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مکانســازی ۴یــک فراینــد مســتمر و دائم ـ ًا در حــال تحــول
اســت کــه مــکان بهعنــوان فــراوردهاش را بــه «محصولــی
تمامنشــده» ( )Arovat, 2002مبــدل میکنــد .یکــی از
دالیــل تحــول مــداوم مــکان اثرپذیــری آن از کنشهــای
روزمــرۀ مردمــی اســت که زندگــی روزانــۀ خــود را در ارتباط با
آن میگذراننــد .هــر نــوع مواجهـهای بــا چالشهــای روزمــره
بــه تعریفــی متمایــز از مــکان برای افــراد و گروههــای مختلف
منتهــی میشــود ،تصاویــر متفاوتــی را از مکانهــا بــه ذهــن
متبــادر میکنــد ،بــه رفتارهــای متنوعــی شــکل میدهــد
و در نهایــت حیــات و ممــات مکانهــا را رقــم میزنــد.
در دورههــای مختلــف ،رویکردهــای متنوعــی در تعریــف
Elahe.pazhoutan@gmail.com
1 - spontaneous settlement
2 - self-made settlement

 -۳نتایج این پژوهش در بخش نمونۀ موردی برگرفته از ارزیابیهای میدانی صورتگرفته در دو دوره برنامۀ جستار کیفیت در تجربۀ بازآفرینی شهری است که
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از سال  93تا سال  96آن را انجام داده است .برای آشنایی بیشتر با فرایند این برنامه به ویژهنامههای نشریۀ هفتشهر با
موضوع دو دورۀ این رویداد مراجعه شود.

4 - placemaking
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مــکان مقولـهای چندوجهــی اســت کــه کیفیــت آن مؤثــر بــر
و متأثــر از کیفیــت زندگــی مــردم اســت .پرداختــن بــه ایــن
پدیــدۀ ناتمــام و در حــال تحــول با نگاهــی ویژه به کنشــگران
دخیــل در فراینــد مکانســازی میتوانــد زمینــۀ مناســبی را
بــرای درک بهتــر ابعــاد آن بــه دســت دهــد .زنــان بهعنــوان
یکــی از گروههــای دخیــل در فراینــد مکانســازی همــواره
توانســتهاند در مراحــل مختلــف ایــن فراینــد نقشآفرینــی
کننــد و در زندگــی یــا مــرگ مکانهــا اثرگــذاری چشــمگیری
داشــت ه باشــند .توجــه بــه ایــن جایــگاه کلیــدی ،شناســایی
مؤلفههــای دانــش ایــن گــروه و بهرهگیــری از آنهــا در
محلههــای ناکارآمــد شــهرها بهویــژه ســکونتگاههای
خودانگیختــه ۱و خودســاخته ۲کــه منابــع محــدودی (ســرمایۀ
اقتصــادی ،قــدرت سیاســی ،دانــش و فناوریهــای روز و
مــواردی از ایــن دســت) در اختیــار ســاکنان آنهــا قــرار دارد،
بســیار حیاتیتــر از ســایر نقــاط شــهر اســت .بنابرایــن در
ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا مــرور اجمالــی ادبیــات
نظــری ،ضمــن تببیــن جایــگاه زنــان در فراینــد مکانســازی

در ســکونتگاههای خودســاخته ،بــا بررســی دو فضــای عمومی
در ایــن ســکونتگاهها نقــش و ابعاد اثرگــذاری زنــان در ارتقای
کیفیــت زندگــی در ایــن مکانهــا مــورد مداقــه قــرار گیــرد.
رویکــرد ایــن پژوهــش در بررســی نمونههــای مــوردی کیفی
بــوده و حســب مــورد در مصاحبــه و مشــاهده از روشهــای
۳
متناســب اســتفاده شــده است.
