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ـی بازآفرینــی محــات غیررســمی شــهر مدلیــن بــه
هــدف ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه بــا مطالعــۀ فراینــد شهرســازی اجتماعـ ِ
عنــوان یــک نمونــۀ موفــق ،راهکارهــای مؤثــر در بازآفرینــی محــات از یــک نمونــه واقعــی اســتخراج شــود.
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در طول دهههای اخیر ،به کارگیری روشهای مشارکتی به یک اصل مهم در بازآفرینی محالت غیررسمی یا به بیان بهتر محالت
ناکارآمد شهری تبدیل شده است .تا پیش ازاین عدم توجه به مسائل اجتماعی در تهیه و تدوین برنامههای بهسازی و نوسازی
این محالت سبب دو قطبی شدن شهرها و در نتیجه شعلهور شدن تنش های اجتماعی متعدد در آنها شده بود .لذا بازخوانی
تجارب موفق در این عرصه میتواند از تکرار گامهای اشتباه ممانعت به عمل آورد و همچنین از طریق شناخت عوامل موفقیت و
بهرهگیری از آنها میتوان به عنوان انگارههای وارداتی که در تلفیق با عرفها و الگوهای بومی هر کشور به راهکارهایی زمینهگرا
بدل میشوند ،قدمهایی مؤثر در این عرصه برداشت .از این رو هدف از این مقاله بررسی فرایند بازآفرینی محالت غیررسمی مدلین
در کشور کلمبیا به عنوان تجربهای موفق در حوزۀ شهرسازی اجتماعی در مقیاس بینالمللی و همچنین بررسی برنامه ،راهبردها،
سیاستها و طرحهای رویکرد مذکور بهمنظور مداخله در بافتهای ناکارآمد شهری است.
روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و اینترنتی بوده و تالش شده آنچه هست بدون هیچ مداخلۀ ذهنی گزارش گردد و
در نهایت نتایج عینی تفسیری از موضوع گرفته شود .جمعبندی مطالعات و مرور تجربه مذکور نشان داد که اصول شهرسازی
اجتماعی عبارت است از«اقدامات نظاممند فیزیکی و اجتماعی با تکیه بر مشارکت عمومی و مدیریت هماهنگ میان سازمانی».
همچنین نتایج بیانگر آن است که دستورالعملی ساده و یا یک الگوی ثابت و خطی جهت اعمال به شرایط زمینهای گوناگون وجود
ندارد بلکه تنها از طریق تدوین مدلی استراتژیک میتوان تمامی نهادها و ابزارهای دولتی ،منابع و اقدامها را در جهتی سازماندهی
کرد تا در نتیجه در یک منطقه مشخص نتایج هر چه سریعتر و با کیفیت باالتری حاصل شود .بازخوانی برنامه شهرسازی اجتماعی
مدلین نشان داد که عامل اساسی در موفقیت این تجربه همگام بودن و همکاری سیستماتیک بخش فیزیکی ،نهادی و اجتماعی
در طول فرایند بازآفرینی محالت بوده است.

آنچــه کــه امــروز محــات مســئله دار کشــور مــا بــدان احتیــاج دارنــد ،ارادهای همگانــی اســت کــه بــه جســتجوی راهکارهــای
اجرایــی موثــر و سیاســتهای مناســب مداخلــه باشــد ،سیاســتها و راهکارهایــی کــه در حداقــل زمــان بــه نتایجــی اثرگــذار
منتهــی شــوند .بــر ایــن اســاس پرســش اینجاســت کــه روشهــای موثــر در بازآفرینــی محــات مذکــور میبایســت واجــد
چــه ویژگیهایــی باشــند.
در صورتــی کــه بــه مباحــث شهرنشــینی ،رشــد و توســعۀ شــهری وکیفیــت شــهر توجــه نگــردد بــدون شــک رونــد ایــن
تحــوالت بــه نفــع محیــط شــهر و ســاکنان آن نخواهــد بــود .رئیــس پیشــین بانــک جهانــی «رابــرت مــک نامــارا» در مــورد
اهمیــت توجــه بــه ایــن مســئله میگویــد کــه اگــر شــهرها بــا فقــر ،برخــورد ســازندهتری را آغــاز نکننــد ،ممکــن اســت فقــر
برخــوردی ویرانگــر را بــا شــهرها شــروع کنــد (صرافــی .)1382:6،ســکونتگاه غیررســمی هــم جزئــی از سیســتم بزرگ شــهری
اســت و هرگونــه تحــرک و عملکــرد ایــن جــزء بــر کلیــت شــهر و محیــط آن اثــر میگــذارد .از طــرف دیگــر نیــز میتــوان
بــه ایــن موضــوع نگریســت و آن ایــن اســت کــه ،بیتوجهــی و رهاســازی بــه حــال خــود در مــورد هــر کــدام از نواحــی،
پهنههــا و بخشهــای شــهری کــه باشــد پیامدهــای نامطلوبــی را بــرای آن بدنبــال خواهــد داشــت (ســرور و روســتا.)1393:12،
ســکونتگاههای غیررســمی رو بــه زوال و زاغههــا ،حقایــق تلــخ عصــر مــدرن هســتند .پیشبینــی راهحلــی قطعــی بــرای
ریشــهکن کــردن و یــا جلوگیــری از بــروز ایــن پدیــده بســیار دشــوار اســت ،امــا آنچــه کــه مــا بــه عنــوان محققان،طراحــان
شــهری ،برنامهریــزان شــهری و تصمیمگیرنــدگان میتوانیــم انجــام دهیــم ،ایــن اســت کــه راهحلهایــی را توســعه دهیــم
کــه در بســتر محدودیتهــای موجــود ،بــه صــورت مــداوم ســبب بهبــود و ارتقــاء کیفیــت ایــن مناطــق شــوند .اگــر برنامــۀ
تغییــرات موثــر واقــع شــوند و بــه حــد کافــی از ســازگاری برخــوردار باشــند ،ایــن قابلیــت را خواهنــد داشــت کــه رونــد زوال را
معکــوس گرداننــد یــا اینکــه دور باطــل محرومیــت را بــه چرخــۀ مثبتــی تبدیــل کننــد کــه بــه صــورت تدریجــی ســبب بهبــود
فزاینــدۀ ایــن مناطــق شــوند و آنهــا را بــه مناطــق شــهری بــا فضیلــت بــدل ســازند ( .)KARIMI,2012&PARHAMدر ایــن
میــان روشهــای برنامهریــزی مشــارکتی بهمنظــور مواجهــه بــا شــرایط پیچیــدۀ بافتهــای شــهری امــروزه پدیــد آمدهانــد
( .)calderon,2012در حــال حاضــر ســازمانهای بینالمللــی و دولتهــا بــه ایــن بــاور رســیدهاند کــه برنامههــای شــمول
اجتماعــی و بهســازی در شــهرها ،مکانهایــی کــه درصــد باالیــی از مناطــق محــروم و غیررســمی را در خــود جــای دادهانــد،
نقــش مؤثــری در بهبــود شــرایط دارنــد .)BMZ, 2006( .از ایــن جایــگاه ،در طــول ســالهای اخیــر پروژههــای بهســازی
شـ�هری مشـ�ارکتی بـ�ه عنـ�وان بهتریـ�ن شـ�یوۀ عمـ�ل توصیـ�ه و ترویـ�ج میشـ�ودند (�Imparato and Ruster, 2003; UNMil
 .)lenium Project,2005از میــان پروژههــای متعــدد در سراســر دنیــا تجربــۀ بازآفرینــی محــات غیررســمی شــهر مدلیــن
کــه بــا تکیــه بــر رویکــرد شهرســازی اجتماعــی بــه مداخــات بهســازی مشــارکتی در محــات هــدف پرداختــه اســت ،یکــی
از موفقتریــن تجــارب در ایــن حــوزه اســت کــه در ایــن پژوهــش بهطــور مفصــل مــورد بررســی و بازخوانــی قــرار خواهــد
گرفــت تــا بــا درسآمــوزی از آن بــه مهمتریــن اصــل در مداخــات آتــی بهســازی محــات ناکارآمــد شــهری کــه عبــارت
اســت از «آگاهــی بــه آنچــه بایــد کــرد و آنچــه نبایــد کــرد» ،پاســخ داده شــود.

