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• تعریف شما از بازآفریني شهري چیست؟
وجود  به   Regeneration یا  بازآفریني  واژه  از  مقصود 
آمدن یک نسل جدید است. با مثالي مي توان این امر را 
روشن تر بیان کرد؛ هر فردي از نظر شکل، حرکات، رفتار، 
شیوه راه رفتن، حرف زدن و ... شبیه پدر، مادر، پدربزرگ یا 
مادربزرگ خود است، اما با وجود همه شباهت ها، شخصي 
منحصربه فرد است. به بیان دیگر ممکن است کالبد و ظاهر 
فرد، تداعي کننده فرد دیگري باشد اما آن شخص فردی 
دیگر در نسل سوم خانواده بوده و رفتار، گفتار، تفکرات 
و هنجارهاي منحصربه فردي دارد. این امر به معناي آن 
مرکز  در یک  است.  Regenerate شده  فرد  که  است 
به  نیز ممکن است عناصر کالبدي متعلق  کهن شهري 
سیصد سال پیش باشد، ولي رفتارهاي این مرکز شهري 
به آن دوره تعلق ندارد و Regenerate شده است. به 
عبارت دیگر این مرکز شهري معاصر سازي شده و با حفظ 
ویژگي هاي شکلي، اندامین و ریخت شناسانه، با تغییر رفتار 
و اندیشه، فرزند زمان خودش است؛ یعني ظرف یگانه اي 
است که در آن مظروف دیگري ریخته شده است. با این 
تعریف انسان و شهر هر دو با مظروفشان شناخته مي شوند. 
زماني که با انساني مواجه میشویم ابتدا ظاهر او را درک 
میکنیم؛ اما سپس رفتار، هنجار، گفتار و اندیشه اوست که 
ماهیتش را براي ما مشخص مي کند. شهر نیز چنین است. 
 Urban بازآفریني شهري که مي توان آن را معادل عبارت
مجدد  آفرینش  معني  به  که  دانست   Regeneration
است؛ یعني روح دیگري در کالبد بنا، مجموعه یا بافت 
دمیده شده است. براي مثال یک خانه تاریخي را حفظ و با 
دقت آن را مرمت مي کنیم؛ ولي به محض آنکه روح دیگري 
در آن دمیده مي شود تغییري بنیادین مي کند. براي مثال خانه 
بروجردي ها مي تواند عملکرد رستوران یا هتل داشته باشد یا 
خانه رسولیان یزد به دانشکده معماري و شهرسازي تبدیل 
شود. در واقع کالبد حفظ شده و رفتارها و هنجارهاي بنا تغییر 

مي کند.

• با این تعریف تفاوت Urban Regeneratio  و 
Urban Renaissance در چیست؟

بازآفریني شهري و نوزایي شهري یک تفاوت عمده با هم 
دارند؛ در نوزایي شهري اصراري بر حفظ کالبد نیست، براي 
مثال Urban Village از مظاهر کارهاي ریچارد راجرز در 
نوزایي شهري است که در قالب آن یک مکان جدید به 
وجود مي آید. در بازآفریني شهري با حفظ فضاهاي کالبدي 
روستاها و محله هاي تاریخي بر تشابهات کالبدي و ظاهري 
آنها تاکید مي شود؛ درحالیکه در نوزایي شهري تشابهات، 
بلکه حفظ  ندارد  اهمیت  کالبدي  مظاهر  تکرار  و  حفظ 
روحیه مهم است. به طور کلي بازآفریني دمیدن روح جدید 
در کالبد کهن است.کاونت گاردن1 و محله سوهو2در لندن 
این محله ها  بازآفریني شهري هستند، در  از  نمونه هایي 
کالبد حفظ شده ولي عملکرد تغییر کرده است. در حالي 
که در محله له ال۳پاریس رویکرد نوزایي شهري حاکم است 
چرا که محله حذف شده و موجودي دیگر به جاي آن 

نشسته است. 

