مفهوم بازآفرینی شهری در نظر و عمل
گفت و گو با دکتر سید محسن حبیبی
مصاحبه کنندگان :علی علی الجنابیان-زهره دودانگه

• فرآيند بازآفريني در عرصه هاي مختلف (روستاهاي
ادغام شده ،بافت تاريخي ،بافت فرسوده ،سکونتگاه
غيررسمي و )...چه تفاوتهايي با هم دارند؟
بازآفريني به معني ايجاد يک مظروف است و به همين
دليل ماهيت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي دارد .يک
جسم يا کالبد در جاي خود قرار دارد ولي بال استفاده
مانده است؛ مقصود ما از بازآفريني ،استفاده مجدد از اين
کالبد است .اين اشتباه است که در فرآيند بازآفريني تنها
به کالبد و شکل اهميت دهيم؛ در حالي که جاني که قرار
است در آن کالبد دميده شود بسيار مهم است .براي مثال
زماني که يک مجموعه خانههاي قديمي تبديل به دانشگاه
ميشود ميتواند به عنوان کارکرد جديد قابل قبولي در
کالبد قديمي جاي گيرد؛ ولي تبديل يک خانه قديمي به
يک هتل پنج ستاره در صورتي ميتواند درست باشد که
1-Covent Garden
2-Soho
3-Les-Halles
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• تعريف شما از بازآفريني شهري چيست؟
مقصود از واژه بازآفريني يا  Regenerationبه وجود
آمدن يک نسل جديد است .با مثالي ميتوان اين امر را
روشنتر بيان کرد؛ هر فردي از نظر شکل ،حرکات ،رفتار،
شيوه راه رفتن ،حرف زدن و  ...شبيه پدر ،مادر ،پدربزرگ يا
مادربزرگ خود است ،اما با وجود همه شباهتها ،شخصي
منحصربهفرد است .به بيان ديگر ممکن است کالبد و ظاهر
فرد ،تداعي کننده فرد ديگري باشد اما آن شخص فردی
دیگر در نسل سوم خانواده بوده و رفتار ،گفتار ،تفکرات
و هنجارهاي منحصربهفردي دارد .اين امر به معناي آن
است که فرد  Regenerateشده است .در يک مرکز
کهن شهري نيز ممکن است عناصر کالبدي متعلق به
سيصد سال پيش باشد ،ولي رفتارهاي اين مرکز شهري
به آن دوره تعلق ندارد و  Regenerateشده است .به
عبارت ديگر اين مرکز شهري معاصر سازي شده و با حفظ
ويژگيهاي شکلي ،اندامين و ريخت شناسانه ،با تغيير رفتار
و انديشه ،فرزند زمان خودش است؛ يعني ظرف يگانهاي
است که در آن مظروف ديگري ريخته شده است .با اين
تعريف انسان و شهر هر دو با مظروفشان شناخته ميشوند.
زماني که با انساني مواجه ميشويم ابتدا ظاهر او را درک
ميکنيم؛ اما سپس رفتار ،هنجار ،گفتار و انديشه اوست که
ماهيتش را براي ما مشخص ميکند .شهر نيز چنين است.
بازآفريني شهري که ميتوان آن را معادل عبارت Urban
 Regenerationدانست که به معني آفرينش مجدد
است؛ يعني روح ديگري در کالبد بنا ،مجموعه يا بافت
دميده شده است .براي مثال يک خانه تاريخي را حفظ و با
دقت آن را مرمت ميکنيم؛ ولي به محض آنکه روح ديگري
در آن دميده ميشود تغييري بنيادين ميکند .براي مثال خانه
بروجرديها ميتواند عملکرد رستوران يا هتل داشته باشد يا
خانه رسوليان يزد به دانشکده معماري و شهرسازي تبديل
شود .در واقع کالبد حفظ شده و رفتارها و هنجارهاي بنا تغيير
ميکند.