 -۳پیشـینۀ تحقیـق

در طــول دو دهــۀ اخیــر «شهرســازی اجتماعــی» بــه موضــوع بســیاری از پژوهشهای شــهری و باالخــص مطالعــات بازآفرینی
شــهری تبدیــل شــده ،امــا بهطــور خــاص در بســتر ســکونتگاههای غیررســمی ایــن موضــوع بــه تازگــی بــا توجهــی دو
چنــدان همــراه شــده اســت .منــدوزا آرویــو ( )2013معتقــد اســت اگــر چــه ســکونتگاههای غیررســمی بــا ضعفهــای متعــدد
کالبــدی ،اقتصــادی و اجتماعــی و ویژگیهــای خــاص عــدم رســمیت همراهانــد امــا نبایــد از زیرســاختهای قــوی اجتماعــی
ایــن محــات غافــل شــد .وی اذعــان داشــته کــه اغلــب متخصصــان و حرفهایهــا از بهکارگیــری ایــن نیــروی عظیــم
در فرآینــد توســعه محــات غافلانــد و معتقــد اســت ایــن محــات دارای الگوهــای خــاص اجتماعی-فضایــی هســتند کــه
میبایســت در فرآینــد بازآفرینــی از آنهــا بهــره جســت .نتایــج مطالعــان آرویــو در امریــکای التیــن نشــان داده کــه سیاســت
بازآفرینــی و ابزارهــا و تکنیکهایــی کــه تــا بــه حــال از آنهــا اســتفاده میشــده ،بهمنظــور اســتفاده در زمینــۀ ســکونتگاههای
غیررســمی نیازمنــد بازبینــی هســتند و در نهایــت توصیــه کــرده کــه شــیوهای از بازآفرینــی میبایســت در دســتور کار قــرار
گیــرد کــه ســتون فقــرات آن را ســاختارها و الگوهــای فضایــی – اجتماعــی موجــود در بافــت بــه خــود اختصــاص میدهنــد.
همچنیــن فــرخ حســن ( )2012طــی پژوهشــی رویکردهــای توســعه شــهری را کــه تــا بــه حــال جهــت مواجهــه بــا مســائل
ســکونتگاههای غیررســمی اتخــاذ میشــده بــه چالــش کشــیده و بــا برتــر برشــمردن رویکــرد بازآفرینــی ،ارتبــاط میــان
بهرهگیــری از نیــروی مــردم و در واقــع ســاختارهای اجتماعــی موجــود در محــات غیررســمی شــهر قاهــره بــا برنامههــای
بازآفرینــی را در موفقیــت پروژههــای بازآفرینــی مؤثــر دانســته اســت.

 -۴مبانــی نظــری (رویکــرد اجتماعــی در برنامههــای بــاز آفرینــی) برنامهریــزی و طراحــی
شــهری (بافتهــای شــهری)

جدول شماره  -1تفاوت طراحـی به سبک سنتـی و طراحـی مشارکتـی پروژهها
طراحی سنتـی

طراحی اجتماعـی
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کاربران دریافتکنندگانی منفعل هستند.

کاربران ،استفادهکنندگانی هستند که اختیار کارها به آنها اعطا
شده و یا کنترل راهاندازی ،طراحی ،توسعه ،مدیریت و ارزیابی
محیطزیست خود را بر عهده دارند.گاهی اوقات نیز در ساختوساز
فیزیکی مشارکت میکنند.

رابطۀ کاربر/متخصـص

کنترل از راه دور .رابطۀ مستقیم کم
است .سازماندهی کارشناس به سفارش
توسعهدهنده .نگرش کارشناسان عمدت ًا
پدرساالرانه و ارباب مأبانه

گروههای خالق و فعالیتهای مشارکتی

نقش متخصـصها

ارائه دهنده خدمات ،مقام اداری های خنثی
ونخبه گرا
کنترل از راه دوروخارج از دسترس

وضعیت کاربر
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قابل دسترس و محلی

مقیاس پـروژهها

عموم ًابزرگ ودستوپاگیر

عموم ًاکوچک است .اغلب سایتهای بزرگ به بستههای قابل
کنترل تقسیم میشوند.

موقعیت پـروژهها

معموال شیک .گران قیمت .در اراضی سبز با
زیرساختها و  ...و بدون وجود محدودیت

احتما ًال در هر نقطهای از جمله شهر یا حاشیۀ شهر .ممکن است
بخشی از محیطی محروم ،زوال یافته و یا متروک باشد.

کاربری پـروژهها

عموم ًا تک عملکردی و یا ترکیبی از دو یا سه
کاربری مکمل

به احتمال زیاد چند عملکردی

سبک طراحـی

انتخاب سبک های پیش فرض از جمله مدرن،
پست مدرن ،های تک و ...

عدم انتخاب سبک از قبل .هر سبکی ممکن است مناسب
تشخیص داده شود .به احتمال زیاد سبک های زمینهگرا و مبتنی
بر هویت محلی پیاده میشوند.

منابع/تکـنولوژی

تولید انبوه ،پیشسازی ،عرضۀ مصالح جهانی،
وابسته به تکنولوژی و ماشینآالت ،نیازمند
سرمایۀ انبوه

اغلب تولید در مقیاس کوچک ،تولید در محل ،عرضۀ مصالح
بومی ،تکنولوژی کاربر پسند ،مبتنی بر رویکرد استفادۀ مجدد و
بازیافت و حفاظت ،نیازمند زمان و کار متمرکز

محصول نهایـی

محصولی ایستا و فاقد پویایی که به مرور
زمان فرسوده میشود ،مدیریت و نگهداری
سخت ،مصرف انرژی باال

انعطاف پذیر ،مدیریت و نگهداری آسان ،ارتقاء به مرور زمان،کم
مصرف در انرژی
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امــروزه برنامهریــزی بــه عنــوان یــک فرآینــد چنــد رشــتهای ،تلفیقــی و تعاملــی شــناخته میشــود کــه در آن تعــدادی از
عناصــر گــرد هــم آمدهانــد تــا بــه هدفــی مشــخص دســت یابنــد .جوامــع و شــهرها بســیار پیچیدهتــر و کثرتگراتــر از
وجــوه صرفـ ًا فیزیکــی شــدهاند .عــاوه بــر ایــن «فرآیندهــای دموکراتیــزه شــدن در کنــار قــدرت روز افــزون جامعــۀ مدنــی
دولتهــای محلــی را وادار کــرده تــا در مقابــل خواســتههای شــهر ونــدان مســئوالنهتر و پاســخگوتر رفتــار کننــد (Devas,
 .)et al., 2004; 96ایــن تغییــراتِ ســریع در جامعــه و اقتصــاد و رابطــۀ مســتقیم آنهــا بــا حــوزۀ شــهری ،چارچــوب جدیــدی
را در زمینــۀ تصمیمســازی بــرای سیاســتمداران و برنامهریــزان خلــق کــرده اســت (Cars, Healy, Mandanipour, & De
 .)Magalhaes, 2002; 7در ایــن زمینــه تــا بــه حــال نظریــات متعــددی حــول مبحــث شهرســازی اجتماعــی و بهســازی و
نوســازی مشــارکتی بافتهــای شــهری توســط محققــان ایــن حــوزه ارائــه گردیــده اســت .طــی دهــۀ  60و  70میــادی،
طراحــان بــه کمــک علــوم اجتماعــی بــرای کســب اطالعــات در رابطــه بــا نیازهــا و رفتارهــای انســان تــاش بســیاری
کردنــد .در واقــع دهــۀ  1960را میتــوان ســرآغاز طراحــی جمعــی بــا همــکاری گروههــای مرتبــط بــه دانــش اجتماعــی
دانســت .اپلیــارد از گــروه دانشــمندانی بــود کــه همــواره بــه ضــرورت توجــه بــه مســائل اجتماعــی در طراحــی شــهری تأکیــد
داشــت .او بــه شــیوههای طراحــی و برنامهریــزی شــهری بســیار خــورده میگرفــت؛ شــیوههایی کــه در آن متخصصــان
بــرای مردمــی کــه آشــنایی بــا آنــان نداشــتند تصمیــم میگرفتنــد( .پاکــزاد .)155:1389،او یــادآور میشــود کــه بهطــور
معمــول ،طراحــان حرفــهای در جایــی دور از شــهر و شــاید در محیطــی متفــاوت ماننــد مــادر شــهرها بــه طراحــی ســرگرماند
در حالــی کــه مــردم در درون شــهر خــود زندگــی میکننــد (همــان .)163:اپلیــارد ضــرورت توجــه بــه جنبههــای واقعــی و
مختلــف رابطــۀ فــرد بــا محیــط زندگــیاش را در طراحــی محیطــی گســترش داد .او در نقــد روشهــا و ابزارهــای متعــارف
رشــتۀ برنامهریــزی شــهری بــرای کاربــرد در مقــوالت طراحــی شــهری ،بــر ایــن بــاور بــود کــه ابزارهــای کنونــی ماننــد
نقشــههای کاربــری و نقشــههای ســایت توصیفهــای ضعیفــی بــرای تجربــۀ شــهر هســتند و بــه بــاور او متغیرهــای جــدی
در طراحــی یــک شــهر میبایــد بــا کار و حرکــت ســاکنان ،فــرم قابــل رویــت محیــط و الگوهایــی کــه از دیــد گروههــای