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مکانســازی وجــود داشــته اســت کــه هــر کــدام بــه بخشــی
از ایــن پدیــدۀ چندوجهــی اشــاره کردهانــد .عارفــی ( )1396در
یــک طبقهبنــدی بیــان میکنــد« :برخــی آفرینــش مــکان را
بــه چشــم راهبــرد کالبدی صــرف میبیننــد .عــدهای دیگر آن
ذهنی محلــی از مکان
را بهمثابــۀ تالشــی بــرای بهبــود تصویر ِ
میانگارنــد و آن را بهعنــوان موتــور محــرک رشــد اقتصــاد
محلــی بــه حســاب میآورنــد .برخــی هــم مکانســازی
را بهمنزلــۀ یــک برنامــۀ اجتماعــی قلمــداد میکننــد کــه
میتوانــد مــردم را در حمایــت از اهدافی مشــخص بســیج کند.
عــدهای نیــز مــکان را نــه فقط به چشــم یک واقعیــت کالبدی
و اجتماعــی محــض ،بلکــه به چشــم مجرایــی برای دســتیابی
بــه اهــداف سیاســی میبیننــد( ».عارفــی .)35 :1396 ،در کنار
ایــن رویکردهــا بایــد توجه داشــت که خلــق مکان یــک اتفاق
نیســت کــه رخ دهــد ،بلکــه حرکتی بطئی اســت کــه میتواند
بــه مــرور زمان و متأثــر از زندگــی روزمره دگردیســی پیدا کند
و بــه چیــز دیگــری تبدیــل شــود .گروههای ســنی ،جنســیتی،
فرهنگــی و ...هــر کــدام در مرحلــه ای از فراینــد مکانســازی
و در مقیاسهــای متفــاوت نقشآفرینــی میکننــد کــه در
صــورت شــناخت مناســب قابلیتهــای هــر کــدام میتــوان
جایگاهــی درخــور بــرای آنهــا ترســیم کــرد .مکانســازی ابعاد
اجتماعــی ،کالبــدی ،اقتصــادی ،زیسـتمحیطی و مدیریتــی را
بــه صــورت توأمــان مــورد توجــه قــرار میدهــد و بــرای خلق
مکانــی پایــدار بــه دنبــال شناســایی نحــوۀ ارتبــاط مــردم بــا
مکانهــا و بهینــه کــردن ایــن ارتبــاط مبتنــی بــر ظرفیتهای
هــر دو طــرف اســت کــه قائــم بــه مــکان و زمــان اســلوب
متفاوتــی مییایــد« .بارهــا پیــش آمــده اســت کــه مکانهــا
توجــه مــا را بــه خــود جلــب کردهانــد ،امــا ایــن جلــب توجــه
[در ذات خویــش] بهخاطــر جذابیــت و زیبایــی کالبدی ،بصری
یــا طبیعــی و یــا حتــی هــر گونــه اتفاقــات و فعالیتهایــی که
در آنهــا رخ میدهــد ،نیســت؛ بلکــه شــاید بهدلیــل شــبکۀ
درهمپیچیــدهای از روابــط اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی
باشــد کــه بــر آنهــا حاکــم اســت( ».همــان .)43 :بنابرایــن
بــرای کشــف ریشـههای یــک مــکان بایــد بــه ابعــاد مختلف
مکانســازی در ســطوح متفــاوت ارتبــاط بــا مکان توجــه کرد
تــا از ایــن مســیر نقــش و جایــگاه هــر کــدام از کنشــگران
بهدرســتی تبییــن شــود.