• با اين تعريف تفاوت  Urban Regeneratioو
 Urban Renaissanceدر چيست؟
بازآفريني شهري و نوزايي شهري يک تفاوت عمده با هم
دارند؛ در نوزايي شهري اصراري بر حفظ کالبد نيست ،براي
مثال  Urban Villageاز مظاهر کارهاي ريچارد راجرز در
نوزايي شهري است که در قالب آن يک مکان جديد به
وجود ميآيد .در بازآفريني شهري با حفظ فضاهاي کالبدي
روستاها و محلههاي تاريخي بر تشابهات کالبدي و ظاهري
آنها تاکيد ميشود؛ درحاليکه در نوزايي شهري تشابهات،
حفظ و تکرار مظاهر کالبدي اهميت ندارد بلکه حفظ
روحيه مهم است .به طور کلي بازآفريني دميدن روح جديد
در کالبد کهن است.کاونت گاردن 1و محله سوهو2در لندن
نمونههايي از بازآفريني شهري هستند ،در اين محلهها
کالبد حفظ شده ولي عملکرد تغيير کرده است .در حالي
که در محله له ال3پاريس رويکرد نوزايي شهري حاکم است
چرا که محله حذف شده و موجودي ديگر به جاي آن
نشسته است.
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سازمان کارکردي جديد با ظرفيتهاي کالبدي و سازههاي
ساختماني و تاسيساتي بنا سازگار باشد ،در اين حالت خدمات
ويژه در احترام به اين خصوصيات عرضه خواهند شد.
بنابراين چگونگي دميدن روح جديد به کالبد قديمي
اهميتي دو چندان مييابد .اگر ظرف و مظروف با هم
سازگاري داشته باشند در هر عرصهاي و هر شرايطي ،کار
موفق خواهد بود ،ولي اگر مظروف از ظرف سرريز کند پاسخ
نادرست خواهد بود و به تالشي صرف ميانجامد .نکته مهم
ديگر در بازآفريني توجه به زمينه به مثابه مظروف است.
اين زمينه عالوه بر کالبد ،شامل آدمياني نيز ميشود که در
آنجا زندگي ميکنند و حيات مدني فضاي موجود را سبب
ميشوند .معموال نقش تعيين کننده زمينههاي اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي در فرآيند برنامهها ،طرحها و اقدامات
بازآفريني در نظر گرفته نميشود و به همين دليل به هنگام
اجراي طرح يا ساکنان مجبور به ترک محل زندگيشان
ميشوند و يا در صورت ماندن به سبب زمينههاي نو و
ناآشنا ،منزوي شده ،به شيء تبديل ميشوند و شيء شدن
آدمي يعني بيتفاوتي نسبت به آنچه در پيرامونش ميگذرد
و اين به معناي فروريزي حيات اجتماعي و زندگي مدني
است .پس بايد طرحهايي را دنبال کرد که با تعامل و
گفتوگو با ساکنان شکل گرفته باشند.
• به نظر شما بازآفريني شهري در عرصه عمل
ميبايست چه فرآيندي را طي کرده و به چه ابعادي
توجه نمايد؟
يک نکته بسيار مهم در تجربههاي کشورهاي موفق در
زمينه بازآفريني اين است که نظريهاي را که ممکن است
چارچوبهاي آرماني داشته باشد به تجربه ميگذارند و
در عمل آن را تکميل ميکنند .از دهه هشتاد قرن بيستم
ميالدي ،با شروع اين جريان ،در کاونتگاردن شاهد اين
هستيم که يک نظريه علمي تجربه نشده در بستر اجرايي
تکميل ميشود .اين فرايند مولد است و سبب شکلگيري
انواع مختلف بازآفريني همچون بازآفريني فرهنگ مبنا،
اقتصاد مبنا ،اجتماع محور و ديگر موارد از اين دست شده
و به دگرديسي و پايايي عرصههاي عمومي انجاميده است.
تجربههاي حاصل از اين فرايند مجددا ً نظريهپردازي شده
و به کار گرفته ميشوند و بدين قرار نظريه در عمل اثبات
شده و نقاط قوت و ضعف آن مشخص ميشود .تجربيات
حاصل از اقدام مجددا نظريه را تکميل ميکند و اين رفت
و برگشت بين نظر و عمل هر بار باعث تکميل و بهبود و

انسجام هر دو ميشود .در کشور ما چنين فرآيندي بين
عرصه نظر و عمل وجود ندارد و به ندرت با اقدامي نوسازانه
در شهر مواجه ميشويم که بر مبناي نظريه باشد .شکي
نيست که در کالم و بر روي کاغذ نظريه وجود دارد ،ولي
در عمل به فراموشي سپرده ميشود و آن چيزي که بعد از
اجرا رخ مينمايد ،آني نيست که در طرح وجود ميداشت.