جمعیتــی گوناگــون دارای اهمیتانــددر پیونــد باشــد .بــه عقیــدۀ اپلیــارد کیفیــت یــک شــهر نمیتوانــد بــه تنهایــی از راه
تحمیــل نظــام ســاختاری ،فکــری ،ارزشــی طــراح تعییــن گــردد ،چــرا کــه مســلم ًا جمعیــت شــهر در برابــر آن پایــداری و
سرکشــی خواهــد کــرد( .همــان )162:بــه عقیــدۀ ادمونــد بیکــن نیــز شــهر هنــر دســت مــردم اســت (بیکــن )23:1386،او نیــز
فراینــد شــکلگیری ایــده را در طراحــی بــه روی مــردم گشــوده دانســته و بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه خــود شــهروند بایــد در
کار طرحریــزی دخالــت کنــد تاپــان غنــا یافتــه و مــورد پذیــرش مــردم قــرار گیــرد .همچنیــن وی طرحریــزی نیابتــی را رد
کــرده و بــا طــرح مفهــوم نظامهــای حرکتــی ،همزمــان ،بــه نــگاه کــردن از دیــد عابــر پیــاده و درنظرگرفتــن تجربــۀ او از
جانــب طــراح تأکیــد میکنــد (بیکــن  1974بــه نقــل از بحرینــی  .)1388بــه عقیــدۀ لنــگ نیــز اگــر بخواهیــم مــردم طــرح
را از آن خــود بداننــد و پــس از اجــرا از آن مراقبــت کننــد ،درگیــر نمــودن آنهــا در طــرح الزامــی اســت (بحرینــی.)253:1388،
تمامــی مــوارد ذکــر شــده و نظریاتــی کــه بــه دلیــل گســتردگی از ذکــر آنهــا صــرف نظــر شــده دلیلــی بــر اهمیــت و ضــرورت
اتخــاذ رویکــرد اجتماعــی جهــت مداخــات در بافتهــای شــهری اســت .نکتــۀ حائــز اهمیــت وجــوه تمایــز ایــن رویکــرد بــا
رویکردهــای ســنتی در مداخــات اســت .براســاس مطالعــات وات و کنویــت ( )1987تفــاوت آشــکاری میــان طراحــی مرســوم
«طــراح محــور» و طراحــی مشــارکتی وجــود دارد کــه خالصــۀ آن در جــدول شــماره 1بــه اختصــار بــه نمایــش در آمــده اســت.

انگـیزۀ اولیه

بخش خصوصی :سرمایهگذاری بهمنظور
دریافت سود ،بخش عمومی :رفاه اجتماعی و
فرصتطلبیهای سیاسی ،کارشناسان :اعتبار
پروژه با تکیه بر حرفهایها

بهبودکیفیت زندگی افراد و جوامع ،استفاده بهتر ازمنابع محلی.
سرمایهگذاری اجتماعی ،پاسخ به فرصتها و نیازهایخاص محلی

روش اجـرا

باال به پایین ،تأکید بر محصول به جای
فرآیند ،بروکراتیک و تمرکزگرا

پایین به باال ،تأکید بر فرایند به جای محصول نهایی ،انعطافپذیر
و محلیگرا

ایدئولـوژی

خودکامگی ،تکنوکرات و متعصب (مبتنی
بر عقیدۀ یا چپ یا راست) ،مبتنی بر تفکر
«بزرگتر زیباست» و همچنین رقابت و «بقای
اصلح».

عملگرا ،انساندوستانه ،پاسخگو و انعطافپذیر ،مبتنی بر عقیدۀ
«کوچک زیباست» ،همچنین مبتنی برهمکاری و یاری متقابل.

 -۶نمـونه مـوردی؛ مدلین،کلمـبیا

وجــود محــات غیررســمی و تنــزل یافتــه یــا همــان فاوالهــا امــری ناآشــنا در کلمبیــا نیســت (تصویــر شــماره  .)1مدلیــن
دومیــن شــهر بــزرگ کلمبیاســت کــه در پایــان قــرن بیســتم تخمیــن زده شــد حــدود  30درصــد از محــات آن بــر اســاس
اصــول غیررســمی ســاخته شــده و بخــش بزرگــی از آنهــا محــروم و جــرم خیــز هســتند (.)calderon,2012
تصویر  -1محالت غیررسـمی مـدلین

مأخذ Tovivich,2010 :برگرفته از Wates and Knevitt، 1987: 24-25

 -۵مشـارکت اجتماعـی در پروژه های بهسازی شهری محالت مسـئله دار
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مأخذBlanco&kobiyashi,2009:

 -۷سـکونتگاههای غیررسـمی مدلـین

مدلیــن کــه در گذشــته شــهری مرفــه و صنعتــی بــود در طــول دهــه  1990فرآینــد رو بــه زوالــی را ســپری کــرد و در آن دوران
بــه عنــوان خشــنترین و جرمخیزتریــن شــهر جهــان شــناخته شــد .ســرعت بــاالی مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر موجــب
گردیــده بــود کــه در سراســر شــهر خشــونت بــا نــرخ باالیــی پدیــد آیــد .همچنیــن توزیــع نابرابــر منابــع و بیعدالتیهــای
اجتماعــی ســبب بــروز آثــار منفــی بــر ســاختار فضایــی ،اقتصــادی و اجتماعــی شــهر شــده بــود .در نتیجــه شــهر بــه کانــون
فعالیتهــای مجرمانــه و منطقــه جنگــی میــان گروههــای مختلــف جنایتــکار تبدیــل شــده بــود .ایــن امــر بهطــور ویــژه
در ســکونتگاههای غیررســمی و محلههــای کــم درآمــد شــهری قابــل مشــاهده بــود .چــرا کــه در ایــن مناطــق محرومیــت
و نــرخ بــاالی بیــکاری بهتریــن مــکان را بــرای مخفــی شــدن جنایتــکاران ،گروههــای تولیــد تجــارت کننــده مــواد مخــدر
و مشــاغل غیرقانونــی فراهــم مــیآورد .اغلــب ایــن محــات حاصــل فرآینــد طوالنــی مــدت توســعه غیررســمی بودنــد کــه
از ســال  1950آغــاز شــده بــود .مجمــوع مســائل فــوق ســبب بــروز پدیــده فوقالعــاده مشــکلزای اجتماعــی ،اقتصــادی و
سیاســی بــرای شــهر شــده و همچنیــن محرومیتهــای اجتماعی-فضایــی شــدیدی را بــر محــات مذکــور و مــردم ســاکن
در آن تحمیــل کــرده بــود (.)Arcila,2008
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مشــارکت عمومــی بــه عنــوان یــک اصــل کلیــدی در پروژههــای بهســازی محــات غیررســمی و محــروم بــه شــدت مــورد
تأکیــد و حمایــت اســت ( .) World Bank, 2001; UN Millenium Project, 2005مشــارکت در زمینــۀ بهســازی شــهری
در حالــت ایــدهآل بــه عنــوان فرآینــدی شــناخته میشــود کــه در آن مــردم و بخصــوص مــردم آســیب دیــده و محــروم بــر
تخصیــص منابــع ،برنامهریــزی ،اجــرای سیاســتها و برنامههــا تأثیــر میگذارنــد و در ســطوح مختلــف و شــدت متفــاوت
در شناســایی ،زمانبنــدی ،برنامهریــزی ،طراحــی ،پیادهســازی ،ارزیابــی و مراحــل پــس از اجــرای «منظــور نگهــداری»
پروژههــای توســعه نقــش دارنــد ( .)Imparto&Ruster, 2003 ;4بــه دلیــل فقــدان اطالعــات قابــل اعتمــاد و نبــود دادههایــی
کــه بــه خوبــی منعکسکننــدۀ شــرایط بســیار پیچیــدۀ محــات غیررســمی باشــند ،لــذا اینگونــه اســتدالل شــده کــه «یــک
متخصــص غیــر بومــی» بیــش از هــر منبــع اطالعاتــی دیگــر بــه جامعــۀ محلــی بــه عنــوان منبــع اصلــی اطالعــات نیــاز دارد.
بعــاوه ایــن اتفــاق نظــر وجــود دارد کــه ســاکنان محــات غیررســمی و فرودســت نبایــد تنهــا بــه عنــوان منبــع اطالعــات
شــناخته شــوند ،بلکــه آنهــا شــرکای واقعــی و نماینــدگان توســعه هســتند .در نتیجــه فرآیندهــای مشــارکتی بایــد در شــناخت
و تقویــت منابــع و فرصتهــای موجــود در محــات تــاش کــرده و در بهبــود و ارتقــاء ســطح ایــن مناطقــاز فرصتهــا و
منابــع موجــود کمــک گیرنــد ( .)Calderon,2012یــک مثــال از ایــن منابــع میتواندکارســازمانهای محلــی و یاســازمانهای
غیردولتــی ،فعالیتهــای غیررســمی و یــا روزانــۀ جامعــه و یــا وجــود نیــروی کار باشــد .ازایــنرو ،فرآیندهــای مشــارکتی بایــد
هــم مشــکالت و هــم فرصتهــای موجــود در منطقــه را شناســایی کــرده ،اولویتبنــدی مســائلی کــه باید بــدان پرداخــت را در
قالــب یــک فرآینــد محقــق ســازند ،زمینــهای را ایجــاد کننــد کــه پروژههــا پایــدار مانــده و بهطــور مؤثــر بــه مطالبــات جوامــع
پاســخ دهنــد ،امنیــت دارایــی ذینفعــان را تأمیــن کــرده و بــه روشــنی نقــش و مســئولیت ذینفعــان مختلــف را تعریــف کننــد.
برخــاف آنچــه ممکــن اســت اغلــب بیاندیشــند ،اجــرای یــک فراینــد مشــارکتی تنهابــه تعــداد ســازمانهای درگیــر و
ویژگیهــای جامعــه بســتگی نــدارد ( .)Imparto&Ruster, 2003حمــدی و گتهــورت ( )1979اینگونــه اســتدالل کردهانــد
کــه مــردم ســاکن در محــات محــروم نســبت یــه دیگــر افــرادی کــه میتواننــد توســط ابزارهــای گوناگــون بــر برنامهریــزی
و تصمیمگیریهــای سیاســی اثرگــذار باشــند ،در امــر مشــارکت اشــتیاق بیشــتری از خــود نشــان میدهنــد و آنچــه در طــول
فرآینــد مشــارکت بــدان نیــاز اســت ،عبــارت اســت از حمایــت نقشآفرینــان خارجــی (ســازمانهای عمومــی یــا خصوصــی)
جهــت تأمیــن منابــع مالــی و همچنیــن ســازماندهی و ارائــۀ کمکهــای فنــی .ایــن نــوع حمایتهــا بهمنظــور دســتیابی بــه
حضــور بیشــتر و همکاریهــای بهتــر در طــول فرآینــد مشــارکتی مــورد نیــاز اســت ( .)Imparto&Ruster, 2003در راســتای
مطالــب ذکــر شــده ،در ادامــه بــه بررســی نمونــه مــوردی پرداختــه میشــود تــا چگونگــی تحقــق اصــول مذکــور در نمونــهای
عملیاتــی مــورد بررســی قــرار گیرنــد.