زنــان یکــی از گروههــای اثرگــذار بــر جریــان زندگــی روزمــره
در مکانهــا هســتند کــه بهســبب کمتــر دیــده شــدن
جهانبینــی و الگوهــای ذهنیشــان در شــکلدهی بــه
ســاختار قــدرت و نظــام برنامهریــزی ،نســبت بــه الگووارههای
مردانــه ( ،)Smith, 1987تجربیات روزمرهشــان نیــز در فرایند
مکانســازی بــا برخــوردی ســطحی روبــهرو شــده اســت
( .)Platt, 2017ایــن کماهمیــت انگاشــتن نقــش زنــان در
حالــی اســت کــه آنهــا بهســبب خالقیتشــان در مواجهــه بــا
چالشهــای روزمــره و مداخلههــای کوچــک ولــی اثربخــش
خــود در فراینــد مکانســازی بهشــدت در مــرگ و زندگــی
مکانهــا مؤثرنــد .اغلــب پژوهشهــا و برنامههــا یــا بــر
نقشهایــی کــه زنــان بهواســطۀ جنســیت خــود در طــول
تاریــخ پذیرفتهانــد ،متمرکــز شــدهاند یــا شــیوۀ مقاومتــی آنهــا
را بــرای غلبــه بــر محدودیتهــا و موانــع روزمــره پیشپاافتاده
انگاشــتهاند .بــا ایــن حــال بایــد تأکیــد کــرد کــه زنــان،
خــودآگاه یــا ناخــودآگاه ،مکانهــای خودشــان را میســازند.
«کار پنهــان» آنهــا در مکانســازی ( )Dyck, 2005بهدلیــل
آنکــه در مقیــاس بــدن و کنشهــای خردمقیــاس روزمــره
تجلــی مییابــد کمتــر بــه چشــم میآیــد ،ولــی اهمیــت
نقــش زنــان زمانــی آشــکار میشــود کــه محدودیتــی در
منابــع وجــود داشــته باشــد .آن زمــان اســت کــه کنشــگری از
یــک فعالیــت اختیــاری بــه فعالیتــی اجبــاری بــدل میشــود
و بــه طــرز شــگفتآوری «محدودیــت» را بــه «موقعیــت»
تبدیــل میکننــد ( .)Radjou, 2014زنــان بهدلیــل تمرکــز
بــر فعالیتهایــی کــه برای گــذران زندگــی روزمره الزم اســت
بــه نوآوریهــای خردمقیــاس ،کمهزینــه ،زودبــازده ،اثرگــذار
و مبتنــی بــر همــکاری و نفــع جمعــی بیشــتر روی میآورنــد.
آنــان پیشــگام تکیــه بــر «نــوآوری صرفهجویانــه»( 1همــان)
در شــرایط دشــوار هســتند .ایــن ویژگیهــا مؤلفههایــی را در
رویکردهــای نویــن مکانســازی همچــون  ،2 LQCالگــوواره
5
 3 DIYدر شهرســازی تاکتیکــی 4و مــدل متأخــر آن DIWO
و شهرســازی دستســاز 6بــه ذهــن میآورنــد کــه نمایانگــر
دانــش ذاتــی زنــان در مقابلــه بــا محدودیــت منابــع اســت.
ایــن گــروه از جامعــه در مواجهــه بــا مشــکالت روزمــره
1 - frugal innovation
2 - Lighter, Quicker, Cheaper
3 - Do It Yourself
4 - tactical urbanism
5 - Do It With Others
6 - handmade urbanism

 -۲مــرور دو تجربــه :محــور انوشــه در
محلــۀ لشــگرآباد شــهر اهــواز و پــارک
محلــۀ دوهــزار در شــهر بندرعبــاس

پژوهشهــا ،متناســب بــا موضــوع و هــدف و شــیوۀ اســتفاده
از دستاوردهایشــان ،فراینــد متفاوتــی را در پیــش میگیرنــد.
