
گزارشـی از برنامـه روز جهانـی محیط زیست - پارک مبعث، محله ی اتابک 
- خرداد ۱۳۹۵

کانون مـردم نهاد )NGO( شکوفایـی اسـتعدادهای کودکان مهر

بهار صیرفی1

ــد  ــه اتابــک در منطقــه 15 شــهرداری تهــران، دارای بافــت ناکارآمــد شــهری و معضــات اجتماعــی اســت کــه نیازمن محل
طرح هــای بازآفرینــی اســت. ایــن پــروژه در جســتجوی باززنــده ســازی مشــارکتی فضای شــهری بــا دیــدگاه پرفورماتیو اســت. 
ایــن دیــدگاه بــر اســاس تئــوری جودیــت باتلــر2، هویــت را نــه یــک پدیــده  از پیــش تعیین شــده و ایســتا، بلکــه نتیجــه تکــرار 
ــق پرفورمنــس  ــد از طری ــر اســت کــه می توان ــاز و قابل تغیی ــن اســاس، فضــا، ســاختاری ب ــد. برای روشــمند فعالیت هــا می دان
ــود.  ــرار می ش ــات تک ــداوم و به دفع ــه مت ــس ک ــی از پرفورمن ــوب الیه های ــود؛ رس ــون ش ــه و دگرگ ــتحاله یافت ــری( اس )کارب

)Irwin, Performance Design, p.49(

ــرم شــهری، از طریــق برقــراری  ــه شــکل مداخله هــای ن ــر ایــن اســاس در ایــن پــروژه، باززنده ســازی فضــای شــهری ب  ب
کاربــری در کالبــد شــهر شــکل می گیــرد و تــداوم کاربــری و تأثیــرات کالبــدی آن بــه بازســازی فیزیکــی شــهر می انجامــد. 
فضاهــای هــدف پــروژه، فضاهــای عمومــی شــهری ماننــد پارک هــا و فضاهــای اراضــی خالــی )طــرح ذخیــره و نوســازی( 
در بافــت محلــه هســتند. اجــرا و برقــراری رویدادهــای موقــت و کاربری هــای متــداوم در ایــن فضاهــا، بــر اســاس نیازهــا و 
توانمندی هــای ریشــه دار موجــود ســاکنین و بــه شــکل مشــارکتی پیــش مــی رود. ایــن شــناخت و ارتبــاط نزدیــک و واقعــی 
ــه  ــه یعنــی »کانــون شــکوفایی« ب ــی از طریــق مرکــز فرهنگــی و اجتماعــی مســتقر فعــال و معتمــد مــردم در محل ــا اهال ب
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ــی آن تــاش در  ــه مشــارکت مردمــی اســت و برنامــه اصل ــر پای ــی و ب ــون شــکوفایی، نهــادی غیردولت ــد. کان دســت می آی
جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی کــودکان و نوجوانــان محــروم )شــامل کــودکان کار و خیابــان(، توانمندســازی کــودکان محروم 
ــی و اقتصــادی )ســوادآموزی،  ــادران در حیطــه ی اجتماع ــی، ســامت جســمی و روحــی و توانمندســازی م ــاد اجتماع در ابع
مهارت هــای زندگــی و کارآفرینــی( از طریــق برگــزاری برنامه هــا، کاس هــا و تورهــای آموزشــی، فرهنگــی و هنــری اســت.

ایــن کانــون کــه از ســال 1389 در محلــه اتابــک فعالیــت می کنــد، حــدود 800 نفــر از کــودکان محلــه را جــذب کــرده اســت. 
ــان همراهــی  ــا مربی ــون ب ــی و حفــظ نظــم و مراقبــت از کــودکاِن کان ــز به صــورت مســتمر در اداره داخل ــی نی ــادران محل م
می کننــد. درنهایــت طبــق هــدف کانــون، بایــد برنامــه فعالیت هــای مرکــز بــه مــادران محلــی انتقــال یابــد. ارتبــاط نزدیــک 
ــون و شــکل گیری اعتمــاد دوطرفــه، امــکان و زمینــه  بازســازی  ــا کان و مــداوم اهالــی و بخصــوص مــادران فعــاِل محلــی ب

مشــارکتی فضــای شــهری را از طریــق ایــن نهــاد فراهــم می کنــد.
ــون از  ــد. کان ــرا می رس ــه اج ــه 15 ب ــهرداری منطق ــت ش ــز حمای ــی و نی ــان خصوص ــاری حامی ــا ی ــه ب ــای موسس فعالیت ه
حمایت هــای شــهرداری در مــوارد مختلــف بهــره می گیــرد. ازجملــه درخصــوص فراهــم کــردن مــکان برگــزاری کاس هــا 
در ســاختمان مرکــز خدمــات اجتماعــی محلــه اتابــک، ســالن اجتماعــات جهــت برگــزاری جشــن های خــاص، اتوبــوس جهــت 
ــده  ــه ی مجــوز برنامه هــای باززن ــن درزمین ــات مشــاوره ی روانشناســی و آموزشــی و همچنی ــه امکان اردوهــای کــودکان، ارائ
ســازی شــهری و امکانــات برگــزاری رویدادهــا و برنامه هــا در فضاهــای شــهری محلــه از حمایــت شــهرداری اســتفاده می کند.

