجتماعی 

و اقتصادی است.

-2-2 اقدامات اجتماعی- اقتصادی:
هدف بهبود كيفيت زندگی برای منطقه شــهری پرجمعيت حضرت نظام الدين بســتی است، رسيدن به اين 
هدف زمان زيادی برد، نيازمندی های بافت شــامل رويکرد جامعه محور و همکاری و هم افزايی برای توســعه 
و تقويت خدمات ضروری شــهری از طريق مداخله در منطقه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهداشت و 

ارتقاء فضای باز بود.

http://www.akdn.org/hcp/india.asp
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-1-2-2 آموزش و پرورش:
اولين اقدام بحث آموزش و پرورش بود. آموزش و پرورش نياز به زيرســاخت های الزم داشــت از آن جمله 
مداخالت در بخش های كليدی آموزش و پرورش، مانند آموزش معلمان و پشتيبانی از دانش آموزان كه شامل 
نوسازی عمده ای از ساختمان مدرسه ابتدايی شهر بود. اين بود كه در يک كشور ويران و فاقد توالت كاربردی 
و يا آب آشــاميدنی شرايط مناســب برای آموزش و پرورش فراهم شد. كه اين اقدام با هدف ايجاد يک محيط 
دوستانه و امن برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان به همراه ايجاد مقررات مربوط به آب آشاميدنی، 
ايجاد توالت های جداگانه برای پســران و دختران، ايجاد راه پله گسترده تر برای ايمنی بيشتر و اقداماتی ديگر 

برای ايمنی صورت گرفت كه باعث افزايش ثبت نام %150 در عرض يک سال در مدارس شد.

-2-2-2 سالمت
مداخله در درمانگاه شــهری باعث شــد به ميزان قابل توجهی به  بهبود كيفيت در مراقبت های بهداشتی و 
پيشــگيرانه بالينی ســاكنين كمک كند. ايجاد آزمايشگاه تازه تاســيس پاتولوژی قادر به انجام سی و چهار نوع 
آزمايش اســت و بيش از 3500 نفر با استفاده از اين تسهيالت می توانند از اين آزمايشگاه استفاده كنند و بيش 
از 11000 آزمون در يک ســال می تواند صورت گيرد. ايجاد پزشکان اضافی برای مشاوره در مراقبت از زنان و 

زايمان، گوش و حلق و چشم است.

-3-2-2 آموزش های حرفه ای:
در پاسخ به نيازهای جامعه، آموزش های حرفه ای، توسعه شغلی و برنامه استخدام در حال توسعه و در حال 
اجرا هســتند. اين برنامه ها با هدف ايجاد مهارت در بين جوانان، و فرصت های امرار معاش و اســتقالل مالی 

برای زنان صورت می گيرد.

-4-2-2 پیشرفت برنامه های شهری:
يک ســال پس از آن انجام برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی در بستی و تعامل با مردم افزايش يافت. 
نقشه  برداری در سال 2009 با هدف ارتقاء برنامه ريزی و پيدا كردن نقاط حساس شهری از جمله محوطه سازی 

برای ايجادا فضاهای باز و بهبود خيابان انجام گرفت.

-5-2-2 ابتكار احیای فرهنگی:
زندگی 700 ســاله در منطقه يک تركيب منحصر به فرد از عناصر ســکوالرو بين االديانی ايجاد كرده است. 
ميراث معنوی شــامل هنرهای نمايشــی، موسيقی كالسيک، شــعر و ...، كه در آن امير خسرو دهلوی در قرن 
14 منشــا ايجاد آن هاست. برای احيای اين ميراث معنوی در بستی شرايطتی فراهم آمد كه به كمک و رهبری 
جوانان آموزش ديده منطقه صورت بگيرد. زنان بستی در هنرهای سنتی مشغول به كارهستند و با خريد و فروش 

محصوالت خود درآمد خانواده را افزايش می دهند.
يکی ديگر از اقداماتی كه برای افزايش بهبود شــرايط اجتماعی در منطقه بســتی در دهلی نو صورت گرفته 
است، ايجاد پارک شهری و چنين مهدكودک است. استفاده از 300 نوع گياه بومی دهلی نو و استفاده از گياهان و 
پرندگان مورد عالقه پادشاهان مغولی از ديگر اقدماتی كه در اين باره در پارک صورت گرفته است. ايجاد پياده رو 
با طول 2 كيلومتر، كه تراز وسطی به آرامگاه همايون دارد و به كمک آن آرامگاه همايون و نظام الدبن بستی در 

پيوستگی با هم قرار می گيرند و تجربه منحصر به فردی برای بازديدكنندگان فراهم می كند.
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نتيجه گيری:
• حفاظت از ميراث معنوی و ميراث فرهنگی در كنار هم

• باال بردن كيفيت زندگی در اين محله با بهبود شرايط اجتماعی و اقتصادی
• بهبود شرايط آموزش، بهداشت، اشتغال و ... در كنار هم 

• ايجاد شــرايطی برای جذب و اســتفاده حداكثر از مردم محلی برايی برنامه هــای ميراث معنوی و ميراث 
فرهنگی )برای جلب مشاركت مردم محلی(

• ناديده نگرفتن پتانسيل های اجتماعی در پشبرد برنامه های ميراث فرهنگی از جمله استفاده از صنايع دستی 
بانوان محلی، حضور پر رنگ جوانان در برنامه های فرهنگی _ تفريحی.