متولیــان برنامــۀ جســتار کیفیــت در تجربههــای بازآفرینــی
شــهری ،بــا هــدف ایجاد حساســیت نســبت بــه نحــوۀ تعریف
مفهــوم کیفیــت زندگــی در دانش محلــی و دانش کارشناســی،
بــه دنبــال شــناختن و شناســاندن تجربههایــی بودهانــد کــه
توانســتهاند مطلوبیتــی در زندگــی مــردم ایجــاد کننــد .آنهــا با
تکیــه بــر ایــن اصــل کــه «هــر مکانــی میتوانــد بــا زبــان
خــاص خــود داســتانهایی را دربــارۀ چگونــه ســاخته شــدن،
دگرگــون شــدن و بحثبرانگیــز شــدنش روایــت کنــد»
(عارفــی )34 :1396 ،بــه اســتخراج آموزههــای ایــن تجربههــا
اقــدام کردهانــد .میتــوان گفــت تأکیــدات اصلــی در فراینــد
ایــن برنامــۀ فرهنگــی بــر دو موضــوع بــوده اســت:
 )1اســتنباط کارشناســانه (و البتــه میاندانشــی) از مفهــوم
کیفیــت مطلــوب در کنــار تعبیر عامیانــۀ آن از زبان مــردم قرار
گیــرد و دانــش مشــترک برآمــده از ایــن تعاریــف هدایتگــر
برنامهریــزی و طراحــی شــهری شــود تــا از ایــن مســیر بتوان
کیفیــت زندگــی مــردم را در اقدامــات بازآفرینــی شــهری ارتقا
داد.
 )2ارزیابــی [مبتنــی بــر روشهــای پژوهــش] کیفــی میــزان
موفقیــت اقدامــات بهســازی و نوســازی شــهری در ارتقــای
کیفیــت زندگــی مــردم در کنــار ارزیابــی ک ّمــی قــرار گیــرد تــا
شــناخت واقعبینانهتــری در تصمیمســازان و تصمیمگیــران
نســبت بــه میــزان توفیــق اقدامــات ایجــاد شــود (پژوتــن،
.)72 :1394
اگرچــه فراینــد ارزیابــی تجربههــای محــور انوشــه در محلــۀ
لشــگرآباد در اهــواز و پــارک محلــۀ دوهــزار در بندرعبــاس در
دورۀ اول و دوم برنامــۀ مذکــور بــا هــدف تبییــن نقــش زنــان
در جریــان مکانســازی طــی نشــده اســت ،ولــی بــا توجــه
بــه معیارهــای ارزیابــی و رویکــرد کیفــی پژوهش ایــن امکان
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روشهایــی خــاص را در پیــش میگیرنــد .ایــن روشهــا
موجــب میشــود فضــای زیستهشــان ویژگیهایــی داشــته
باشــد کــه بــا نیازهــا و ترجیحات زنانهشــان متناســب اســت و
شــناخت آنهــا بــرای حفــظ و بهبود کیفیــت مکانهــا ضرورت
دارد .مــک دوئــل ( )2005در پژوهشــی در ایــن زمینه بر نقش
کلیــدی «نگاشــت شــاخصههای هویتــی مبتنــی بــر جنســیت
در مکانهــا ،بــر حفــظ و تثبیــت موقعیــت زنــان و ضــرورت
انعــکاس ایــن شــاخصهها در ابعــاد مــادی و نمادیــن زندگــی
آنهــا» ( Beebe et al, 2012:524بــه نقــل از McDowell,
 )2005تأکیــد میکنــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد فعالیتهــای زنــان هنگامــی کــه
محدودیــت منابــع وجــود داشــته باشــد ،اهمیــت مضاعــف
مییابــد .پــس میتــوان گفــت کــه نقــش زنــان در حیــات
ســکونتگاههای خودانگیختــه و خودســاخته انکارناپذیــر
اســت .ایــن محدودههــای کمبرخــوردار ،کــه یــا از ابتــدا
مبتنــی بــر مــردم شــکل گرفتهانــد یــا حیــات دوبــارۀ خــود را
مدیــون مقاومــت روزمــرۀ مــردم هســتند ،در برطــرف کــردن
نیازهــای معیشــتی ،اجتماعــی ،فراغتــی ،زیرســاختی و ...خــود
بــا مشــکالت متعــددی مواجهنــد کــه رفــع بخــش قابــل
توجهــی از آنهــا بــر عهــدۀ زنــان ایــن سکونتگاههاســت.