 -۸رویکـرد بازآفرینـی محالت غیررسـمی شهر مدلـین

در مدلیــن ،سیاســتی کــه دولــت شــهری در ارتبــاط بــا محــات فقیرنشــین و زاغههــا اتخــاذ کــرد ،معکــوس نمــودن جریــان
انــزوای فضایــی و اجتماعــی ســاکنان ایــن محــات بــود ( )UN-Habbitat,2013در ســال  ،2003شــهردار منتخــب مدلین پایه
و اســاس بهبــود شــهر را «دســتیابی بــه حداکثــر آمــوزش و پــرورش» قــرار داد .بــه ایــن صــورت کــه بنابــر شــرط او ،حضــور
مدنــی دولــت در هــر گوشــهای از شــهر ســبب کاهــش جــرم و خشــونت میگردیــد .شــهرداریها بالفاصلــه بایــد مناطــق
بــه حاشــیه رانــده شــده و بحرانــی شــهر را کــه هیچــگاه در آنجــا حضــور نداشــتهاند مخاطــب قــرار میدادنــد (برگرفتــه از
 .)Blanco,2009;Arcila,2008برنامــۀ یکپارچــۀ ارتقــاء ســکونتگاههای غیررســمی مدلیــن ســرآغاز جریانــی اســت کــه پــس
از آن در کلمبیــا بــه مواجهــه بــا واقعیــت ســکونتگاههای غیررســمی پرداختــه میشــود.
اصــول پایــۀ برنامهریــزی در رویکــرد مذکــور عبارتنــد از :جامعــه ،منطقــه (حــوزه) ،دولــت و ســرمایهگذاریهای عاقالنــهای
کــه از طریــق ســطوح مفهومــی بههــم پیوســته انجــام میشــوند ( .)Blanco&kobiyashi,2009تصویــر شــماره  2اصــول
مذکــور و ســازوکار ارتبــاط آنــان را نمایــش میدهــد.

محــات پایلــوت جهــت اجــرای اولیــن پروژههــای یکپارچــۀ شــهری برگزیدنــد .چــرا کــه هــر دو محلــه تــا پیــش از اجــرای
پروژههــای مذکــور از پایینتریــن شــاخصههای توســعه انســانی برخــوردار بودنــد (تصویــر شــماره .)3
تصویر  -3نقشـه محالت شهر مـدلین و موقعیت قرارگیـری پروژههای PUI

تصویر  -2اصول پایه در برنامـهریزی یکپارچـۀ ارتقاء سـکونتگاههای غیررسـمی در مـدلین

مآخذBlanco&kobiyashi,2009:

 -۹اهـداف پـروژههای یکپارچۀ شـهری در مـدلین

شماره۵۳-۵۴
مأخذBlanco&kobiyashi,2009:

در عمــل پروژههــای یکپارچــۀ شــهری ( )Integral Urban Project/PUIرا میتــوان بــه عنــوان مهمتریــن پروژههایــی
کــه نماینــدۀ اصــول شهرســازی اجتماعــی در ایــن برنامههــا بــود معرفــی کــرد .پروژههــای یکپارچــۀ شــهری رویکــردی
در بهســازی شــهری بودنــد کــه توســط شــهرداریها و بــا همــکاری ســازمان توســعۀ شــهری ایجــاد شــدند .هــدف اصلــی
ایــن پروژههــا عبــارت بــود از افزایــش کیفیــت زندگــی ســاکنان یــک منطقــۀ خــاص بــا تأکیــد بــر مناطقــی کــه ســطح
کیفیــت زندگــی در آنهــا حداقــل بــوده و فقــر و خشــونت در آنهــا بیشــتر قابــل مشــاهده بــود .بهمنظــور رســیدن بــه ایــن
هــدف ،اســتراتژی اصلــی ایــن پروژههــا اتخــاذ رویکــردی جامــع و یکپارچــه بــود کــه در آن تمــام اقدامــات شــهرداریها
جهــت انجــام پروژههــای و برنامههــا در یــک منطقــۀ مشــخص همگــرا شــوند .نکتــۀ قابــل ذکــر اینجاســت کــه بهســازی
فضاهــای عمومــی و خدمــات فرآینــد محــور کــه همــگام بــا برنامههــای مشــارکت اجتماعــی تکمیــل میگردیدنــد ،در مرکــز
ایــن رویکــرد جــای گرفتــه بــود .ایــن پروژههــا و برنامههــا در مناطــق اســتراتژیک محــات هــدف اســتقرار مییافتنــد و
بـ�ه عنوان«جـ�اذب» و «مولـ�د» توسـ�عه در تمـ�ام زمینههـ�ای دیگـ�ر در نظـ�ر گرفتـ�ه میشـ�دند (برگرفتـ�ه زاز �Blanco,2009;Ar
 .)cila,2008بــا تکیــه بــر تقســیمات سیاســی-اداری از میــان  16محلــه ،مدیــران شــهری محلــه شــماره  1و  2را بــه عنــوان
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بر اساس طیف وسیع مشکالت موجود در سکونتگاههای غیررسمی شهر ،اهداف مدل  PUIبه قرار زیر بودند.
 قادرس ــازی نهاده ــای اجتم ــاع مح ــور (ازطری ــق آم ــوزش بهرهب ــران جوام ــع ،ایجادفعالی ــت و فضاهای ــی ک ــه آگاهس ــازی
جوام ــع در آن ص ــورت گی ــرد و آنه ــا بتوانن ــد پروژهه ــای درح ــال انج ــام را نظ ــارت و ارزیاب ــی کنن ــد).
 تحریـــک مداخـــات مؤثـــر از جانـــب دولـــت مبتنـــی بـــر ایجـــاد بخشهـــا وکمیتههـــای موضوعـــی متشـــکل
ازســـازمانهای دولتـــی ،خصوصـــی و دانشـــگاهی و کمـــک بـــه جـــذب منابـــع و نهادهـــای ملـــی وبینالمللـــی
 تحریـــک برنامههـــای مســـکن (مبتنیبـــر منظمســـازی ،بهســـازی خانههـــای موجـــود و قانونـــی ســـاختن حـــق
تملـــک آنهـــا و ساختوســـاز ســـاختمانهای جدیـــد)
 کاه ــش زوال زیس ــتمحیطی (ازقبی ــل احی ــاء جنگله ــا ،نق ــل م ــکان خانهه ــای مس ــتقر در مناط ــق پرخط ــر مانن ــد
مـــرز رودخانـــه و برنامهریـــزی و پیشـــگیری بـــرای ساختوســـازها درایـــن نواحـــی)
 توســـعۀ فضاهـــای عمومـــی (ازطریـــق ساختوســـاز پارکهـــای جدیـــد و میادیـــن و همچنیـــن بهســـازی آندســـته
ازفضاهاکـــه از پیـــش وجـــود داشـــتند)
 بهســـازی و ارتقاءحملونقـــل پیـــاده (ازطریـــق ســـاخت لبههـــای پیـــاده و بهبودپیادهروهـــای موجودجهـــت ایجـــاد
پیوســـتگی بیـــن مناطقـــی کـــه بـــه دلیـــل توپوگرافـــی ازهـــم گسســـته بودنـــد)
 ســاخت و ارتقاءتســهیالت اجتماعــی (ازقبیــل کتابخانه،ترمینالها،ایســتگاههای پلیس،فضاهایــی بــرای دسترســی عمومــی
ب ــه اینترن ــت ومرکزتوس ــعۀتجاری،مدارس،مراکزدرمانی ومناط ــق خدم ــات ورزش ــی)
همچنیــن در راســتای ایــن اهــداف ،در حــوزۀ عمــل PUIهــا شــامل ســه مولفه/جزءفیزیکــی (پروژههــای معمــاری و شــهری)،
اجتماعی(مشــارکت شــهروندی و اعتبــارات فرهنگــی) و ســازمانی میشــدند کــه بــه صــورت خالصــه در جــدول شــماره 2
نشــان داده شــدهاند .ایــن ســه مؤلفــه بــا یکدیگــر مســیری جامــع را طــی میکردنــد و ایــدهای کــه در پــس جامعیــت ایــن