علت شکاف عميق بين نظريه اوليه و چيزي که اجرا شده،
اين است که باور به نظريه وجود ندارد و تفکر مدرنيستي،
آن هم از نوع پنج دهه اول قرن بيستم ميالدي ،آنقدر قوي
است ،که با وجود پذيرفتن نظريه ،در عمل اين ايدهآلهاي
مدرنيستي است که طرح را شکل ميدهد .اين به معناي
انقطاع از گذشته است ،يعني اگر هم کالبد پذيرفته شود
نوع مداخالت به گونهاي است که ماهيت و روح آن را
به کلي مسخ ميکند؛ به دليل شکاف ميان نظر و عمل
هيچگاه فرايند از نظر به عمل و بالعکس طي نميشود و
اين باور وجود ندارد که تجربيات بر اساس نظريات نيست و
از تجربيات در تکميل و توسعه نظريات استفاده نميشود.
• شما نگرش محصولگراي مديريتشهري را در
تعريف يک شرح خدمات مشخص براي مداخله
و اقدام در شهر در يک زمان معين و با يک بودجه
معين ،رويکرد مناسبي قلمداد ميکنيد؟
اين مساله به رويکرد مدرنيسم پنج دهه اول قرن بيستم
برميگردد که به محصول فکر ميکرد .براي مثال لوکوربوزيه
به محصول ميانديشد که مجموعه مارسي يا چنيدگر را
ميسازد ،اسکار نيماير به محصول فکر ميکند که برازيليا را
ميسازد ،درمورد مسکن هم همينطور بوده است ،انبوهسازي
ي دوم يک محصول بود و براي
گ جهان 
مسکن بعد از جن 
انسانهايي که قرار است در آنها زندگي کنند فکري نشده بود.
در همه جاي دنيا ،يک مدير به محصول فکر ميکند؛
ولي مهم اين است که مشاوري که در کنار مدير قرار
گرفته محصول را چگونه تعريف کند .کار مشاور راهنمايي
مديريت شهري براي طي فرآيند درست است؛ ولي چون
اين اتفاق نميافتد و محصول هم در نزد کارفرما و هم
در نزد مشاور عمده شده و وزن بيشتري مييابد ،مساله
مداخله پيش ميآيد .مداخله بار معنايي آمرانه و مفهوم
پنهاني تجاوز را در بردارد؛ بنابراين استفاده از واژه مداخله،
طبق تعريفي که شد ،کار درستي نيست و بهتر است
در حتي گفتوگوها و نوشتههاي تخصصي واژه اقدام را
جايگزين آن نمود .مداخله يعني دخالت در يک امر براي

رسيدن به يک محصول .از دهه هشتاد قرن بيستم واژه
 Interventionبه معني مداخله ديگر کاربست ندارد ،و
واژه "اقدام" جايگزين آن شده است.
در مداخله ،کار انجام ميشود ،محصول هم بدست ميآيد؛
ولي به دليل اينکه براي توليد اين محصول گفتوگويي
صورت نگرفته است ،به ندرت بستر اجتماعي خود را پيدا
ميکند .زيرا مداخله به معناي تحميل خواستههاي آمرانه
و يکسويه بر زمينه است .بنابراين نتيجه مداخله ،يک
محصول است و نتيجه اقدام ،يک فرآيند.

در مداخله ،کار انجام ميشود ،محصول هم بدست ميآيد؛
وليبهدليلاينکهبرايتوليداينمحصولگفتوگوييصورت
نگرفته است ،به ندرت بستر اجتماعي خود را پيدا ميکند.

در حال حاضر بايد سرمايهگذاري اجتماعي بسيار زيادي
صورت گيرد تا شايد توافق حاصل شود .بنابراين هم
مديريت شهري و هم کارشناسان بايد بپذيرند که شهروند
وجود دارد و بايد با او گفتوگو کنند .بنابراين بحث مشارکت
منوط ميشود به اينکه مديريت شهري و کارشناس وجود و
تاثير شهروند را قبول داشته باشند ،فرديت او را بپذيرند ،با
او وارد مذاکره شوند و از او طلب مشارکت کند .اين رابطه
مديريت شهري با شهروندان به يک قرارداد اجتماعي نياز
دارد و آن قانون است ،قانوني که روي آن توافق شود و
"حقبهشهر" به رسميت شناخته شود .شکي نيست که اين
کار زمان ميخواهد و مستلزم درک صحيح مديريت شهري
از فرآيند انجام کار و تغييرات است.