بررســی تجربههــای متعــدد زنــان در ایــن محدودههــا نشــان
میدهــد کــه آنهــا نقــش مهمــی در ارتقــای کیفیــت زندگــی
ســاکنان ســکونتگاههای غیررســمی دارند .حضــور و ماندگاری
آنهــا بــا کشــاندن فعالیتهــا از عرصــۀ خصوصــی بــه عرصــۀ
نیمهخصوصــی ـ نیمهعمومــی بــر حیــات عرصــۀ عمومــی اثر
میگــذارد .زنــان بــا بهرهگیــری از فضــای خانــه بهعنــوان
محــل کار و تولیــد بــه معیشــت خانــواده و گــذران زندگــی
روزمــره کمــک میکننــد و نقــش پشــتیبان فعالیتهــای
اقتصــادی را بــر عهــده میگیرنــد .آنهــا بــا نظــارت مســتمر
بــر فعالیتهــا در عرصــۀ عمومــی امنیــت را ارتقــا میدهنــد و
بــا مداخــات کالبدی کوچــک ایمنی تــردد کــودکان را فراهم
میکننــد .عالقــۀ ذاتــی زنــان بــه زیبایــی آنهــا را بــه ســمت
زیباســازی محیــط پیرامونیشــان بــا بهرهگیــری از دانــش
بومــی و مصالــح در دســترس ســوق میدهد و ویژگــی مادرانۀ
آنهــا موجــب مراقبتشــان از گیاهــان در محیــط میشــود .بــه
طــور خالصــه میتــوان گفــت کــه زنــان بــا کنشهــای

خردمقیــاس در برابــر مســئلههای زندگــی روزمــره میتواننــد
در تمامــی مراحــل فراینــد مکانســازی ایفــای نقــش کننــد
و نقــش آنهــا در وضعیتهــای دشــوار چشــمگیرتر اســت.
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وجــود دارد کــه کنشهــای روزمــرۀ زنــان در ایــن دو تجربــه
بهمنظــور ارتقــای کیفیــت مــکان و غنــا بخشــیدن بــه فراینــد
مکانســازی مــورد بازخوانــی قــرار گیــرد.
محــور انوشــه فصــل مشــترک دو محلــۀ لشــگرآباد (بــا بافتی
هندســی و طراحیشــده در دهــۀ  )20و رفیــش (بــا بافتــی
ارگانیــگ و شــکلگرفته در دهــۀ  30و  )40در بافــت ناکارآمــد
میانــی شــهر اهــواز واقــع اســت (شــهراندیش آمایــش:1395 ،
 .)2ایــن محدوده که ســابقۀ اجتماعی نامناســب آن در گذشــته
و تحــوالت چشــمگیرش در چنــد ســال اخیــر ویژگــی اصلــی
شناختهشــدهاش بــه شــمار م ـیرود از منظــر زندگــی زنانــه
نیــز قابــل بررســی اســت .خیابــان فالفلفروشهــای شــهر
اهــواز کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه فضایــی عمومــی بــرای
تعامــل و تأمــل ،دیــدن و دیــده شــدن ،مکــث و حرکــت
محســوب میشــود حیــات امــروز خــود را مرهــون فعالیــت
متمایــزش یعنــی عرضــۀ فالفــل بهصــورت سلفســرویس
اســت؛ الگویــی نویــن در کســب و کار کــه بــر مبنــای عرضــۀ
ویــژۀ یــک کاالی ارزانقیمت توانســته اســت عالوه بــر ایجاد
بســتری حضورپذیــر ،بــا ارتقــای منزلــت اجتماعــی مــکان و
ارتقــای ســطح معیشــت از طریــق بهبــود وضعیــت اشــتغال
ســاکنان محلــه ،کیفیــت زندگــی ســاکنان را بهبــود بخشــد.
نکتــۀ قابــل توجه آن اســت که پیشــگام ایــن الگــوی فعالیتی
کــه از یــک دکــۀ فالفلفروشــی آغــاز شــد و بهســبب تأثیری
کــه در جلــب مشــتری داشــت بهســرعت تســری پیــدا کــرد،
یــک زن بــوده اســت .فعالیتهــای اقتصــادی زودبــازده کــه
مســیر تولیــد بــه مصــرف آنهــا کوتــاه اســت بــهنوعــی کنش
روزمــره میماننــد کــه بــرای غلبــه بــر مســئلۀ معیشــت انجام
میشــوند .نــوع دیگــری از ایــن دســته فعالیتهــای اقتصادی،
دستفروشــی و عرضــۀ محصــوالت در روزبازارهاســت.