 )HCP( :توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسالمی
توانبخشی فيزيکی يک كليد برای حفاظت از بافت تاريخی است، اما قطعا به تنهايی برای حفاظت كارا نيست 

نيازمند مشاركت و توسعه اجتماعی وتامين مداوم نيازهای مالی برای حفاظت از بافت تاريخی است. 
توســعه منطقه  نيازمند شــناخت و تجزيه تحليل داده های كمی و كيفی اســت و بدون توســعه اجتماعی و 

اقتصادی امکان پذير نيست..

فعاليت هايی نظير باال بردن و بهبود كيفيت زندگی ســاكنان، تامين نيازهای اساسی، ايجاد محيطی امن چه 
از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فيزيکی، ايجاد اشتغال، تحريک فعاليت های مولد در آمد و ايجاد آموزش بهتر، 
ايجاد خدمات بهداشتی و درمانی از جمله فعاليت های اجتماعی و اقتصادی كه نيازمند است در بافت های تاريخی 

صورت گيرد.
در جــدول پايين برخی اين بافتهای تاريخی را بررســی كرديم. اين اهــداف را بايد در چند فاز پيش برد كه 

بستگی به محدوده جغرافيايی و شرايط حاكم در منطقه دارد.

     

برنامه ريزی برای شهرهای تاريخی آقاخان: برنامه ترويج حفاظت و استفاده مجدد از ساختمان های فضاهای 
عمومی در شــهرهای تاريخی  در جهان اســالم را بر عهده دارد. HCP متعهد به مرمت و بازســازی بناهای 

تاريخی است و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را ايجاد می كند.

Historic Cities Programme  
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برنامه ریزی جامع و شناسایی نیازهای:
در هنــگام برنامه ريزی برای مداخالت اجتماعی و اقتصــادی، اطالعات موجود در مورد اندازه منطقه پروژه، 
جمعيت آن و داده های اساســی اجتماعی و اقتصادی جمع آوری و تجزيه و تحليل شده است.  بازيکن كليدی 
در هر دو ســطح دولتی و خصوصی )از جمله سازمان های جامعه مدنی محلی( و رهبران محلی شناخته شده و 
با آن ها  ارتباط برقرار می شود. هنگامی كه ارزيابی درستی از منطقه تهيه شد، مرزهای مناسب در منطقه تعيين 

می شود.
اين می تواند مرزهای اداری رسمی مورد استفاده )در قاهره و حلب(،  و يا مرزهای رسمی به رسميت شناخته 
شده در سطوح محلی، مانند محله محالس در الهور و يا در موپتی، كابل باشد،  و يا مرزهای طبيعی مانند قله 
كوه ها و رودخانه ها در ) پاكستان شمالی( و يا به عنوان همچنين مرزهای انسان ساخته شده است مانند معابر 

و ديوارهای محيطی مانند نظام الدين در بستی باشد.

روش های جمع آوری اطالعات:
  كه در طی آن فرايند گسترده ای جهت دست يافتن به اطالعات كمی و كيفی از درون منطقه مورد نظر جمع 
آوری شــد. از آن جمله درآمد خانوار و مخارج خانواده، كه برای اندازه گيری دشــوار هستند و لذا بايد از زوايای 

مختلف مورد بررسی قرار گيرند.
مصاحبت با افراد آگاه، تمركز برای نشســت گروه ها، مصاحبه با افراد كليدی و ديگر منابع اطالعاتی، از جمله 
برنامه های كاربردی است. با استفاده از روش هايی بررسی متوسط در آمد خانوار در قاهره و حلب، مورد بررسی 
قرار گرفت، در مقابل اين روش ها در زنگبار موثر نبود. با وجود تالش های مداومی كه صورت گرفت. در زنگبار 
شــرايط خيلی خوبی نبود بيشتر هزينه های خانواده ها صرف نگهداری از خانه و غذا می شود و برخی از ساكنين 