مدير شهري بايد بپذيرد که ممکن است اقدامي که در
چارچوب قرارداد اجتماعي و در گفتوگو با مردم تعريف
شده ،در زمان او شروع شود ولي در زمان مدير يا مديران ديگري
ادامهپيداکندوبهنتيجهبرسد .تغيير روند جريان کارکه معموال
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• تعريف شما از واژه مشارکت مردمي در فرآيند
بازآفريني شهري چيست؟
مشارکت باب مفاعله ،يعني يک امر دوسويه است؛ يعني
براي مثال من سخن خود را ميگويم ،شما هم ديدگاهتان
را ميگوييد ،و در نهايت جايي به توافق ميرسيم .اين لزوما
به اين معنا نيست که در همه امور با هم به توافق رسيدهايم،
بلکه در يک موضوع مشخص به توافق ميرسيم و از اين
رو با هم مشارکت ميکنيم .درست مثل ازدواج که پيش
از آن براي رسيدن به توافق گفتوگو صورت ميگيرد .در
واقع قبل از مشارکت امر مهمتري به نام گفتوگو وجود
دارد که در علوم اجتماعي به آن  Discourseميگويند.
قبل از هر اقدام در مورد امري مشترک بايد گفتوگو
کرد ،گفتوگويي کامال برابر و دوسويه .نه اينکه يک
طرف نظراتش را بگويد و طرف ديگر مجبور به پذيرش
باشد ،زيرا در اين صورت مشارکت اتفاق نيافتاده است.
در مشارکت با "توافق" سروکار داريم نه با "اقناع" .وقتي
از مشارکت صحبت ميشود ،مديريتشهري ،کارشناس و
متخصص ،بايد شهروندان را به عنوان يک فرد قبول داشته
باشند ،يعني بپذيرند که در مقابل آنان ،ديگري و ديگراني
با حق شهروندي حضور دارند و در مورد محلهشان و مکان
خود سخنها دارند .ممکن است علم اين ديگري از شهرساز
متخصص کمتر باشد ،ولي در ساير زمينهها از شهرساز يا
مدير شهري خيلي بيشتر ميداند؛ زيرا او شهر و محلهاش را
زيسته است ،اگر اين موضوع پذيرفته شود که ديگري و ديگران
حضور دارند آن وقت ميتوان از بازآفرينيشهري ياد کرد.
واژه "ديگران" نشاندهنده اين است که با کثرت مواجه
هستيم و اين کثرت بر سختي و پيچيدگي کار ميافزايد.
بايد با ديگراني گفتوگو کرد که با هم تفاوت دارند و
اقدام بازآفريني نيازمند "توافقجمعي" است .اين سختي
و پيچيدگي کار ،باعث ميشود که مديران و متخصصان

آن را ناديده بگيرند .در حال حاضر اين باور ،الاقل در ميان
متخصصان و مديران ،وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن
ديگران ،نميتوان به نتيجهاي مطلوب رسيد ،بنابراين
مداخله محصولگرا صورت ميگيرد و نتيجه آن چيزي جز
شکست نيست .مثال اگر در مورد زيرگذر وليعصر با مردم
گفتوگو ميشد و داليل طرح قبل از اجرا به مردم توضيح
داده ميشد ،حتي اگر همين طرح حاضر به اجرا در ميآمد،
وضعيت بسيار بهتري داشت و اين ميزان از مخالفت در
مورد آن نبود .ميدان امام حسين و محور  17شهريور نيز
محصول تکصدائي و عدم حضور شهروندان است .اين پروژه
اتفاق شگرفي در سطح شهر است ،در ميانه يک شهر پر
ازدحام و پر از ترافيک سواره يک عرصه وسيع را به عابر پياده
اختصاص دادن کار سترگي است .به لحاظ نظري و روي
نقشه اين طرح غني به نظر ميرسد ،ولي مساله آنجاست که
قبل از اجرا گفتوگو صورت نگرفت .درحاليکه اگر گفتوگو
صورت ميگرفت ،چه بسا مردم ،بسياري از اقدامات مورد نظر
را در راستاي اهداف پروژه انجام ميدادند و با مديريت شهري
در تعارض قرار نميگرفتند.