نمونههــای بســیاری از ایــن فضاهــا در ســکونتگاههای
خودســاخته و خودانگیختــه بــه چشــم میخــورد و نکتــۀ
قابــل توجــه در ایــن فضاهــا غلبــۀ حضــور زنــان در آنهاســت.
بــه بیــان دیگــر ،زنــان در کنشهــای خردمقیــاس روزمــره
بــرای ارتقای ســطح معیشــت یا بهصــورت آشــکار وارد عرضۀ
محصــول میشــوند یــا در شــرایطی کــه محدودیتهــای
فرهنگــی وجــود داشــته باشــد بهعنــوان نیــروی پشــتیبان
فعالیــت میکننــد .آنچــه حائــز اهمیــت اســت نقــش آنهــا

در آفرینــش و احیــای مــکان اســت کــه موجــب میشــود
تأثیــر کلیــدی در مرحلــۀ بســیج اجتماعــی بــرای مکانســازی
داشــته باشــند .پیشقــدم شــدن یک زن بــرای بهبــود کیفیت
زندگـیاش موجــب راهانــدازی جریانــی میشــود که بــه بهبود

فضــای عمومــی محــور انوشــه میانجامــد .تفکــر جــوگاد
در هندوســتان نیــز بــه ابتکاراتــی در جامعــۀ محلــی منجــر
میشــود کــه در نهایــت بــر فضــای محلــه اثــر میگــذارد.
فصــل مشــترک ایــن تفکــر و علــل توفیــق محــور انوشــه
را میتــوان بهرهگیــری از الگوهــای ســاده و کارآمــد بــه
همــراه قابلیــت تکــرار آن در ســطح گســترده دانســت .اگرچــه
پیشبرنــدگان تفکــر جــوگاد فقــط زنــان نیســتند ،ولــی زنــان
هــم در طــرح ایدههــای خالقانــه و هــم در انطبــاق روش
تکــرار ایــن ایدههــا بــر ظرفیتهــای دانــش محلــی بســیار
موفــق هســتند .گفتوگوهــای انجامشــده در تجربــۀ محــور
انوشــۀ اهــواز نیــز نشــان میدهد کــه هدایــت ســاختار فعالیت
در فضــا بــر عهــدۀ زنــان بــوده اســت و خالقیتهــای آنــان
در تنوعبخشــی بــه محصــوالت توانســته اســت محلــه را در
مســیر بهبــود قــرار دهــد.
مــورد دیگــر ،پارکــی در محلــۀ دوهزار شــهر بندرعباس اســت
کــه ســاخت آن اقدامــی دولتــی در ســکونتگاهی خودانگیختــه
بــه شــمار مـیرود .ایــن اقــدام کالبــدی بــر مبنــای رویکــرد
نیازبنیــاد در مکانســازی و بــا همــکاری مشــترک بانــک
جهانــی ،شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران و
شــهرداری صــورت گرفتــه اســت .ایــن پــارک در محــدودهای
قــرار دارد کــه در آن کمبــود فضاهــای فراغتــی و نبــود امنیت
در فضاهــای عمومــی موجــود بهعنــوان مســئلهای جــدی
مطــرح بــوده اســت .اگرچــه ایــن مســئلهها بــا ایــن اقــدام
بهکلــی رفــع نشــدهاند ،ولــی دربــارۀ ایــن پــارک میتــوان
گفــت کــه مکانیابــی و طراحــی مناســب آن زمینــه را بــرای
نظــارت بیشــتر اهالــی محلــه و افزایــش قابلیــت حضورپذیری
در آن فراهــم کــرده اســت .در ایــن تجربــه نیــز نقــش زنــان
در فراینــد مکانســازی قابــل توجــه اســت .آنچنانکــه در
مقدمــۀ ایــن یادداشــت ذکــر شــد ،یکــی از روشهای زنــان در
بهبــود کیفیــت زندگیشــان کشــاندن فعالیتهــای خانگــی از
