دانش و کنش زنان در مکانسازی :مرور دو تجربه
الهه پژوتن

*

مقدمـه

* دانشجوي دكتري طراحي شهري

 -۱مکانسازی و زندگی روزمره

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.