• فرآیند بازآفریني در عرصه هاي مختلف )روستاهاي 
ادغام شده، بافت تاریخي، بافت فرسوده، سکونتگاه 

غیررسمي و...( چه تفاوتهایي با هم دارند؟
بازآفریني به معني ایجاد یک مظروف است و به همین 
یک  دارد.  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  ماهیت  دلیل 
استفاده  قرار دارد ولي بال  یا کالبد در جاي خود  جسم 
مانده است؛ مقصود ما از بازآفریني، استفاده مجدد از این 
کالبد است. این اشتباه است که در فرآیند بازآفریني تنها 
به کالبد و شکل اهمیت دهیم؛ در حالي که جاني که قرار 
است در آن کالبد دمیده شود بسیار مهم است. براي مثال 
زماني که یک مجموعه خانه هاي قدیمي تبدیل به دانشگاه 
مي شود مي تواند به عنوان کارکرد جدید قابل قبولي در 
کالبد قدیمي جاي گیرد؛ ولي تبدیل یک خانه قدیمي به 
یک هتل پنج ستاره در صورتي مي تواند درست باشد که 

مفهوم بازآفرینی شهری در نظر و عمل
گفت و گو با دکتر سید محسن حبیبی

1-Covent Garden
2-Soho
3-Les-Halles 

مصاحبه کنندگان: علی علی الجنابیان-زهره دودانگه
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سازمان کارکردي جدید با ظرفیت هاي کالبدي و سازه هاي 
ساختماني و تاسیساتي بنا سازگار باشد، در این حالت خدمات 

ویژه در احترام به این خصوصیات عرضه خواهند شد.
قدیمي  کالبد  به  جدید  روح  دمیدن  چگونگي  بنابراین 
هم  با  مظروف  و  اگر ظرف  مي یابد.  چندان  دو  اهمیتي 
سازگاري داشته باشند در هر عرصه اي و هر شرایطي، کار 
موفق خواهد بود، ولي اگر مظروف از ظرف سرریز کند پاسخ 
نادرست خواهد بود و به تالشي صرف مي انجامد. نکته مهم 
دیگر در بازآفریني توجه به زمینه به مثابه مظروف است. 
این زمینه عالوه بر کالبد، شامل آدمیاني نیز مي شود که در 
آنجا زندگي مي کنند و حیات مدني فضاي موجود را سبب 
مي شوند. معموال نقش تعیین کننده زمینه هاي اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي در فرآیند برنامه ها، طرح ها و اقدامات 
بازآفریني در نظر گرفته نمي شود و به همین دلیل به هنگام 
اجراي طرح یا ساکنان مجبور به ترک محل زندگیشان 
مي شوند و یا در صورت ماندن به سبب زمینه هاي نو و 
ناآشنا، منزوي شده، به شيء تبدیل مي شوند و شيء شدن 
آدمي یعني بي تفاوتي نسبت به آنچه در پیرامونش میگذرد 
و این به معناي فروریزي حیات اجتماعي و زندگي مدني 
و  تعامل  با  که  کرد  دنبال  را  باید طرح هایي  است. پس 

گفت وگو با ساکنان شکل گرفته باشند.

عمل  عرصه  در  شهري  بازآفریني  شما  نظر  به   •
میبایست چه فرآیندي را طي کرده و به چه ابعادي 