ســه مؤلفــه قــرار داشــت پیــروی از شهرســازی اجتماعــی بــود (.)World Urban Forum5,2010
جدول  -2اجزاء اصلـی پـروژههای یکپارچـۀ شـهری و اقـدامات آنها
پـروژههای یکپارچـۀ شـهری
اقدامات

اجزا
نهادی/سازمانـی

هماهنگی

اجتماعـی

مشارکت و تعامالت
اجتماعی

هماهنگیهای درون نهادی
هماهنگیهای میان نهادی
شناسایی
ارزیابی
مشارکت
آموزش
ساخت فضاهای عمومی جدید

پروژههای
یکپارچـۀ شهری
در محالت شـهر
مدلـین

فضای عمومی و
حملونقل

ساخت تسهیالت و خدمات جدید

تصویر  - 4نمـونه اقدامات بخش فیزیکـی در پروژههای یکپارچـه

تنظیم سیستم حملونقل عمومی

ارتقاء خانههای موجود
ساخت مسکن اجارهای
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محیطزیست

احیاء زیستمحیطی

مآخذBlanco&Kobayashi,2009:

 -۱۰بررسـی مولـفههای پروژههای یکپارچۀ شـهری
 .۱-۱۰بخش سازمانـی

یکــی از اولیــن گزینههایــی کــه درون ایــن پروژههــا بایــد پیــش بــرده میشــد عبــارت بــود از هماهنگــی میــان ســازمانهایی
کــه هــر کــدام از آنهــا در تحقــق پروژههــا نقشــی بــه عهــده داشــتند .در ابتــدا دولــت محلــی منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای
انجــام مطالعــات امکانســنجی را بــر عهــده گرفــت و بــه آشکارســازی و معرفــی برنامــه جهــت پذیــرش اجتماعــی آن و بــه
عنــوان راهحلــی بــرای جلــب ســرمایهگذاریهای خارجــی مبــادرت ورزیــد .بدیــن صــورت و بــه تدریــج مشــارکتکنندگان
جدیــد وارد اتحــاد اســتراتژیک عمومــی میشــدند ،ســازمانهای مــردم نهــاد و دانشــگاهها .گــروه هایــی متشــکل از رشــتههای
گوناگــون و جلســات بحــث و مذاکــره بــه عنــوان یــک راهحــل بــرای تعییــن اهــداف و بــه عنــوان بهتریــن راه بــرای رســیدن
بــه نتایج بــدون انجــام اقدامــات تکــراری ،ســازماندهی شــدند (.)Blanco&Kobayashi,2009

 .۲-۱۰بخش اجتماعـی

بخــش اجتماعــی در واقــع ضامــن مشــارکت و درگیــری جوامــع در فرآینــد پروژههــا میشــد .از طریــق ایــن بخــش ،ضمــن
ایجــاد مکانیســمهایی بــرای کنتــرل و تــدام حضــور و مداخــات ،عرصــهای ایجــاد میشــد تــا افــراد و گروههــای اجتماعــی
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بخــش فیزیکــی مبتنــی بــر برنامهریــزی ،طراحــی و اجــرای پروژههایــی بــود کــه ارتقــاء کیفیــت و کمیــت فضاهــا و مکانهای
عمومــی ،مســکن ،جادههــا ،تســهیالت پیــادهروی و ارتقــاء محیطزیســت را دنبــال میکــرد .در زمینــۀ مکانهــا و فضاهــای
عمومــی هــدف ایــن بخــش ســاخت و ارتقــاء فضاهایــی بــود کــه مــردم بواســطۀ آنهــا بــا یکدیگــر مالقــات کــرده ،حــس
جامعــه تقویــت شــده و مکانهایــی ایجــاد شــود کــه از طریــق آن بــه نیازهــای جمعــی ماننــد تفریــح و ســرگرمی ،فرهنگــی
و اوقــات فراغــت و آمــوزش پــرورش پاســخ داده شــود .در ارتبــاط بــا مســیرها و زیرســاختهای پیــادهروی نیــز هــدف ایــن
بخــش ارتقــاء ســطح حرکــت ،دسترســی و پیوســتگی میــان محــات مختلــف شــهر بــود .در زمینــۀ مســکن ،رویکــرد ایــن

بهبود و ارتقاء تسهیالت و خدمات موجود

ارتقاء فضاهای عمومی موجود

سکونت

خدمات عمومی

 .۳-۱۰بخش فیزیکـی

بخــش ادغــام راهکارهایــی از قبیــل قانونیســازی حــق تملــک ،جابهجایــی خانههایــی کــه در مناطــق پرخطــر واقــع بودنــد و
ســاخت خانههــای جدیــد بــود .یکــی از مهمتریــن اصــول ایــن مؤلفــه اتفــاق نظــر درخصــوص بهکارگیــری کیفیــت بــاالی
طراحــی و مصالــح در پروژههــا بــود .بــر ایــن اســاس تنهــا هــدف ارتقــاء و بهبــود عملکــردی فضاهــا نبــود (بــه عنــوان مثــال
کیفیــت کفســازی مســیرها) بلکــه هــدف خلــق کیفیــت باالیــی در محیــط بــود کــه مــردم ارزش آن را احســاس کــرده
و مجــذوب اســتفادۀ آن شــوند .یــک نمونــه آشــکار از ایــن رویکــرد برپایــی مســابقات معمــاری ملــی جهــت تعییــن طــرح
ســاختمانهایی بــود کــه در پروژههــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار بودنــد ( .)Calderon,2008تصویــر شــماره  4نمونــهای
از ســاختارهای فیزیکــی مهــم ایجــاد شــده در محــات مــورد مداخلــه را نشــان میدهــد.

مسکنسازی جدید
فیزیکـی

در فرآینــد تصمیمگیــری مشــارکت و حضــور یابنــد .در واقــع هــدف ایــن بخــش بــاور جامعــه بــه عنــوان نقشآفرینانــی الزم
و فعــال و همچنیــن اعطــای قــدرت بــه آنــان جهــت تصمیمگیــری در مســیر توســعۀ خودشــان بــود .ایــن مؤلفــه کانالهایــی
ارتباطــی بــا جامعــه ایجــاد میکــرد کــه بواســطۀ آن ،اطالعــات جوامــع از پروژههــا و برنامههــای انجــام شــده بــهروز رســانی
میشــد .بعــاوه ســبب ایجــاد ارتبــاط نزدیکتــر میــان نهادهــای اداری و جوامــع میشــد کــه بــه موجــب آن اثربخشــی
اقدامــات و احســاس رضایــت از پروژههــا در میــان افــراد جامعــه افزایــش مییافــت (.)Calderon,2012

مأخذWorld Urban Forum5,2010 :

 .۴-۱۰فرآینـد و متدولـوژی پـروژه ها

بهطور کلی فرآیند پروژههای PUIدر پنج مرحلهی؛ شناخت/آسیبشناسی ،برنامهریزی ،طراحی ،ساختوساز ،فعالسازی و نگهداری تقسیمبندی
میشد .فرآیند به صورت مشارکتی طراحی شد تا بدینوسیله جامعه در سطوح مختلف در هر کدام از این پنج مرحله مشارکت داشته باشند و
این امر سبب شکلگیری اجتماع و سرمایههای اجتماعی میشد ( .)Calderon,2012در ابتدا که مرحلۀ آسیبشناسی فضاها آغاز میشد،
تیم پروژه جلسات متعددی را برگزار میکرد و در جلسات مذکور اصول پروژههای  PUIو روش کار آنها را به جوامع معرفی میکردند .تا
این مرحله هیچ طرح جامعی تهیه نمیشد و نه عالوه افراد جامعه میتوانستند تمامی انتقادات و شکایات خود را از اقدامات قبلی مدیریت
شهری در جلسات عنوان کنند .اگر چه این مرحله کار آسانی نبود اما به لحاظ دستیابی به اعتماد جمعی و شروعی تازه ضرورت داشت و
همچنین این امکان فراهم میشد تا در جلسات نقشآفرینان اصلی جوامع از قبیل سازمانهای محلی و نمایندگان آنها شناسایی شده ،به
فرایند وارد شوند که این امر پیامدهای مطلوبی را در پی داشت .در این جلسات «کمیتۀ محلی» که متشکل از نمایندگان منتخب مردم
بود تشکیل میشد سپس تیم پروژه که شامل کارشناسان میشد به همراه کمیتۀ محلی در کارگاههای آسیبشناسی فضاها و جلسات و
بازدیدهای میدانی به شناسایی مشکالت اصلی و فرصتهای منطقه و مکانیابی آنها میپرداختند (تصویر شماره .)5
تصویر  - 5نمـونه کارگاههای مشارکتـی آسیبشناسـی فضـاها