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با تغيير مديران اتفاق ميافتد ،در حقيقت ناديده گرفتن ديگران
ي اعتمادي خواهد شد.
است و اين موضوع سبب ب 
رابطه قدرت و فضا از ديدگاه انديشمنداني مثل فوکو و
لوفور هميشه و در همه جاي دنيا وجود دارد و اين رابطه را
حتي در معماري و شهرسازي کهن خود نيز ميتوان ديد.
ميدان توپخانه دوره ناصري در تهران ،مرکز پمپيدو در
پاريس و  ...مثالهايي از رابطه قدرت و فضا هستند .مردم
فرانسه هنوز کالبد متفاوت مرکز ژرژ پمپيدو را نپذيرفتهاند،
پارک الويلت که به دستور والري ژيسکاردستن (بيستمين
رئيس جمهور فرانسه از سال  1974تا سال  )1981ساخته
شد ،نمايانگر رابطه قدرت و فضاست .اين امري طبيعي
است و هر قدرتي در زمان خودش ميخواهد آثاري به
جاي بگذارد .ولي مهم شيوه اعمال قدرت و چگونگي تبلور
آن در فضاست .اين شيوه ميتواند بسيار رسمي و يکسويه
از جانب قدرت تحميل شود و يا به شکلي ظريفتر اين
اتفاق بيافتد ،مثال رابطه قدرت و فضا را در سايت موزه لوور
هم ميتوان مشاهده کرد؛ تبلور قدرت در اين فضا همان
هرم شيشهاي است .در اين نمونه ،در بطن يک مجموعه
تاريخي قدرتمند ،يک هرم فوق مدرن جاي ميگيرد .اگر
قدرت نبود اين کار غير ممکن بود ،بنابراين قدرت هميشه
با فضا در رابطه است .حال ممکن است تبلور اين قدرت
بسيار صريح و خشن باشد و يا بسيار نامحسوس و ظريف.
نکته مهم اين است که اعمال قدرت ميتواند با در نظر
گرفتن و گفتوگو با ديگران صورت گيرد.
در دورهاي رويکرد غالب در برنامه ريزي شهري ،برنامهريزي
براي مردم بود ( )Forکه محصول آن نيز مداخله است
( .)Interventionبه اين معنا که متخصصان و مديران
با هر ايدئولوژي و طرز فکري براي مردم برنامهريزي
ميکردند .مثال اين رويکرد آمرانه و يکسويه در اروپا فراوان
است ،از کارهاي هوسمان گرفته تا معماري و شهرسازي
مدرنيستي .در دهه شصت بعد از اينکه مکتب فرانکفورت به
رويکرد پوزيتيويسم يکسويه و عقل ابزاري هجوم ميبرد و
پايههاي آن را سست مينمايد ،برنامهريزي با مردم ()With
جايگزين رويکرد قبلي ميشود ،که محصول آن اقدام و
نتيجه پذيرفتن وجود ديگري است ،تمام اقداماتي که
تحت عنوان نوسازي اجتماعي ،نوسازي فرهنگي ،نوسازي
کالبدي از دهه شصت به بعد ديده ميشود ،در اين تعريف
قرار ميگيرد .از دهه نود به بعد برنامهريزي به وسيله مردم
( )Byجايگزين تعاريف قبلي ميشود که در اينجا مدير و
متخصص نقش تسهيلگر يا کاتاليست را دارند و مردم

هستند که کار را انجام ميدهند.