عرصــۀ خصوصــی بــه عرصــۀ نیمهخصوصــی ـ نیمهعمومــی
اســت کــه بــه صــورت توأمــان میتوانــد هــم نیــاز آنهــا را بــه
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حضــور در اجتمــاع و تعامــل بــا دیگــران در فضایــی عمومــی
تامیــن کنــد و هــم فعالیــت را ـ کــه حتــی ممکــن اســت
از گونــۀ فعالیتهــای درآمــدزا باشــد ـ بــا لــذت بیشــتری
همــراه کنــد .در ایــن تجربــه زنــان همچنیــن بــه شــناخت
بهتــر چالشهــای روزمــره و تفکــر دربــارۀ روشهــای بهبــود
وضعیــت میپردازنــد و در بعضــی مــوارد نیــز دســتبهکا ِر
ایجــاد تغییــر میشــوند .میتــوان گفــت هنگامــی کــه فضای
عمومــی شــرایطی را فراهــم بیــاورد کــه زنــان امــکان حضــور
و مانــدگاری بیشــتری را در عرصــۀ عمومــی یــا حتــی الیــۀ
نیمهعمومــی پیــدا کننــد ،میتواننــد هــم در مرحلــۀ ســاخت
مــکان 1مداخلــۀ اثرگــذار داشــته باشــند و هــم بهدلیل داشــتن
روحیــۀ مراقبتکننــده مــکان را زنــده نگــه دارنــد .زنــان و
دختــران جــوان تــا پاســی از شــب در کنــار پــارک محلــۀ
دوهــزار کــه در مجــاورت خانههایشــان اســت حضــور مییابند
و کــودکان نیــز بهراحتــی در فضــای پــارک بــازی میکننــد.
در ایــن تجربــه ،اگرچــه شــروع فرایند مکانســازی بــا اقدامی
از بــاال بــه پاییــن و مبتنــی بــر نیازســنجی بــوده اســت ،ولــی
مانــدگاری و بهبــود وضعیــت فضــا مدیــون حضــور مــردم
بهخصــوص زنــان و کــودکان ،نظــارت مســتمر زنانــه بــر فضا
و نگهــداری از آن اســت .بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه زنــان
در شــرایطی کــه منابــع محــدود اســت نقــش پررنگتــری
بــر عهــده میگیرنــد ،میتــوان گفــت نقــش آنهــا در ایــن
تجربــه بیــش از هــر چیــز در مرحلــۀ حفــظ و نگهــداری فقــط
بــا توســعۀ قلمــرو حضــور و فعالیتشــان بــوده اســت.
بــا توجــه بــه تفــاوت در ماهیــت دو تجربــۀ یادشــده و
نقشپذیــری زنــان در آنهــا ،آنچــه روشــن اســت ورود زنــان
بــه موضــوع بهبــود کیفیــت عرصــۀ عمومــی اســت کــه
طیــف متنوعــی از اقدامــات و ابتــکارات را از ســوی آنها نشــان
میدهــد .میتــوان اینگونــه نتیجهگیــری کــرد کــه روحیــۀ
ســازندگی زنانــه در مکانســازی موجــب میشــود کــه زنان با
بهرهگیــری از تمامــی ابزارهــای در دســترس در هــر مرحلهای
و در هــر ســطحی وارد کار شــوند و بــا اســتمرار در کنشهــای
خردمقیــاس روزمــره و مقاومــت در برابــر چالشهــا بــه تغییــر
روابــط قــدرت دســت یابنــد .اگرچــه ایــن تغییــرات ســاختاری
ممکــن اســت بهکنــدی رخ دهــد ،ولــی عمیــق و ریش ـهدار
اســت و در صــورت شناســایی و تقویــت میتوانــد جریانــی

قدرتمند را در هدایت فعالیتهای مکانسازی رقم زند.