تصویر  - 7نمـونهای از کارگاههای تصـویرسازی که در پروژههای یکپارچـه شهری برگزار میشـد و تصویر  - 8طرحهای نهایـی که
براسـاس آنها شکل مـیگرفت
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مرحلــۀ ســوم شــامل طراحــی پروژههایــی میشــد کــه در طــرح جامــع تعریــف شــده بودنــد .بــه عنــوان نمونــه یکــی از
مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده در ایــن بخــش ،برپایــی کارگاههایــی بــا عنــوان «کارگاه تصویرســازی پروژههــا» بود.تمامــی
افــرادی کــه در نزدیکــی محــل پــروژه مــورد نظــر زندگــی میکردنــد بــرای حضــور در کارگاه دعــوت میشــدند .در ایــن
کارگاههــا از افــراد جامعــه خواســته میشــد کــه بــر روی کاغذهایــی کــه در اختیارشــان قــرار داده میشــد تصــور خــود را از
فضــای مــورد نظــر بــه تصویــر در آورنــد ،بیــان کننــد کــه ایــن فضــا اخیــراً بــرای آنهــا چــه معنایــی داشــته ،چــه خاطراتــی
(شــخصی و جمعــی) از آن فضــا دارنــد ،ترجیــح میدهنــد ایــن فضــا در حالــت جدیــد چگونــه باشــد و آن را بــه چــه نامــی
خطــاب میکننــد (تصویــر شــماره  .)7همچنیــن بــا تکیــه بــر اصــول شهرســازی اجتماعــی ،از جامعــه محلــی نظرســنجی بــه
عمــل میآمــد تــا مشــخص شــود کــه اســتقرار چگونــه کاربــری یــا مؤسســه اجتماعــی یــا فرهنگــی را در فضــای مذکــور
ترجیــح میدهنــد .براســاس ایدههــای ارائــه شــده از جانــب اهالــی ،تیــم پــروژه اولیــن اســکیسها را تهیــه کــرده و جهــت
تأییــد بــه کمیتــۀ محلــی ارائــه مــیداد .در صــورت موافقــت جمعــی و بــا درنظرگرفتــن امکانــات و محدودیتهــا ،طــرح
نهایــی (تصویــر شــماره  )8توســط تیــم پــروژه تهیــه میشــد و از طریــق روزنامههــا ،بیلبوردهــا و مجــات در معــرض دیــد
عمــوم قــرار میگرفــت.

در گام دوم که شامل برنامهریزی میشد ،تیم پروژه طرح جامعی را برای منطقه تهیه کرده که در آن پروژههای متعددی تعریف شده بودند.
هدف اصلی در این مرحله تهیه برنامههایی بهمنظور دستیابی به اهداف بخشهای مختلف خدمات ،فضای عمومی ،مسکن و  ...بود .بدین
منظور بر مبنای شناختهای صورت گرفته و نیازسنجیها ،طرح جامع و راهنماهای طراحی در این مرحله تهیه میشدند (تصویر شماره .)6
در این قسمت از کار نقش کمیتۀ محلی تنفیذ و تعیین اعتبار پیشنهادات تیم پروژه بود .همچنین گروه در این مرحله با بهکارگیری ابزارهای
ارتباط جمعی از قبیل رادیوی محلی ،تلوزیون ،روزنامه و بیلبوردها جامعه را از نتایج این مرحله از کار مطلع میساخت (.)Calderon,2012
تصویر  - 6نمونۀ اصول ،ضوابط و راهنماهای طراحی در بخش مسـکن و فضاهای عمومـی که در مرحلۀ برنامـهریزی توسط تیم پروژه
تعریف شـده بودند

مأخذUN_HABITAT,2013&Calderon,2008 :

مأخذCalderon,2008 :

مرحلــۀ چهــارم شــامل هماهنگــی و تفویــض پروژههــا بــه شــهرداریها و بخشهــای مربــوط جهــت تأمیــن منابــع مالــی و
مدیریــت ساختوســازها میشــد .در ایــن مرحلــه جامعــۀ محلــی بــه دو روش مشــارکت میکردنــد .در الگــوی اول ،افــرادی
کــه در نزدیکــی محــل پروژههــا زندگــی میکردنــد و بــه طراحــی آنهــا آگاهــی داشــتند ،بــر ساختوســازها و کیفیــت آنهــا
نظــارت میکردنــد .همچنیــن تیــم پــروژه بهطــور عــادی از پروژههــا بازدیــد میکردنــد تــا در صــورت وجــود شــک و تردیــد
یــا پیشــنهاد یــا هرگونــه ادعایــی پــروژه را حمایــت کننــد .روش دوم مشــارکت امــا از طریــق تأمیــن نیــروی کار از جامعــۀ
محلــی بــود .بنابــر آمــار حــدود  92درصــد از نیــروی کار پروژههــا را جامعــۀ محلــی تشــکیل میدادنــد .و از ایــن طریــق 3400
شــغل جدیــد بهوجــود آمــده بــود .برخــی وظایــف نیــز بــه کلــی بــه عهــدۀ جامعــۀ محلــی واگــذار شــده بود.بــه عنــوان مثــال
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بــاال بــودن ســهم ســرمایهگذاریها در بخــش آمــوزش صحــت ادعــای رویکــرد اجتماعــی برنامه  هــا را بــه درســتی تأییــد
میکنــد .همچنیــن ســطوح مشــارکت عمومــی در هــر پنــج مرحلــۀ از فرآینــد کار را می  تــوان بــه صــورت تصویــر شــماره
 10نشــان داد.
تصویر  -۹نمـودار سـطوح مشارکت جوامع محلـی در پروژههای یکپارچه شـهری مدلـین
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تخریــب خانههایــی کــه متعلــق بــه اعضــای ســابق باندهــای خرابــکار یــا توزیــع مــواد مخــدر بــود ،بــا عقــد صلحنامههایــی
بیــن افــراد جامعــه و مالــکان بــه شــهرداریها واگــذار میشــد تــا در اختیــار برنامههــای اجتماعــی شــهرداریها قــرار گیرنــد.
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای پروژههــای یکپارچــۀ شــهری ایــن بــود کــه فراینــد کار بالفاصلــه پــس از ساختوســاز
فضاهــای عمومــی و خدمــات عمومــی جدیــد پایــان نمییافــت .بــه عنــوان بخشــی از اصــول یکپارچــۀ شهرســازی اجتماعــی،
اســاس کار ایــن بــود کــه تحــوالت فیزیکــی ایجــاد شــده در اختیــار برنامههــای نهــادی و اجتماعــی از قبیــل :توســعۀ آموزش،
ورزش ،فراغــت ،فرهنــگ و اقتصــاد قــرار گیرنــد .از ایــنرو ،در مرحلــۀ پنجــم یــا همــان مرحلــۀ فعالســازی/نگهداری ،هــدف
ایــن بــود کــه برنامههــا و فعالیتهــای اجتماعــی کــه در مراحــل اولیــۀ پــروژه تعریــف شــده بودنــد در فضاهــای عمومــی
فعالســازی شــوند .مفهــوم فعالســازی چیــزی فراتــر از افتتاحیــۀ فضاهــای جدیــد و برنامههــا و نهادهــای اجتماعــی بــود.
در واقــع هــدف اصلــی در مرحلــۀ نهایــی ایــن بــود کــه فضاهــای جدیــد و فعالیتهــا و برنامههایــی کــه قــرار بــود در
آنهــا جریــان داشــته باشــد بــه کل جامعــه نشــان داده شــود .همچنیــن بــا ایــن اقــدام ،فضاهــا و خدمــات عمومــی جدیــد بــه
عنــوان نشــانههای اجتماعــی و فیزیکــی محــات بــه مــردم نشــان داده میشــدند .بعــاوه اقدامــات فعالســازی موجــب
میشــد کــه در اهالــی ســطحی از احســاس مالکیــت نســبت بــه فضاهــا ایجــاد شــود تــا ایــن احســاس ضمانتــی باشــد
بــرای انجــام پروژههــای بعــدی و نگهــداری ،حفاظــت و پایــداری فضاهــای عمومــی و همچنیــن فعالیتهایــی کــه در آنهــا
جــای میگرفــت .ایــن اقدامــات از طریــق بــر پایــی مراســم افتتاحیــهای کــه کل جامعــه بــدان دعــوت میشــدند ،صــورت
میگرفــت .گام نهایــی در ایــن مرحلــه ،معرفــی پروژههــا بــه کل شــهر بــود .هــدف از ایــن اقــدات کاهــش انزوایــی بــود
کــه محــات هــدف از آن رنــج میبردنــد .ایــن گام از طریــق انتشــارات متعــدد ،مشــارکت در کنفرانسهــای محلــی و ملــی
و بینالمللــی ،نمایشهــای رادیویــی و تلوزیونــی ،بازدیــد میهمانانــی خــاص از فضاهــا از قبیــل بازدیــد خانــوادۀ ســلطنتی
اســپانیا و همچنیــن رئیــس جمهورهــای کشــورهای دیگــر از فضاهــا بــود.
یــک نمونــه از اقدامــات تلفیقــی در مرحلــۀ پایانــی پروژههــا کــه ترکیبــی از بخــش نهــادی و اجتماعــی در راســتای خلــق
فرصتهــای درآمــدی بــرای جوامــع انجــام میشــد ،عبــارت بــود از بــر پــا کــردن فســتیوالهای ماهیانــه کــه بــه صــورت
بازارچههــای خیابانــی در خیابانهــا و فضاهــای عمومــی اصلــی محــات جــای میگرفتنــد .در ایــن بازارچههــا مــردم
محلــی بــا حمایــت مالــی بخــش نهادی/ســازمانی ایــن فرصــت را پیــدا میکردنــد کــه بــا معرفــی و فــروش محصــوالت و
مهارتهاشــان ،شــغل جدیــد بــرای خــود بیابنــد .ایــن مراســم اغلــب بــا مناســبتهای فرهنگــی ،موســیقی و هنــری همــراه
بــود تــا بواســطۀ آن مــردم بیشــتری بــه محــل جــذب شــوند .همچنیــن نهادهــای مختلــف از قبیــل شــهرداریها در برپــا
کــردن ،ترویــج و تهیــۀ زیرســاختهای الزم جهــت ایــن مراســم بــا یکدیگــر همــکاری میکردنــد .از دیگــر نمونههــای
تلفیــق فضاهــا و خدمــات عمومــی بــا بخــش نهــادی و اجتماعــی میتــوان بــه مــدارس فوتبــال ،زمینهــای بــازی و خدمــات
ورزشــی کــه در اختیــار مراکــز بهداشــت عمومــی و مــدارس قــرار میگرفــت ،اقدامــات ورزشــی و ســامت بــرای کــودکان و
ســالمندان ،برگــزاری فســتیوالهای فرهنگــی از قبیــل فیلــم و موزیــک و نمایشــگاههای هنــری اشــاره داشــت کــه حداقــل
هفتــهای یــک بــار در فضــای عمومــی مرکــزی محــات برگــزار میشــدند ( .)Calderon&2008&2012بهطــور کلی ســرمایه
گــذاری در بخشهــای مختلــف پــروژه اجتماعــی را در هــر دو محلــۀ پایلــوت میتــوان بــه صــورت تصویر شــماره  9نشــان داد.