در ايران ما هنوز در مرحله برنامهريزي براي مردم
( )Planning Forهستيم و هنوز تصور ميکنيم که ما
به عنوان متخصص يا مدير شهري قادر هستيم که کار
درست را انجام دهيم .ما ازدحام و ترافيک را ميبينيم
و فکر ميکنيم که در جاي پيچيدهاي مثل ميدان امام
حسين ،بازار شهرستاني و محور  17شهريور ميتوانيم
عرصهاي عمومي ايجاد کنيم که مردم در آن راه بروند،
قدم بزنند ،تفريح کنند ،استراحت کنند و از هياهوي شهر
به دور باشند .همه اينها در کالم درست است و نميتوان
به آن ايرادي گرفت .هميشه عنوان ميشود که اين طرحها
براي ( )Forمردم و رفاه آنان است .اما آنچه اتفاق ميافتد
اين است که شهروندان در مقابل يک عمل انجام شده قرار
ميگيرند و بهتزده ميشوند .مردم باور نميکنند و انتظار
چنين تغييري را ندارند .حتي در محافل دانشگاهيمان
هنوز به دانشجويان ،برنامهريزي بوسيله مردم ،آموزش
داده نميشود و به آنان گفته نميشود که بايد کاتاليست
باشند و نبايد نقش خالق را ايفا کنند؛ بلکه خود مخلوقند.
اين انديشه در هر ايدئولوژياي قرار گيرد نتيجه کار
موفقيتآميز خواهد بود .بنابراين رمز موفقيت هر طرح و
اقدامي در شهر توافق با شهروندان است .به اين معنا که
بپذيريم عقيدهمان را نميتوانيم به يکديگر تحميل کنيم
و بنابراين ميبايد به دنبال کشف ،تقويت و توافق بر روي
نقاط مشترکمان باشيم .در زندگي مشترک ،يک زن و
شوهر ممکن است تا آخر عمرشان بر سر مجموعهاي از
مسائل با يکديگر توافق نداشته باشند ولي پذیرفتن فصل
مشترکها باعث تداوم رابطه خواهد بود و زندگي ادامه
خواهد يافت .اگر توافق روي نقاط مشترک صورت نگيرد
رابطه قطع خواهد شد.
• به نظر شما عرصه هاي همگاني به مثابه نهاد ميانجي
عرصه خصوصي و دولتي ،در فرآيند بازآفريني چه
نقشي دارند؟
عرصه عمومي نهادي است که در آن بين عرصه خصوصي
و عرصه دولتي توافق صورت ميگيرد ،بنابراين عرصهاي
ميانجي 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 .بنابراين عرصه عمومي نقش نهاد ميانجي

• دليل عدم موفقيت برخي از فضاهاي شهري ايجاد
شده در شهرهاي بزرگي مثل تهران را چه ميدانيد؟
دليل عدم موفقيت برخي از فضاهاي شهري اين است که
اين فضاها را در يک اجماع عمومي بدست نياوردهايم .اين
فضا خلقالساعه است و به همين دليل است که من از واژه
انتزاعي استفاده ميکنم؛ زيرا از دل يک فرايند بيرون نيامده
است .تمام فضاهاي مدرنيستي با وجود زيباييشان فضاهاي
انتزاعي هستند؛ يعني از جامعه ،زمينه و بافت فرهنگي
منتزع هستند و فضاهايي آبستره و تجريدي محسوب

-1اشاره دارد به واژۀ  Workکه لوفور ،در کتاب تولید فضای خود ،از آن درباره خلق فضای شهری تکرار ناپذیر از سوی اجتماع استفاده میکند و آن را در مقابل مفهوم  Productیا تولید
قرار میدهد و از این راه تولید فضا به مثابۀ کاال را به چالش میکشد.
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را خواهد داشت که بسيار قدرتمند و تعيينکننده است .در
عرصه عمومي ،به منزلة عرصهاي که سراسر قلمرو توافق
است ،به محض آنکه يکي از هر دو نهاد ياد شده در صدد
اعمال برتري خود باشد ،آن عرصه ديگر عمومي نخواهد
بود .اگر عرصه خصوصي قدرت خود را تحميل کند ،عرصه
عمومي تبديل به يک فضاي لوکس و انتزاعي خواهد شد؛
فضايي که از يک سو تنها يک گروه خاص اجتماعي و
يا برندها وارد آن ميشوند و از سوي ديگر مجموعهاي
از آدميان از آن اخراج ميشوند .در چنين شرايطي ،فضا
تجاريسازي ميشود و فضايي با اين مشخصات ديگر عرصه
عمومي نيست .زماني که دولت سلطه خود را به فضا
تحميل کند ،دوباره با يک فضاي تجريدي و انتزاعي روبرو
خواهيم بود که شهروندان در آن نقشي ندارند.