در آمدشان كمتر از 1 دالر در روز بود و اين نشان دهنده سطح باالی فقر در جامعه است.
بعد از جمع آوری مقدار زيادی داده نيازمند يک برنامه استراتژيک برای شروع مداخله ها بود، برای اين منظور 
به  جمع آوری اعتبارات و سرمايه گذاری و اعطای وام از طريق طرح های ابتکاری دست زدند كه نياز به مشاركت 

اجتماعی داشت.
تجزيه و تحليل اولويت بندی  بخش های توسعه اجتماعی:

هنگامی كه هدف ها تنظيم شدن نيازمند برنامه ريزی برای اجرا آن ها بودند كه به هفت حوزه تقسيم شدند.
مسکن و ساختمان های عمومی  -1

ساختمان های عمومی در نقاط حساس تری نســبت به خانه های عمومی در فضاهای تاريخی قرار گرفته اند 
ولی به معنای اين نيست كه سهم باالی توجه مالی را به خود اختصاص داده است.

ساختمان های عمومی در حال حاضر در تمام برنامه های توسعه به نام HCP است. انتخاب ساختمان وابسته 
است، بر اهميت تاريخی آن محله و در دسترس بودن آن است. حتی ديوار تاريخی در قاهره، كه ) )aktc  در 

شمال پاكستان
)جلساتی برای جذب مشاركت مردم( 

)Aghakhan,2006,10(

كابل 
)شورايی در خانه مرمت شده(
)Aghakhan,2006,11(

زنگبار
)شورايی در فضای تاريخی شهر( 

)Aghakhan,2006,12(
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طی يک دوره ده ساله ترميم شده است از هدف اصلی خود خارج شده است امروزه بيشتر به جلب توريست برای 
آن می پردازند تا مراقبت و نگهداری آن.  مســجد بزرگ در موپتی در مالی نيز در ســازمان HCP ذخيره شده 
است يک عنصر  دينی، بلکو بازديد كننده از خارج كشور را به خود جلب می كند. اتمام كار حفاظت در شهرستان 

قديمی حلب توسط HCP نيز، ورود گردشگران را محيا ساخت.

2- فضای باز:
)Aghakhan,2006,11 ( فضای باز در كابل 

بســياری از مراكز تاريخی ضعيف تراكم جمعيت بااليی 
دارند. اســتفاده بهتر از محدود فضای بــاز عموميو يا خلق 
اين فضاهای باز در مکان هايی كه مردم به آن ها دسترســی 
راحتی دارند از اهميت زيادی برخوردار اســت؛ مانند شــهر 

قديمی در حلب.
ايجاد يک فضای باز در كابل به كمک سازمان HCP نيز 
صــورت گرفت. يک فضای 4 هکتاری را به يک فضای باز 
و پارک تبديل كردند كه در واقع باعث توســعه اقتصادی در 

اين مناطق نيز گشــت. ميدان ها خيابان ها و حتی كوچه ها را می توان به عنوان فضاهای عمومی مورد استفاده 
قرار داد.

 ميدان كوچکی در كنار مســجد اسلم، در قرن ســيزدهم در قاهره در منطقه درب االحمر، قرار گرفته است 
به عنوان فضای عمومی شناسايی شد و به همين منظور برای استفاده های متعدد در ذهن مردم جای گرفت.

3- آموزش فنی و حرفه ای
ســطح آموزش و پرورش در اكثرمناطق تاريخی، نه در همه مناطق، مداخله درشــروع فعاليت بســيار پايين 
بوده اســت.  ســطح سواد، به ويژه برای زنان، رسيدن در قاهره و در حلب 70% ، اما در كابل  تنها 25% درصد و 
تنها حدود ســی درصد در مالی و زنگبار در سال هستند. بسياری پدر و مادرها اعتقاد داشتند بعد از اتمام ابتدايی 

نيازی به ادامه تحصيل در فرزندانشان نمی بينند.
در تعدادی از موارد HCP  ابتدا ســواد آموزی برای بزرگســاالن را شروع كرد،كه يا به طور مستقيم و يا در 
همکاری با ســازمان های غير دولتی به همراه تجربه محلی صورت گرفت. عالوه بر اين، برای افزايش ســطح 
مشــاركت والدين در آموزش فرزندان خود شرايطی فراهم شــد. كتابخانه هايی برای كودكان و بزرگساالن راه 
اندازی شد كه در قاهره تبديل به يک نقطه كانونی برای تعامل پدر و مادر و فرزندان گرديد، و به عنوان فعاليت 
های بعد از مدرسه كه با هدف تحريک خالقيت و تاكيد بر نياز به آموزش مداوم صورت گرفت. كتابخانه های 

مشابه در حال حاضر نيز در حلب ساخته شده است.   
در مورد آموزش متوســطه و عالی سعی شد تا پتانســيل های محلی شناسايی شده و با توجه به مهارت های 

محلی آموزش های فنی و حرفه ای صورت گرفته تا كمک به اقتصاد خانوار نيز باشد.