تصویر  -۸میزان سرمایهگـذاری ها در بخشهای مختلف برنامـۀ تحـول اجتماعـی در پروژههای پایلـوت
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 -۱۱تحلیــل و ارزیابــی ســاز و کار هــای بــکار گرفتــه شــده در پــروژه هــای یکپارچــه
شــهری مدلیــن

 -۱۲جمـعبندی و نتیجهگـیری
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چندی ــن س ــال اس ــت ک ــه موض ــوع س ــکونتگاههای غیررس ــمی در کش ــور م ــا ب ــه عن ــوان ی ــک واقعی ــت پذیرفت ــه ش ــده
اس ــت ام ــا بهرغ ــم تمام ــی نظ ــرات و بحثهای ــی ک ــه ت ــا کن ــون در ارتب ــاط ب ــا مواجه ــه ب ــا مس ــائل موج ــود در ای ــن
بافته ــای ش ــهری ارائ ــه ش ــده ،هن ــوز هی ــچ اتف ــاق نظ ــری پیرام ــون س ــازوکارهای الزم جه ــت برنامهری ــزی و مداخل ــه
ب ــه ص ــورت جمع ــی از جان ــب کارشناس ــان ای ــن ح ــوزه اتخ ــاذ نش ــده اس ــت .نتیج ــه آنک ــه جس ــتجوی ش ــیوههای اجرای ــی
مؤث ــر و س ــازوکارهایی ک ــه ب ــه ص ــورت کارآم ــد و در کوتاهتری ــن زم ــان منج ــر ب ــه تح ــول ای ــن مناط ــق ش ــهری ش ــود،
ض ــرورت مدیری ــت و برنامهری ــزی ش ــهری ام ــروز کش ــور ماس ــت .ل ــذا در ش ــرایط حاض ــر فرآگی ــری از تج ــارب موف ــق
ام ــکان بهرهمن ــدی از نق ــاط ق ــوت آنه ــا را فراه ــم م ــیآورد .نتای ــج بررس ــی گام ب ــه گام تجرب ــۀ بازآفرین ــی س ــکونتگاههای
انس ــانی مدلی ــن ب ــه عن ــوان تجرب ــهای موف ــق نش ــان میده ــد ک ــه:
در وهلـــۀ اول الزمـــۀ حـــل مســـائل محلههـــای فقیرنشـــین شـــهر و ســـکونتگاههای غیررســـمی داشـــتن اراده سیاســـی
قـــوی و حـــس تعهـــد نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع اســـت و فقـــدان ایـــن دو مـــورد در طـــول ســـالهای متمـــادی ســـبب
ش ــده ب ــود مش ــکالت زاغهه ــای ش ــهر مدلی ــن امنی ــت مل ــی را ب ــه خط ــر ان ــدازد .ل ــذا صرفنظ ــر از ش ــدت مش ــکالت،
اراده سیاس ــی ق ــوی نتای ــج قاب ــل توجه ــی را در پ ــی خواه ــد داش ــت.
توجـــه بـــه نقـــش مـــردم و نیازهـــای آنـــان اســـاس دســـتیابی بـــه ســـکونتگاهها و در نتیجـــه شـــهرهایی پایـــدار اســـت و
در نظـــر داشـــتن جنبههـــای انســـانی در برنامههـــای توســـعه نیازمنـــد توجهـــی دو چنـــدان اســـت.
بازآفرینــی شــهری بــا تکیــه بــر اصــول شهرســازی اجتماعــی و رویکــردی یکپارچــه ،فرصــت دســتیابی بــه ســکونتگاههای
پای ــدار انس ــانی را فراه ــم م ــیآورد .رویک ــرد مذک ــور ای ــن قابلی ــت را دارد ک ــه ب ــا س ــازماندهی تش ــکلهای اجتماع ــی از
تمام ــی گروهه ــای ذینف ــع در وضعی ــت اجتماع ــی ،فرهنگ ــی ،اقتص ــادی و کالب ــدی مح ــات مذک ــور و در نتیج ــه ش ــبکۀ
یکپارچ ــۀ ش ــهری تح ــوالت مؤث ــری پدی ــد آورد .ای ــن تح ــول را ب ــه راحت ــی میش ــود در ش ــعار ش ــهر مدلی ــن مش ــاهده
ک ــرد« :مدلی ــن از ت ــرس ت ــا امی ــد» .ش ــعاری ک ــه ت ــاش ک ــرد تصوی ــر و آوازۀ ش ــهر را تغیی ــر ده ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه س ــطح ب ــاال و پیچیدگ ــی مس ــائل در س ــکونتگاهها ،ح ــل ای ــن مش ــکالت نیازمن ــد درک مش ــخص مس ــائل
و همچنی ــن شناس ــایی فرصته ــای موج ــود در مح ــات اس ــت ت ــا بت ــوان ب ــا تکی ــه ب ــر ای ــن م ــوارد راهکارهای ــی مؤث ــر
و متناس ــب ب ــا تقاض ــای مش ــخص س ــاکنان مح ــات ارائ ــه ک ــرد .بای ــد تأکی ــد داش ــت ک ــه هی ــچ ک ــدام از ای ــن تقاضاه ــا
ب ــدون هم ــکاری نزدی ــک ب ــا تمام ــی ذینفع ــان و بهط ــور خ ــاص ب ــدون داش ــتن مش ــارکت ب ــا س ــاکنان و دس ــتیابی ب ــه
دان ــش محل ــی ای ــن گ ــروه ب ــه نح ــو احس ــن پاس ــخ داده نخواهن ــد ش ــد.
پروژههـــای بهســـازی ســـکونتگاههای غیررســـمی مدلیـــن بـــه خوبـــی نشـــان داد کـــه مشـــارکت و حضـــور ذینفعـــان
مختلـــف در قالـــب اقـــدام متقابـــل ،روابـــط ،یادگیـــری و خالقیـــت دارای اهمیـــت بســـیار بـــوده و اثـــرات مثبتـــی را بـــر
نیازهـــا و تقاضاهـــای جامعـــه محلـــی وارد میســـازد.
بروندادهـــای هـــر برنامـــهای بـــرای ســـاکنان ســـکونتگاهها از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت و اغلـــب برنامـــه هـــای
طوالنـــی مـــدت موجـــب یـــأس و ناامیـــدی و عـــدم اعتمـــاد آنهـــا بـــه برنامهریـــزان و مدیریـــت شـــهری میشـــود امـــا
تجربـــه مدلیـــن بـــه خوبـــی نشـــان داد چگونـــه میتـــوان رویکـــرد بهســـازی ســـکونتگاههای غیررســـمی را بـــه صـــورت
س ــناریویی پی ــش بردک ــه همزم ــان در ط ــول فرآین ــد بهس ــازی و ه ــم در انته ــای فرآین ــد بروندادهای ــی ملم ــوس را ب ــه
س ــاکنان ارائ ــه ده ــد.
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در بخ ــش ابتدای ــی کار :چالشه ــای مح ــات غیررس ــمی بررس ــی ش ــده و باوره ــا ب ــر ال ــزام درم ــان آنه ــا مانن ــد دیگ ــر
مناط ــق ش ــهری ش ــکل گرف ــت و راهحلیاب ــی ب ــرای مش ــکالت ای ــن مح ــات ب ــه عن ــوان اولوی ــت اول مدیری ــت ش ــهری