نماید؟  توجه 
یک نکته بسیار مهم در تجربه هاي کشورهاي موفق در 
زمینه بازآفریني این است که نظري هاي را که ممکن است 
چارچوب هاي آرماني داشته باشد به تجربه مي گذارند و 
در عمل آن را تکمیل مي کنند. از دهه هشتاد قرن بیستم 
میالدي، با شروع این جریان، در کاونت گاردن شاهد این 
هستیم که یک نظریه علمي تجربه نشده در بستر اجرایي 
تکمیل مي شود. این فرایند مولد است و سبب شکل گیري 
انواع مختلف بازآفریني همچون بازآفریني فرهنگ مبنا، 
اقتصاد مبنا، اجتماع محور و دیگر موارد از این دست شده 
و به دگردیسي و پایایي عرصه هاي عمومي انجامیده است. 
تجربه هاي حاصل از این فرایند مجدداً نظریه پردازي شده 
و به کار گرفته مي شوند و بدین قرار نظریه در عمل اثبات 
شده و نقاط قوت و ضعف آن مشخص مي شود. تجربیات 
حاصل از اقدام مجددا نظریه را تکمیل میکند و این رفت 
و برگشت بین نظر و عمل هر بار باعث تکمیل و بهبود و 

انسجام هر دو مي شود. در کشور ما چنین فرآیندي بین 
عرصه نظر و عمل وجود ندارد و به ندرت با اقدامي نوسازانه 
در شهر مواجه میشویم که بر مبناي نظریه باشد. شکي 
نیست که در کالم و بر روي کاغذ نظریه وجود دارد، ولي 
در عمل به فراموشي سپرده مي شود و آن چیزي که بعد از 
اجرا رخ مي نماید، آني نیست که در طرح وجود مي داشت. 
علت شکاف عمیق بین نظریه اولیه و چیزي که اجرا شده، 
این است که باور به نظریه وجود ندارد و تفکر مدرنیستي، 
آن هم از نوع پنج دهه اول قرن بیستم میالدي، آنقدر قوي 
است، که با وجود پذیرفتن نظریه، در عمل این ایده آل هاي 
مدرنیستي است که طرح را شکل مي دهد. این به معناي 
انقطاع از گذشته است، یعني اگر هم کالبد پذیرفته شود 
را  به گونه اي است که ماهیت و روح آن  نوع مداخالت 
به کلي مسخ مي کند؛ به دلیل شکاف میان نظر و عمل 
هیچگاه فرایند از نظر به عمل و بالعکس طي نمي شود و 
این باور وجود ندارد که تجربیات بر اساس نظریات نیست و 
از تجربیات در تکمیل و توسعه نظریات استفاده نمي شود.

در  را  مدیریت شهري  محصول گراي  نگرش  شما   •
مداخله  براي  مشخص  خدمات  شرح  یک  تعریف 
و اقدام در شهر در یک زمان معین و با یک بودجه 

مي کنید؟ قلمداد  مناسبي  رویکرد  معین، 
این مساله به رویکرد مدرنیسم پنج دهه اول قرن بیستم 
برمي گردد که به محصول فکر مي کرد. براي مثال لوکوربوزیه 
به محصول مي اندیشد که مجموعه مارسي یا چنیدگر را 
مي سازد، اسکار نیمایر به محصول فکر میکند که برازیلیا را 
مي سازد، درمورد مسکن هم همینطور بوده است، انبوه سازي 
مسکن بعد از جنگ  جهاني  دوم یک محصول بود و براي 
انسان هایي که قرار است در آنها زندگي کنند فکري نشده بود.

فکر مي کند؛  به محصول  مدیر  دنیا، یک  در همه جاي 
قرار  مدیر  کنار  در  که  مشاوري  که  است  این  مهم  ولي 
گرفته محصول را چگونه تعریف کند. کار مشاور راهنمایي 
مدیریت شهري براي طي فرآیند درست است؛ ولي چون 
این اتفاق نمي افتد و محصول هم در نزد کارفرما و هم 
در نزد مشاور عمده شده و وزن بیشتري مي یابد، مساله 
مداخله پیش میآید. مداخله بار معنایي آمرانه و مفهوم 
پنهاني تجاوز را در بردارد؛ بنابراین استفاده از واژه مداخله، 
است  بهتر  و  نیست  کار درستي  طبق تعریفي که شد، 
در حتي گفت وگوها و نوشته هاي تخصصي واژه اقدام را 
جایگزین آن نمود. مداخله یعني دخالت در یک امر براي 
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رسیدن به یک محصول. از دهه هشتاد قرن بیستم واژه 
Intervention به معني مداخله دیگر کاربست ندارد، و 

