
چکـیده
ــی شــهری  ــوم بازآفرین ــی مفه ــه معرف ــش رو ب در نوشــتة پی
ــدان باززنده ســازی شــهری گوینــد،  کــه در ایــاالت متحــده ب
و همچنیــن نقــش و نشــان آن در پــروژه ای می پردازیــم کــه 
شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران بــرای بازآفرینــی محلــه ای 
مشــارکت شــهرونداِن ســاکن محله هــا در کنــار ســایر دخیالِن 
تســهیل گر، کــه همــة آنــان را دخیــالن۱ می گوینــد، بــا عنــوان 
»محله یــاری در ایــران )میــا(« طراحــی کــرده اســت. بازآفرینی 
شــهری2 مفهومــی اســت کــه پــس از فــراز و فرودهــای بســیار 
در حیطــة برنامه ریــزی شــهری و تجربــة برنامه هــای گوناگون 
بــا عناویــن مختلــف یــا، بــه زعــم نگارنــده، پــس از اســتفاده 
از مفاهیــم پیشــاهنگ دیگــری همچــون بازســازی شــهری،۳ 
توســعة کامییونیتــی،۴ بازتوســعه یــا توســعة مجــدد شــهری۵ و 
ــا درک  ــه اســت. ب ــه کار رفت ــر آن هــا انتخــاب شــده و ب نظای
ــای  ــر نشــدن و محدودیت ه ــوم، فراگی ــر مفه کاســتی های ه
ــه دگرگونی هــای  مفاهیــم، و تحــوالت شــهری در واکنــش ب
ســرمایه داری، فرایند جایگزین شــدن مفاهیم پیشــاهنگ، یکی 
بــر جــای دیگــری، مطــرح شــده و هریــک بــرای مدتــی بــه 
کار گرفتــه شــده اند تــا در نهایــت بــه پیشــنهاد و به کارگیــری 

مفهــوم بازآفرینــی شــهری منجــر شــده اســت. نــکات اساســی 
ــاد  ــر ابع ــد آن ب ــوم تأکی ــن مفه ــری ای ــه و به کارگی در توجی
فیزیکــی یــا کالبــدی و مهم تــر از آن هــا موضــوع فضــا، ابعــاد 
اقتصــادی، جنبه هــا و مســائل و مشــکالت اجتماعــی و تأکیــد 
بــر زیســت بوم یــا ابعــاد محیــط زیســتی و همچنیــن مدیریــت 
مشــارکت مبنا و مشــارکت محور گروه هــای هــدف برنامه ریــزی 

ــر اســت. ــاری تســهیل گران نامداخله گ ــا ی ب
در کنــار مباحــث مــورد اشــاره، بــه تجزیــه و تحلیــل گــذرای 
بحثــی بســیار مهــم و تعیین کننــده پرداخته ایــم کــه نگارنــده 
ــای فشــرده و  ــر آن پ ــی ب بیــش از ســی ســال در هــر فرصت
خواســتار توجــه دقیــق و ژرف بــدان اســت، یعنــی دیالکتیــک 
عــام و خــاص. تأکیــد وافــر مقالــه بــر ایــن نکتة اساســی اســت 
کــه گرچــه بازآفرینــی و تجــارب مربــوط بــه ایــن مفهــوِم حال 
پر رونــق و فراگیــر بــه طــور عــام، ماننــد هــر موضــوع و حیطــة 
دیگــر علمــی، بــه بشــریت تعلــق دارد و همــگان موظــف بــه 
اســتفاده از آن هســتند، بایــد توجــه داشــت کــه بهره گیــری از 
هــر مفهــوم و موضوعــی نباید بــه رونویســی و تقلیــد از یافته ها 
ــان  ــه زب ــا ب ــا دارایــی موجــود آن مفهــوم و حیطــه )عــام( ی ی
ســاده تقلیــد بی کــم و کاســت منتهــی شــود، بلکــه آن مفهــوم 
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و موضــوع بایــد از صافــی هــر متــن و تاریخ آن )خــاص( بگذرد. 
مقالــة حاضــر بــا تشــریح ایــن موضــوع بســیار پراهمیــت، بــه 
فــراز و فرودهــا و اصــول بنیــادی بازآفرینــی پرداختــه و اجــزای 
ــورد  ــده م ــه ش ــای تجرب ــی تجــارب و نمونه ه ــا معرف آن را ب

توجــه قــرار داده اســت. 