در دســـتور کار قـــرار گرفـــت .همچنیـــن اتفـــاق نظـــر جهـــت مواجهـــه بـــا چالشهـــا ســـبب گردهمایـــی عرصههـــا و
مناب ــع در راس ــتای راهحلیاب ــی ش ــد .نکت ــۀ قاب ــل توج ــه در مرحل ــۀ ابتدای ــی کار ،اعتق ــاد ب ــه کم ــک گرفت ــن و مش ــارکت
گروههای ــی خ ــارج از نهاده ــای مدیریت ــی و مس ــئول ب ــود ک ــه از س ــابقه و تجرب ــۀ مرتب ــط ب ــا موض ــوع برخ ــوردار بودن ــد.
در بحـــث متـــد و فرآینـــد کار پروژههـــای یکپارچـــۀ شـــهری :مـــدل تهیـــه شـــده بـــرای پروژههـــای مذکـــور عرصههـــای
متفاوت ــی را فراه ــم آورد ت ــا در ه ــر مرحل ــه از فراین ــد کار ،جامع ــه در س ــطوح متفاوت ــی مش ــارکت داش ــته باش ــند .از جمل ــه
آنهـــا عبـــارت بـــود از کارگاههـــای آسیبشناســـی فضاه ــا همـــراه بـــا کمیتـــۀ محلـــی در فـــاز آسیبشناس ــی و همچنیـــن
کارگاهه ــای طراح ــی فضاه ــا هم ــراه ب ــا مش ــارکت اعض ــای جامع ــۀ ه ــدف در ف ــاز طراح ــی .نقط ــۀ ق ــوت رویک ــرد حاض ــر،
تأکی ــد و ت ــاش جه ــت حض ــور اف ــراد جامع ــه ی ــا نماین ــدگان آنه ــا ب ــه خص ــوص در ف ــاز آسیبشناس ــی ،طراح ــی ،اج ــرا
و نگهـــداری پروژههـــا بـــود.
حض ــور اف ــراد در کارگاهه ــای طراح ــی و اس ــتخراج و اعم ــال خواس ــتههای آنه ــا در ط ــرح س ــبب افزای ــش ح ــس تعل ــق
آنهـــا نســـبت بـــه فضاهـــای خلـــق شـــده میشـــد .همچنیـــن بهکارگیـــری روشهـــای طراحـــی ســـه بعـــدی از جانـــب
کارشناســـان در مرحلـــۀ دوم طراحـــی ســـبب میشـــد کـــه طرحهـــا بـــرای مـــردم قابـــل درک بـــوده و بواســـطۀ آنهـــا
راحتتـــر نظـــرات ،انتقـــادات و خواســـتههای خـــود را در رابطـــۀ بـــا طـــرح بیـــان دارنـــد.
در فازهـــای اجـــرا و نگهـــداری پروژههـــا یکـــی از مهمتریـــن اقداماتـــی کـــه انجـــام شـــد و بـــه نقطـــۀ قـــوت ایـــن
پروژهه ــا تبدی ــل ش ــد عب ــارت ب ــود از انج ــام اقدام ــات خاص ــی ک ــه ضام ــن پای ــداری پروژهه ــا بودن ــد .از جمل ــۀ آنه ــا
عبـــارت ب ــود از ب ــر پای ــی رویدادهـــای درآمدزای ــی کـــه ســـبب افزای ــش ح ــس تعل ــق اهال ــی ب ــه پروژهه ــا و برق ــراری
توافقهایـــی میـــان آنهـــا و نهادهـــای اداری میشـــد .بعـــاوه ایـــن قبیـــل فعالیتهـــا ســـبب «شـــکلگیری گروههـــای
اجتماعـــی» میشـــد.
اتف ــاق نظ ــر ح ــول اس ــتفاده از نی ــروی کار محل ــی در انج ــام پروژهه ــا س ــبب ش ــد ت ــا  92درص ــد از نی ــروی کار م ــورد
نی ــاز را اعض ــای جوام ــع تش ــکیل دهن ــد .همچنی ــن برخ ــی از اقدام ــات ب ــه ص ــورت کام ــل ب ــه اعض ــای جامع ــه واگ ــذار
گردی ــد ک ــه ای ــن ام ــر س ــبب کاه ــش هزینهه ــا ب ــرای نهاده ــای مس ــئول و درآمدزای ــی ب ــرای جوام ــع محل ــی میش ــد.
در بحـــث تکنیکهـــا و ابزارهـــای مـــورد اســـتفاده در مـــدل یکپارچـــۀ شـــهری :برگـــزاری کارگاههـــا در محـــل پـــروژه
هم ــراه ب ــا حض ــور م ــرد و تش ــکیل جلس ــات متع ــدد جه ــت دس ــتیابی ب ــه اتف ــاق نظ ــر درب ــارۀ جزئی ــات پروژهه ــا از نق ــاط
ق ــوت روش و تکنیکه ــای انج ــام پ ــروژه ب ــود .بع ــاوه برگ ــزاری ای ــن کارگاهه ــا س ــبب ش ــکلگیری رواب ــط رودرروی
اعضـــای جوامـــع و ارتقـــاء ســـرمایههای اجتماعـــی میشـــد .نقطـــۀ قـــوت دیگـــر راهکارهـــای بـــکار رفتـــه ،اســـتفاده از
ابزاره ــای جانب ــی و ابزاره ــای ارتب ــاط جمع ــی مانن ــد رادی ــو ،تلوزی ــون ،روزنامهه ــا و  ...جه ــت ب ــهروز رس ــانی اطالع ــات
جوامـــع از رونـــد پروژههـــا بـــود.
بهط ــور کل ــی پروژهه ــای یکپارچ ــۀ ش ــهری مدلی ــن ب ــه وض ــوح نمایانگ ــر اهمی ــت اتخ ــاذ رویک ــرد یکپارچ ــه و ات ــکای
آن بـــه مشـــارکت و وجـــوه اجتماعـــی اســـت .اگـــر چـــه راهحلـــی ثابـــت جهـــت مداخلـــه در ســـکونتگاههای غیررســـمی
وج ــو ن ــدارد ،ام ــا پیون ــد ق ــوی می ــان جوام ــع ب ــا مدیری ــت ش ــهری ب ــه عن ــوان ی ــک راهح ــل جه ــت توس ــعۀ راهکاره ــای
کارآمـــد بهســـازی شـــهری توصیـــه میشـــود ( .)Blanco&Kobiyashi,2009در واقـــع همانگونـــه کـــه بـــدان اشـــاره
کردهانـــد» پیـــش نیـــاز مبـــارزه بـــا محرومیتهـــای اجتماعـــی ،ایجـــاد تغییـــر در ســـاختار مدیریتـــی از قبیـــل :بازنگـــری
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همچنیـــن بررســـیها نشـــان داد تدویـــن مدلـــی اســـتراتژیک ایـــن امـــکان را فراهـــم مـــیآورد کـــه تمامـــی نهادهـــا و
 منابـــع و اقدامهـــا را در جهتـــی ســـازماندهی کـــرد تـــا در یـــک منطقـــه مشـــخص نتایـــج هـــر چـــه،ابزارهـــای دولتـــی
.ســـریعتر و بـــا کیفیـــت باالتـــری حاصـــل شـــود
در پای ــان از جمعبن ــدی مطالع ــات و م ــرور تجرب ــه مذک ــور میت ــوان اص ــول شهرس ــازی اجتماع ــی را «مداخ ــات نظاممن ــد
فیزیک ــی و اجتماع ــی ب ــا تکی ــه ب ــر مش ــارکت عموم ــی و مدیری ــت هماهن ــگ می ــان س ــازمانی» و اس ــاس اقدام ــات را نی ــز
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