واژه "اقدام" جایگزین آن شده است. 
در مداخله، کار انجام مي شود، محصول هم بدست مي آید؛ 
ولي به دلیل اینکه براي تولید این محصول گفت وگویي 
صورت نگرفته است، به ندرت بستر اجتماعي خود را پیدا 
مي کند. زیرا مداخله به معناي تحمیل خواسته هاي آمرانه 
یک  مداخله،  نتیجه  بنابراین  است.  زمینه  بر  یکسویه  و 

محصول است و نتیجه اقدام، یک فرآیند.

از واژه  مشارکت مردمي در فرآیند  تعریف شما   •
چیست؟ شهري  بازآفریني 

مشارکت باب مفاعله، یعني یک امر دوسویه است؛ یعني 
براي مثال من سخن خود را مي گویم، شما هم دیدگاهتان 
را مي گویید، و در نهایت جایي به توافق مي رسیم. این لزوما 
به این معنا نیست که در همه امور با هم به توافق رسیده ایم، 
بلکه در یک موضوع مشخص به توافق مي رسیم و از این 
رو با هم مشارکت مي کنیم. درست مثل ازدواج که پیش 
از آن براي رسیدن به توافق گفت وگو صورت مي گیرد. در 
واقع قبل از مشارکت امر مهم تري به نام گفت وگو وجود 
دارد که در علوم اجتماعي به آن Discourse مي گویند. 
گفت وگو  باید  مشترک  امري  مورد  در  اقدام  هر  از  قبل 
یک  اینکه  نه  دوسویه.  و  برابر  کامال  گفت وگویي  کرد، 
طرف نظراتش را بگوید و طرف دیگر مجبور به پذیرش 
باشد، زیرا در این صورت مشارکت اتفاق ني افتاده است. 
در مشارکت با "توافق" سروکار داریم نه با "اقناع". وقتي 
از مشارکت صحبت مي شود، مدیریت شهري، کارشناس و 
متخصص، باید شهروندان را به عنوان یک فرد قبول داشته 
باشند، یعني بپذیرند که در مقابل آنان، دیگري و دیگراني 
با حق شهروندي حضور دارند و در مورد محله شان و مکان 
خود سخن ها دارند. ممکن است علم این دیگري از شهرساز 
متخصص کمتر باشد، ولي در سایر زمینه ها از شهرساز یا 
مدیر شهري خیلي بیشتر مي داند؛ زیرا او شهر و محله اش را 
زیسته است، اگر این موضوع پذیرفته شود که دیگري و دیگران 

حضور دارند آن وقت مي توان از بازآفریني شهري یاد کرد.
واژه "دیگران" نشان دهنده این است که با کثرت مواجه 
هستیم و این کثرت بر سختي و پیچیدگي کار مي افزاید. 
و  دارند  تفاوت  هم  با  که  کرد  دیگراني گفت وگو  با  باید 
اقدام بازآفریني نیازمند "توافق جمعي" است. این سختي 
و پیچیدگي کار، باعث مي شود که مدیران و متخصصان 