طرح مسـئله
ــه  ــار ب ــتین ب ــم نخس ــهری، آن ه ــازی ش ــا بهترس ــود ی بهب
ــت  ــاور و خواس ــم و ب ــه زع ــتر ب ــازمان یافته و بیش ــکلی س ش
ــهرهای  ــه از ش ــت. آنچ ــال اس ــده ای کهنس ــان، پدی حاکم
ــاکنان  ــی س ــواه آگاه ــده گ ــای مان ــر ج ــن ب ــای که تمدن ه
ــدان  ــل ب ــی و تمای ــل زندگ ــازی مح ــوم زیباس ــا از مفه آن ه
اســت. چنیــن پدیــدة دیرپایــی چــاره ای نمی گــذارد جــز بــاور 
ــی زاده  ــا آدم ــی ب ــتی و جمال شناس ــه زیبایی دوس ــه این ک ب
ــدار از  ــدار و پای ــکونت گاه های ناپای ــاب س ــت. انتخ ــده اس ش
ــای روان، در  ــار آب ه ــینان در کن ــوچ روان و یکجانش ــوی ک س
ســاحل برکه هــا، رودهــا، دریاچه هــا و دریاهــا، یــا بــر گرداگــرد 
چشــمه ها و بعدهــا چاه هــا، همگــی از خردمنــدی در گزینــش 
مقــر، محــل زندگــی، مــکان اســتقرار و بیتوتــه، بــا توجــه دقیق 
ــی راه  ــد. ب ــر می ده ــای آن، خب ــی و نیازه ــوی زندگ ــه الگ ب
ــان  ــی آدمی ــخ زندگ ــاد در تاری ــی و آب ــه آب و آبادان ــت ک نیس

جایگاهــی رفیــع داشــته اســت. ایرانیــان را اســتادان بــازی بــا 
ــه در بررســی زیباســازی شــهری  ــب آن ک ــد. جال آب خوانده ان
ــون  ــرزمین های گوناگ ــان در س ــتقرار آن ــا« و اس از »آریایی ه
از جملــه ســیالن بارهــا یــاد شــده اســت. خانــم دکتــر دی نِشــا 
راســان جالی ســه ناراثنا۱ از گــروه جغرافیــای دانشــگاه کالنیا2 در 
ســریالنکا، در مقاله ای ارزشــمند بــا عنوان »فعالیت هــای اوقات 
فراغتی و توســعة آن در شهرهای باســتانی سریالنکا«۳ )2۰۱2(، 
ضمــن تأکیــد بــر شــروع شهرســازی و زیباســازی شــهری در 
دوران ورود آریایی هــا و اقامــت آنــان در ســیالن، آورده اســت: 
ــاحت های  ــتفاده در س ــرای اس ــج ب ــاه به تدری »آب، گل و گی
شــهری۴ دگرگــون و با شــرایط شــهری منطبق شــدند. ســپس 
ورزش هــای آبی و ورزش های مناســب بوســتان های شــهری از 
راه رســیدند و در شــهرها دوســتداراِن خود را یافتند ... در ســیالن 
باســتان، آن هــم بــا تأکیــدی مشــهود بــر زیباســازی شــهری، 
شــهِر اوقــات فراغتــی ســاخته شــده اســت. شــهر دارای قلعه ای 

1- S. P. Dinesha Rasanjali Senarathna
2 -Kelaniya
3 -(Recreational Activities and its Development in 
Ancient Cities of Sri Lanka), 5th Research Conference, 
The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, March 2012, 
168.

ــش  ــده در پژوه ــرد آم ــات گ ــه اطالع ــه ب ــا مراجع ــده ب 4 -نگارن
ــع  ــون و مناب ــل مت ــران: تحلی ــی و شهرشناســی در ای جامعه پژوه
ــرای  ــادل ب ــب ترین مع ــاحت« را مناس ــهری، »س ــی و ش تاریخ
landscape پیشــنهاد می کنــد. در نتیجــه »ســاحت شــهری« نیــز 

معــادل urban landscape می شــود.
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ــام ســی گی ری یا۱ بــوده اســت.« وجــود ایــن  ــه ن صخــره ای ب
قلعــه از توجــه بــه پایــداری جســم شــهر خبــر می دهــد.