در دوران نئوليبراليسم امروزي ،دولت و بخش خصوصي
به شکلي آرام ،لطيف و پنهان به ضرر عرصه عمومي با هم
توافق ميکنند؛ نمونه اين مساله توافق بخش خصوصي
و بخش دولتي در خيابان استقالل ترکيه است ،تراکم
جمعيت در اين خيابان قابل مالحظه است ،ولي با کمي
دقت متوجه ميشويد حضور اين جمعيت به دليل ماهيت
تجاري فضاست و به محض اينکه اين فضا بخواهد به
عرصه عمومي تبديل شود پليس دروازههاي آن را ميبندد
و اجاره حضور هيچ کس را در اين فضا نميدهد .با از بين
رفتن منفعت بخش خصوصي که ناشي از عدم حضور مردم
در فضاست ،بخش خصوصي هم با بخش دولتي وارد مذاکره
ميشود و هم با سازمانهاي مردم نهاد ،و از آنها قول ميگيرد
که مانع کسبوکارش نشوند .به اين دليل است که عرصه
عمومي محل توافق نهاد خصوصي ،نهاد دولتي و نهاد مردمي
است و ماهيت ميانجي دارد.

ميشوند .دوبي يک شهر سورئاليستي و تا حدي بسيار
شبيه به ديزنيلند است .در اين شهر زير تابش پنجاه درجه
آفتاب ،جايي هست که ميتوانيد اسکي کنيد! فضا انتزاعي
است ،جذابيتي سورئاليستي دارد ،در کوتاهمدت جذاب
و جالب است؛ ولي هميشه نميتوان در فضاي سوررئال
زندگي کرد .گردشگراني که به آنجا ميروند معموال زندگي
عادي خود را در جاي ديگري دارند و گاهگاهي براي تفريح
به آنجا ميروند .اين هم نوعي توافق است ،ولي فضاي
سورئال هيچگاه براي زندگي واقعي مناسب نيست .به
عنوان جمع بندي ميتوان گفت نکتهاي که حايز اهميت
است آن است که بايد تمامي زيربخشهاي بازآفريني در
کنار يکديگر در نظر گرفته شود .نميتوان گفت که فقط
بازآفريني فرهنگ مبنا انجام ميدهيم ،يا بازآفريني اقتصاد
مبنا يا  ...عمده کردن هر يک از اينها ،نفي و يا کمرنگ
کردن ديگري است .در حالي که در شهر با همه اين ابعاد
سروکار داريم .يک دانش تاريخي سرزميني وجود دارد که
بدون اينکه بخواهيم همراه ما هست .اين دانش تاريخي
سرزمين در يک بستر زيست اقليمي شکل گرفته است که
تهران را از قم و قم را از بندر عباس جدا ميکند .به بيان
ديگر دانش تاريخي امر واحدي است ،ولي در بسترهاي
گوناگون به شکلهاي متفاوت متبلور شده است .امر مهم
ديگر دانش فني زمانه است که در هر دورهاي ما را مسلح
به نظريهها و فناوريهاي جديد ميکند .اگر اين سه
موضوع ،يعني دانش تاريخي سرزمين ،طبيعت و اقليم و
دانش فني زمانه ،با هم در نظر گرفته شود ،آنگاه محصولي
که بدست ميآيد به اثر1تبديل ميشود .بنابراين به جاي
"يکسانسازي" با "تفاوتها" مواجه خواهيم بود .مواجهه با
تفاوتها به معني حضور آدميان در آن است ،آدمياني که به
واسطه وجود دانش تاريخي ،حضور دارند .هر فضايي که با در
نظر گرفتن اين سه موضوع خلق شود ،در مقابل فضاي انتزاعي،
يک فضاي اجتماعي خواهد بود .در نظر گرفتن اين سه موضوع
سبب شکلگيري عرصه عمومي خواهد بود؛ در غير اينصورت
با فضاي انتزاعي مواجه خواهيم بود که ممکن است در آن
ايدئولوژي چه از نوع سياسي و چه از نوع مذهبي يا اقتصادي
قدرت بگيرد .در اينصورت با موجودي مواجه خواهيم بود که
آن را نمي شناسيم.
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