4- سالمت و بهداشت:
   نياز هميشــگی به بهداشــت و باالبــودن هزينه های درمان در 
بسياری از مناطق تاريخی در اين كشورها ديده می شود و در بين اين 
جوامع بيشــترين خطر در كمين كودكان و مادران اســت. در نييجه 

)Aghakhan,2006,11 ( فضای باز در كابل

آموزش بهداشت در قاهره درب االحمر
)Aghakhan,2006,25 ( 
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بيشتر تالش شد تا مراقبت های پيشگرانه به اين گرو ه ها آموزش داده 
شود و آگاهی و سطح دانش افراد را باال ببرند.

5- آب و فاضالب و دفع زباله های جامد:
تامين به آب سالم از وظايف دولت است. در زنگبار و مالی اقداماتی را برای دسترسی به آب مناسب و توالتهای 
بهداشتی صورت گرفت و همينطور با زكشی مناسب فاضالب را زير سطح خيابان عبور دادند. همينطور شرايطی 

را برای جمع آوری دائم زباله و حفظ محيط تميز و سالم فراهم آورد.

6- اشتغال:    

دخالت HCP برای اســتخدام به عنوان يک واســطه صورت گرفت. پس از آموزش های فنی و حرفه ای كه 
در اين مناطق صورت گرفت

 اين افراد را به عنوان صنعتگر وارد جامعه كرد و خود به عنوان واسطه بين كاركنان و كارفرمايان قرار گرفت 
و همينطور مسير را برای جذب زنان در بازار كار با كمک توسعه صنايع دستی محلی هموار كرد.

7- برنامه ریزی شهری:
تقريبا در تمامی شــهرهايی كه HCP دخالت داشته اســت دارای طرح های جامع بودند كه بسياری از اين 
برنامه ها با واقعيت تنظيم نشده بود، به همينطور منظور HCP به مقابله با واحدهای دولتی و شهرداری پرداخت. 

در نتيجه تغييرات خوبی حايز شد و طرح های نويی پديد آمد. 

حفظ طرح توسعه پروژه:
برای ادامه و استمرار اين فعاليت نياز به تامين بودجه، همکاری دولتمردان و مردم محلی دارد.

نظارت، تحقیق و ارزیابی:
در نظارت، تحقيق و ارزيابی پروژه های خود، HCP، سلسله مراتبی را اعمال می كند. توصيف پروژه )اهداف 

بهداشت خانوار در زنگبار
)Aghakhan,2006,26 ( 

ايجاد اشتغال برای بانوان در افغانستان 
)Aghakhan,2006,39(

ايجاد اشتغال برای بانوان موپتی 
)Aghakhan,2006,40(

درب االحمر قاهره)اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای(
)Aghakhan,2006,54( 
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و مقاصد(، )استراتژی( و )نحوه فعاليت( به تريب مورد ارزيابی قرار می گيرد. استدالل قانع كننده برای حفظ اين 
نظم سلســله مراتبی در طراحی پروژه و نظارت و ارزيابی پروژه وجود دارد و خروجی مشــخصی از اين برنامه با 

همکاری نهادهای محلی به وجود می آيد.

نتیجه گیری:
اقداماتی كه در كشــورهای ديگر انجام گرفته تنها به مرمت كالبدی تکيه نکرده است. زيرا در بيشتر نقاط در 
بافت های تاريخی با مشــکالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو هستند عدم توجه ممتد به اين بافت های 
با ارزش باعث ايجاد معضالت و مشــکالت زيادی شــده است كه برای حل آن ها نيازمند زمان و صبر و حوصله 
است و بدون حل اين معضالت با مرمت كالبدی نمی توان به حفاظت پايدار در بافت تاريخی دست پيدا كرد، در 
تمام اين كشــورها می بينيم كه برحسب شرايط موجود يا همزمان مرمت كالبدی و توسعه اجتماعی با هم پيش 
بردند يا ابتدا به توسعه اجتماعی پرداختند و بعد مرمت كالبدی را به كمک مردم و ساكنين در كنار متخصصين 

پيش بردند. 
مهمترين مسئله ای كه در پيشبرد اهداف به شدت قابل توجه است، مديريت قوی در كنار مديريت و مشاركت 

مردمی و محلی و شناخت نيازهای مردمی است.
اســتفاده از خود مردم منطقه برای پيشبرد اهداف مرمتی، ساده ترين اقدام صورت گرفته مشاركت مردمی، تا 
اقدامات پيشرفته ای مانند استفاده از نيروی كار خود مردم برای مرمت بافت های تاريخی و فروش صنايع دستی 

كه باعث رشد اقتصاد محله نيز شده است.
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