آن را نادیده بگیرند. در حال حاضر این باور، الاقل در میان 
متخصصان و مدیران، وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن 
بنابراین  رسید،  مطلوب  نتیجه اي  به  نمي توان  دیگران، 
مداخله محصول گرا صورت مي گیرد و نتیجه آن چیزي جز 
شکست نیست. مثال اگر در مورد زیرگذر ولیعصر با مردم 
گفت وگو میشد و دالیل طرح قبل از اجرا به مردم توضیح 
داده میشد، حتي اگر همین طرح حاضر به اجرا در مي آمد، 
وضعیت بسیار بهتري داشت و این میزان از مخالفت در 
مورد آن نبود. میدان امام حسین و محور 1۷ شهریور نیز 
محصول تک صدائي و عدم حضور شهروندان است. این پروژه 
اتفاق شگرفي در سطح شهر است، در میانه یک شهر پر 
ازدحام و پر از ترافیک سواره یک عرصه وسیع را به عابر پیاده 
اختصاص دادن کار سترگي است. به لحاظ نظري و روي 
نقشه این طرح غني به نظر مي رسد، ولي مساله آنجاست که 
قبل از اجرا گفت وگو صورت نگرفت. درحالي که اگر گفت وگو 
صورت مي گرفت، چه بسا مردم، بسیاري از اقدامات مورد نظر 
را در راستاي اهداف پروژه انجام مي دادند و با مدیریت شهري 

در تعارض قرار نمي گرفتند. 

در مداخله، کار انجام مي شود، محصول هم بدست مي آید؛ 
ولي به دلیل اینکه براي تولید این محصول گفت وگویي صورت 

نگرفته است، به ندرت بستر اجتماعي خود را پیدا مي کند. 

در حال حاضر باید سرمایه گذاري اجتماعي بسیار زیادي 
هم  بنابراین  شود.  حاصل  توافق  شاید  تا  گیرد  صورت 
مدیریت شهري و هم کارشناسان باید بپذیرند که شهروند 
وجود دارد و باید با او گفت وگو کنند. بنابراین بحث مشارکت 
منوط مي شود به اینکه مدیریت شهري و کارشناس وجود و 
تاثیر شهروند را قبول داشته باشند، فردیت او را بپذیرند، با 
او وارد مذاکره شوند و از او طلب مشارکت کند. این رابطه 
مدیریت شهري با شهروندان به یک قرارداد اجتماعي نیاز 
دارد و آن قانون است، قانوني که روي آن توافق شود و 
"حق به شهر" به رسمیت شناخته شود. شکي نیست که این 
کار زمان مي خواهد و مستلزم درک صحیح مدیریت شهري 

از فرآیند انجام کار و تغییرات است.
مدیر شهري باید بپذیرد که ممکن است اقدامي که در 
چارچوب قرارداد اجتماعي و در گفت وگو با مردم تعریف 
شده، در زمان او شروع شود ولي در زمان مدیر یا مدیران دیگري 
ادامه پیدا کند و به نتیجه برسد. تغییر روند جریان کار که معموال 
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با تغییر مدیران اتفاق مي افتد، در حقیقت نادیده گرفتن دیگران 
است و این موضوع سبب بي  اعتمادي خواهد شد.

رابطه قدرت و فضا از دیدگاه اندیشمنداني مثل فوکو و 
لوفور همیشه و در همه جاي دنیا وجود دارد و این رابطه را 
حتي در معماري و شهرسازي کهن خود نیز مي توان دید. 
میدان توپخانه دوره ناصري در تهران، مرکز پمپیدو در 
پاریس و ... مثال هایي از رابطه قدرت و فضا هستند. مردم 
فرانسه هنوز کالبد متفاوت مرکز ژرژ پمپیدو را نپذیرفته اند، 
پارک الویلت که به دستور والري ژیسکاردستن )بیستمین 
رئیس جمهور فرانسه از سال 19۷4 تا سال 1981( ساخته 
شد، نمایانگر رابطه قدرت و فضاست. این امري طبیعي 
آثاري به  است و هر قدرتي در زمان خودش مي خواهد 
جاي بگذارد. ولي مهم شیوه اعمال قدرت و چگونگي تبلور 
آن در فضاست. این شیوه مي تواند بسیار رسمي و یک سویه 
از جانب قدرت تحمیل شود و یا به شکلي ظریف تر این 
اتفاق بیافتد، مثال رابطه قدرت و فضا را در سایت موزه لوور 
هم مي توان مشاهده کرد؛ تبلور قدرت در این فضا همان 
هرم شیشه اي است. در این نمونه، در بطن یک مجموعه 
تاریخي قدرتمند، یک هرم فوق مدرن جاي مي گیرد. اگر 
قدرت نبود این کار غیر ممکن بود، بنابراین قدرت همیشه 
با فضا در رابطه است. حال ممکن است تبلور این قدرت 
بسیار صریح و خشن باشد و یا بسیار نامحسوس و ظریف. 
نکته مهم این است که اعمال قدرت مي تواند با در نظر 