ــای  ــه گوی ــن مباحــث از آن  رو ضــرورت دارد ک ــه ای ــاره ب اش
اهمیــت جســم شــهر از مراحــل آغــاز شــکل گیری شــهرها تــا 
بــه امــروز اســت، نکتــه ای کــه بازآفرینــی شــهری و بــه تبــع 
ــرا  ــر نقــد آن اســتوار و مطــرح شــده اســت زی ــه ای ب آن محل
شــهر و طبقــة اجتماعــی از دیربــاز یکدیگــر را یافته انــد. بیهوده 
نیســت کــه فردریــک انگلس تأکید داشــت که »تمامــی فضاها 
فضاهــای کنار گذاشــتن و بــه حســاب نیاوردن انــد«. پس توجه 
ــوده  ــاز ضــروری ب ــه الزامــات اجتماعــی و اقتصــادی از دیر ب ب
ــرار  ــورد بی مهــری ق ــت فرادســتان م ــت حاکمی ــه عل ــی ب ول
گرفتــه اســت. طبقــات فرادســت بهتریــن مکان هــا را از آِن خود 
می کردنــد و بقیــه را بــه فضاهــای پســت تری می راندنــد. ایــن 
قصــة پر غصــه آ  ن قــدر ادامــه یافــت تــا بــرای مثــال در تاریــخ 
دور و دراز ســرزمینی کــه چــراغ زندگــی خواننــدگان عزیــز ایــن 
ــده  ــد، و از آِن نگارن ــروغ پرتو افشــانی می کن نوشــته در آن پرف
ــتاِن  ــی، قبرس ــه خواب ــل و پل ــر پ ــق دارد، زی ــویی کم رم سوس
متــروک خوابــی، کپــر، پاشــلی، گرگیــن، خانــه ای یــک شــبه 
بر پــا شــده بــرای خــواب، و در نهایــت خیابــان و بیابــان  خوابی، 
ســهم آخریــن الیه هــای رانــده شــدن گردیــد. رانده شــدنی که 
در درازنــای تاریــخ از آغــاز تــا بــه امــروز ماهیــت خــود را، البتــه 
ــرده  ــظ ک ــی حف ــه خوب ــر، ب ــر و بی رحمانه ت ــر روز پررنگ ت ه
اســت. در پــی اســتفاده از آب و گل و گیــاه بــرای رفــع نیــاز و 
ــگ )نقاشــی( و مجســمه آرام آرام  ــری رن ــازی، به کارگی زیبا س
جــای خــود را بــاز کــرد، گرچــه بــاز هــم بــا تأکیــد بــر جســم 

یــا ظاهــر شــهر کــه دســِت بــاال را داشــت.
ــِف  ــِم نحی ــه قل ــم ب ــه ، آن ه ــواِن مقال ــوش و ت ــهم کم ت س
نگارنــده، اجــازه نمی دهــد تــا تحــوالت گاه دلکــش ولــی عمدتًا 
ناخرســندکنندة زندگــِی جســم شــهر و آنچــه بــر ضعیف تریــن 
الیه هــای اجتماعــی می رفتــه اســت بــه کمــال بازگــو شــود. 
تنهــا بــه اشــاره ای تأکیــد می گردد کــه بر عکــس بــاور جا افتادة 
عمومــی، یکــی از دلکش تریــن دوره هــا، گرچــه ســخت کوتــاه 
عمــر در فاصلــه گرفتــن از جســم شــهر، بــه اواخر قرون وســطا 
و رونــق کارناوال هــای اجتماعــی بــه عنوان جایگزیــن کوچکی 
بــرای زندگــی عرصــة عمومــی باز می گــردد. زمانی کــه حداقل 
در محدوده هــای ُگل و شــارلمانی، برخی از شــوراهای شــهری، 
1 -Sigiriya