یــک نمونــه از طــرح باززنــده ســازی مشــارکتی محلــه کــه بــا همــکاری اعضــای کانــون و بــا حمایــت شــهرداری در خــرداد 
ــوده اســت. طــرح  ــی مبعــث ب ــارک محل ــی محیط زیســت« در پ ــداد یــک روزه ی »برنامــه ی روز جهان 1395 اجــرا شــد، روی
برنامــه بــر اســاس نیــاز کــودکان بــه اســتفاده از پــارک محلــی شــکل گرفــت کــه از طــرف مربیــان کانــون مطــرح شــده بــود. 
علی رغــم مجموعــه ای از امکانــات فیزیکــی مطلــوب، وجــود معضــل اعتیــاد، حضــور معتادهــا و دیوارهــای دودزده محوطــه 
پــارک باعــث احســاس عــدم امنیــت در کــودکان و مــادران می شــد. ایــده ی مرکــزی طــرح، بازســازی هویــت فضــای پــارک 
ــه  ــرای کــودکان، از طریــق برقــراری کاربــری و حضــور گروهــی کــودکان ب ــارک ب ــاز پــس گرفتــن فضــای عمومــی پ و ب
همــراه مــادران و مربیــان در پــارک بــود. پخــش موســیقی کــودکان در ســاعت های اجــرای برنامــه نیــز بــه تقویــت حــس 
مالکیــت مــکان و تعلــق بــه مــکان در کــودکان می افــزود. یــک موقعیــت مکانــی مشــخص در پــارک بــرای چیدمــان میــز 
و صندلی هــا )نزدیــک بــه ورودی و دفتــر پــارک( در مجــاورت بــا دیــوار دبســتان و نیمکت هــای مورداســتفاده ی ســالمندان، 
بــا بیشــترین احســاس امنیــت بــرای کــودکان و مــادران انتخــاب شــد و کــودکان بــر اســاس گفتگوهــا و تمرین هــای پیشــین 
ــد. در  ــه نوشــتند و نقاشــی کردن ــه  خــود، نقــاط موردعاقه شــان و معایــب محل ــه و محل ــاره خان ــون، درب ــر کان در کاس هن
بخــش نهایــی برنامــه، بچه هــا روی دیــوار ورودی پــارک، بــا رنــگ آکریلیــک نقاشــی کردنــد تــا اثــر ایــن حضــور جمعــی 
خــود را، در کنــار جــای دوده زدگــی اعتیــاد، بــه شــکل »رســوب« و آثــار و نتایــج کالبــدی جانبــی از ایــن رویــداد جمعــی باقــی 
ــا حضــور نقش هایشــان  ــدی، ب ــد و در دیدارهــای بع ــاره تصاحــب کنن ــه  خــود را دوب ــب فضــای محل ــا به این ترتی ــد ت بگذارن

بــر دیــوار پــارک، فضــا را بیشــتر از آن خــود بداننــد.
برنامــه بــا هــدف باززنــده ســازی ایــن فضــای شــهری و تقویــت حــس تعلــق شــهروندان بــه فضــای محلــی خــود طراحــی 
شــده و در روز جهانــی محیط زیســت اجــرا شــد تــا بــا شــبکه ی فرهنگــی و اجتماعــی در یــک مقیــاس بزرگ تــر شــهری و 
جهانــی در ارتبــاط باشــد. در ادامــه ی اجــرای ایــن برنامــه ایــن طــرح در جســتجوی تغییــر و بازســازی هویــت ایــن فضــای 
شــهری از طریــق تــداوم کاربــری بــا قــرار دادن میزهــای بچه هــا در ایــن فضــا و برقــراری برنامــه کتاب خوانــی- بوفــه بــه 

شــکل مســتمر هفتگــی، از طریــق کانــون شــکوفایی اســت.
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کودکان در کنار دوده زدگی اعتیاد، رنگ های خودشان را به دیوار پارک زدند.

مــن محلــه ی خــود را بســیار دوســت دارم زیــرا جاهــای دیدنــی و سرســبز دارد. ولــی مشــکل اینجاســت کــه مــردم شــهرها 
ــه ی  ــه ی محل ــن هم ــد. م ــا و... می ریزن ــا، در خیابان ه ــه آشغال هایشــان را در پارک ه ــی اینک ــد یعن ــف می کنن ــیار کثی را بس
ــی در بعضــی جاهــا خــاک زیــادی اســت  مثــل پارک هــا وقتــی در بعضــی پارک هــا کــه مــی روی  خــود را دوســت دارم ول

ــر از ِگل و خــاک اســت.  ــی کــه به جــای گل هــا و ســبزه پ می بین
بعد جای دیگری را که دوست نداریم این خرابه ها است که معتادها در آنجا می روند و آنجا را خراب می کنند. 

مــن دلــم می خواهــد کــه به جــای اینکــه خانه هــا را خــراب کننــد یــا اگــر خــراب کردنــد، آنجــا را بــه یــک خانــه دیگــر یــا 
یــک جــای دیگــر تبدیــل کننــد.
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معتادان خیابان ها در نقاشی كودكان

- »ملیکا این کیه که کشیدیش؟«
- »معتاِد«

- بقیه بچه ها: »بله این همون معتاَدس که کاه مویی سرش میذاره و همیشه یه کیسه آشغال دستِش«

ماسک های ساخته كودكان درباره فضاهای محله خود در كالس هنر كانون شكوفایی

۵۵
-۵

ره۶
شما

۱۹۳