گرفتن و گفت وگو با دیگران صورت گیرد.
در دورهاي رویکرد غالب در برنامه ریزي شهري، برنامه ریزي 
براي مردم بود )For( که محصول آن نیز مداخله است 
مدیران  و  متخصصان  که  معنا  این  به   .)Intervention(
برنامه ریزي  مردم  براي  فکري  طرز  و  ایدئولوژي  هر  با 
مي کردند. مثال این رویکرد آمرانه و یکسویه در اروپا فراوان 
است، از کارهاي هوسمان گرفته تا معماري و شهرسازي 
مدرنیستي. در دهه شصت بعد از اینکه مکتب فرانکفورت به 
رویکرد پوزیتیویسم یکسویه و عقل ابزاري هجوم مي برد و 
 )With( پایه هاي آن را سست مي نماید، برنامه ریزي با مردم
جایگزین رویکرد قبلي مي شود، که محصول آن اقدام و 
که  اقداماتي  تمام  است،  دیگري  وجود  پذیرفتن  نتیجه 
تحت عنوان نوسازي اجتماعي، نوسازي فرهنگي، نوسازي 
کالبدي از دهه شصت به بعد دیده مي شود، در این تعریف 
قرار مي گیرد. از دهه نود به بعد برنامه ریزي به وسیله مردم 
)By( جایگزین تعاریف قبلي مي شود که در اینجا مدیر و 
متخصص نقش تسهیل گر یا کاتالیست را دارند و مردم 

هستند که کار را انجام مي دهند.
مردم  براي  برنامه ریزي  مرحله  در  هنوز  ما  ایران  در 
ما  میکنیم که  تصور  و هنوز  )Planning For( هستیم 
به عنوان متخصص یا مدیر شهري قادر هستیم که کار 
را مي بینیم  ترافیک  و  ازدحام  ما  انجام دهیم.  را  درست 
و فکر مي کنیم که در جاي پیچیده اي مثل میدان امام 
و محور 1۷ شهریور مي توانیم  بازار شهرستاني  حسین، 
عرصه اي عمومي ایجاد کنیم که مردم در آن راه بروند، 
قدم بزنند، تفریح کنند، استراحت کنند و از هیاهوي شهر 
به دور باشند. همه اینها در کالم درست است و نمي توان 
به آن ایرادي گرفت. همیشه عنوان مي شود که این طرح ها 
براي )For( مردم و رفاه آنان است. اما آنچه اتفاق مي افتد 
این است که شهروندان در مقابل یک عمل انجام شده قرار 
مي گیرند و بهت زده مي شوند. مردم باور نمي کنند و انتظار 
چنین تغییري را ندارند. حتي در محافل دانشگاهي مان 
آموزش  مردم،  بوسیله  برنامه ریزي  دانشجویان،  به  هنوز 
داده نمي شود و به آنان گفته نمي شود که باید کاتالیست 
باشند و نباید نقش خالق را ایفا کنند؛ بلکه خود مخلوقند. 
کار  نتیجه  گیرد  قرار  ایدئولوژي اي  هر  در  اندیشه  این 
موفقیت آمیز خواهد بود. بنابراین رمز موفقیت هر طرح و 
اقدامي در شهر توافق با شهروندان است. به این معنا که 
بپذیریم عقیده مان را نمي توانیم به یکدیگر تحمیل کنیم 
و بنابراین مي باید به دنبال کشف، تقویت و توافق بر روي 
باشیم. در زندگي مشترک، یک زن و  نقاط مشترکمان 
شوهر ممکن است تا آخر عمرشان بر سر مجموعه اي از 
مسائل با یکدیگر توافق نداشته باشند ولي پذیرفتن فصل 
مشترک ها باعث تداوم رابطه خواهد بود و زندگي ادامه 
خواهد یافت. اگر توافق روي نقاط مشترک صورت نگیرد 

رابطه قطع خواهد شد. 

• به نظر شما عرصه هاي همگاني به مثابه نهاد میانجي 
عرصه خصوصي و دولتي، در فرآیند بازآفریني چه 

نقشي دارند؟
عرصه عمومي نهادي است که در آن بین عرصه خصوصي 
و عرصه دولتي توافق صورت مي گیرد، بنابراین عرصه اي 
میانجي و موجب کاهش اختالفات دو طرف است. عرصه 
همگاني فصل مشترک مردم و دولت است که بر روي آن 
اتفاق دارند. در عرصه خصوصي، مکان و فضا در انحصار 
نهاد خصوصي است، در عرصه دولتي، مکان و فضا متعلق به 
نهاد دولتي است. بنابراین عرصه عمومي نقش نهاد میانجي 
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را خواهد داشت که بسیار قدرتمند و تعیین کننده است. در 
عرصه عمومي، به منزلۀ عرصه اي که سراسر قلمرو توافق 
است، به محض آنکه یکي از هر دو نهاد یاد شده در صدد 
اعمال برتري خود باشد، آن عرصه دیگر عمومي نخواهد 
بود. اگر عرصه خصوصي قدرت خود را تحمیل کند، عرصه 
عمومي تبدیل به یک فضاي لوکس و انتزاعي خواهد شد؛ 
فضایي که از یک سو تنها یک گروه خاص اجتماعي و 
از سوي دیگر مجموعه اي  و  وارد آن مي شوند  برندها  یا 
از آدمیان از آن اخراج مي شوند. در چنین شرایطي، فضا 
تجاري سازي میشود و فضایي با این مشخصات دیگر عرصه 
فضا  به  را  خود  سلطه  دولت  که  زماني  نیست.  عمومي 
تحمیل کند، دوباره با یک فضاي تجریدي و انتزاعي روبرو 

خواهیم بود که شهروندان در آن نقشي ندارند.
در دوران نئولیبرالیسم امروزي، دولت و بخش خصوصي 
به شکلي آرام، لطیف و پنهان به ضرر عرصه عمومي با هم 
توافق مي کنند؛ نمونه این مساله توافق بخش خصوصي 
تراکم  است،  ترکیه  استقالل  خیابان  در  دولتي  بخش  و 
جمعیت در این خیابان قابل مالحظه است، ولي با کمي 
دقت متوجه مي شوید حضور این جمعیت به دلیل ماهیت 
به  بخواهد  فضا  این  اینکه  محض  به  و  فضاست  تجاري 
عرصه عمومي تبدیل شود پلیس دروازه هاي آن را مي بندد 
و اجاره حضور هیچ کس را در این فضا نمي دهد. با از بین 
رفتن منفعت بخش خصوصي که ناشي از عدم حضور مردم 
در فضاست، بخش خصوصي هم با بخش دولتي وارد مذاکره 
مي شود و هم با سازمان هاي مردم نهاد، و از آنها قول مي گیرد 
که مانع کسب وکارش نشوند. به این دلیل است که عرصه 
عمومي محل توافق نهاد خصوصي، نهاد دولتي و نهاد مردمي 

است و ماهیت میانجي دارد.

• دلیل عدم موفقیت برخي از فضاهاي شهري ایجاد 
شده در شهرهاي بزرگي مثل تهران را چه مي دانید؟

دلیل عدم موفقیت برخي از فضاهاي شهري این است که 
این فضاها را در یک اجماع عمومي بدست نیاورده ایم. این 
فضا خلق الساعه است و به همین دلیل است که من از واژه 
انتزاعي استفاده مي کنم؛ زیرا از دل یک فرایند بیرون نیامده 
است. تمام فضاهاي مدرنیستي با وجود زیبایي شان فضاهاي 
انتزاعي هستند؛ یعني از جامعه، زمینه و بافت فرهنگي 
محسوب  تجریدي  و  آبستره  فضاهایي  و  هستند  منتزع 

مي شوند. دوبي یک شهر سورئالیستي و تا حدي بسیار 
شبیه به دیزني لند است. در این شهر زیر تابش پنجاه درجه 
آفتاب، جایي هست که مي توانید اسکي کنید! فضا انتزاعي 
دارد، در کوتاه مدت جذاب  است، جذابیتي سورئالیستي 
و جالب است؛ ولي همیشه نمي توان در فضاي سوررئال 
زندگي کرد. گردشگراني که به آنجا مي روند معموال زندگي 
عادي خود را در جاي دیگري دارند و گاه گاهي براي تفریح 
ولي فضاي  توافق است،  نوعي  این هم  آنجا مي روند.  به 
به  نیست.  مناسب  واقعي  زندگي  براي  هیچگاه  سورئال 
عنوان جمع بندي مي توان گفت نکته اي که حایز اهمیت 
است آن است که باید تمامي زیربخش هاي بازآفریني در 
کنار یکدیگر در نظر گرفته شود. نمي توان گفت که فقط 
بازآفریني فرهنگ مبنا انجام مي دهیم، یا بازآفریني اقتصاد 
مبنا یا ... عمده کردن هر یک از این ها، نفي و یا کمرنگ 
کردن دیگري است. در حالي که در شهر با همه این ابعاد 
سروکار داریم. یک دانش تاریخي سرزمیني وجود دارد که 
بدون اینکه بخواهیم همراه ما هست. این دانش تاریخي 
سرزمین در یک بستر زیست اقلیمي شکل گرفته است که 
تهران را از قم و قم را از بندر عباس جدا میکند. به بیان 
دیگر دانش تاریخي امر واحدي است، ولي در بسترهاي 
گوناگون به شکل هاي متفاوت متبلور شده است. امر مهم 
دیگر دانش فني زمانه است که در هر دوره اي ما را مسلح 
سه  این  اگر  مي کند.  جدید  فناوري هاي  و  نظریه ها  به 
موضوع، یعني دانش تاریخي سرزمین، طبیعت و اقلیم و 
دانش فني زمانه، با هم در نظر گرفته شود، آنگاه محصولي 
که بدست مي آید به اثر1تبدیل مي شود. بنابراین به جاي 
"یکسان سازي" با "تفاوت ها" مواجه خواهیم بود. مواجهه با 
تفاوت ها به معني حضور آدمیان در آن است، آدمیاني که به 
واسطه وجود دانش تاریخي، حضور دارند. هر فضایي که با در 
نظر گرفتن این سه موضوع خلق شود، در مقابل فضاي انتزاعي، 
یک فضاي اجتماعي خواهد بود. در نظر گرفتن این سه موضوع 
سبب شکل گیري عرصه عمومي خواهد بود؛ در غیر اینصورت 
با فضاي انتزاعي مواجه خواهیم بود که ممکن است در آن 
ایدئولوژي چه از نوع سیاسي و چه از نوع مذهبي یا اقتصادي 
قدرت بگیرد. در اینصورت با موجودي مواجه خواهیم بود که 

آن را نمي شناسیم.

1-اشاره دارد به واژۀ Work که لوفور، در کتاب تولید فضای خود، از آن درباره خلق فضای شهری تکرار ناپذیر از سوی اجتماع استفاده می کند و آن را در مقابل مفهوم Product یا تولید 
قرار می دهد و از این راه تولید فضا به مثابۀ کاال را به چالش می کشد.