بــاز هــم بر عکس بــاور همگانــی و به رغــم حاکمیــِت بالمنازع 
کلیســیا، دنیــوی باقی مانــده بودنــد و گام هایــی هر چند کوچک 
در ایفــای حقــوق از رمــق افتــادة شــهروندی بر می داشــتند. امــا 
داســتان واقعــی پرداختــن بــه شــهر بــه تولــد ســرمایه داری و 
منطــق درونــی آن یعنی انباشــت دم افزون برای ســرمایه گذاری 
و کســب ســود یــا ســرمایة بیشــتر و ســرمایه گذاری دوبــاره و 
ــن  ــن مهم تری ــه، ای ــوع کارخان ــا طل ــردد. ب ــان باز می گ بی پای
ــه ســوی  ــت ب ــوه جمعی ــی، انب محصــول ســرمایه داری صنعت
شــهرهای ناآ مــاده روان  شــدند. بــا ورود چنــان جمعیــت 
عظیمــی، مســئلة ســرپناه بــه معضلــی جــدی بــدل گشــت و 
نطفه هــای شــکل گیری گتــو2 یــا اصــالم ۳ بســته شــد. گتوهــا 
در آغــاز ســرپناه های پرولتاریایــی تــازه  شــکل گرفتــه و عمدتــًا 
یهودی نشــین بودنــد. امــا بــا پذیــرش ناگزیــر بخــش عمــده ای 
از فقــرای شــهری، ماهیتــی دیگرگونــه یافتنــد و محــل زندگی 
رنگین پوســتان شــدند. بر عکــس کلنی هــای فقیرنشــین رومــِی 
عمدتاً برده نشــین ، ســابقه ای از گتوها در دوران پیش از شــهری 
شــدن ســرمایه دارانه وجــود نــدارد )نــک. پیــران ۱۳۶۳-۱۳۶۵؛ 
Mellor 1977: 51(. اصالم هــا در مجمــوع پدیــده ای متعلــق 

ــدن  ــهری ش ــا ش ــج و ب ــه به تدری ــد ک ــاالت متحده ان ــه ای ب
شبه ســرمایه دارانة ســایر مناطــق جهــان، جهانــی شــدند.

شــرایط ناگــوار جمعیــت روســتایی، کــه بــا غلبــة ســرمایه داری 
تجــاری و صنعتــی بــر ســرمایة زمین محــور و توقــف 
ســرمایه گذاری در خــارج از شــهرها روبــه رو بودنــد و چــاره ای 
جــز مهاجــرت بــه شــهرها نداشــتند، توجــه ادبیــات اعتراضــی 
را بــه خــود جلــب کــرد. آثــاری همچــون تــام ســایر اثــر چارلــز 
دیکنــز و بینوایــان اثــر ویکتــور هوگو از جملــة آثــاری بودند که 
توجــه همــگان را به شــرایط فقــرای شــهری زادة ســرمایه داری 
ــن پرســش مطــرح شــد  ــج ای ــد. به تدری ــب کردن ــن جل آغازی
ــه طــرح چنیــن  کــه چــرا وضــع چنیــن اســت. در واکنــش ب
پرســش هایی، زمینــة مطــرح شــدن علــوم اجتماعــی تجربه گرا 
فراهــم گشــت. انگلــس از وضعیــت طبقــة کارگــر انگلســتان 
نوشــت، چارلــز بــوث۴ بــا نگاشــتن کتابــی چندیــن جلــدی بــه 
نــام کار و بــار و زندگــی مــردم لندن، هــدف خــود را معرفی لندن 
فقــرا بــه لنــدن اغنیــا ذکــر کــرد. ماکــس وبر گامــی فراتــر نهاد 
و بــا پیمایشــی مبتنــی بــر پرســش نامه، از وضعیــت کارگــران 
2 - getto
3 - slums
4 - Charles Booth
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آلمــان ســخن به میــان آورد، و قبــل از او زیمــل از حیات روحی 
متروپلــی یــاد کــرد. ایــن آثــار کــه ارائــة تصویــری واقع گــرا از 
ــر روح و روان  شــرایط محرومــان و اثرگــذاری کالن شــهرها ب
آدمــی را نشــانه رفتــه بودند، پرســش دیگری را مطرح ســاختند: 
چــه بایــد کــرد؟ پاســخ گویی بــه ایــن پرســش را برنامه ریــزی 
نوظهــور به ویــژه برنامه ریــزی شــهری بــر عهــده گرفــت کــه 
ســال ها بعــد، بازآفرینــی شــهری و محلــه ای در دل آن روییــد 
و بالیــد. البتــه دو جنــگ جهانــی به خصــوص دومیــن جنــگ 
اجــازة رشــد چشــمگیر برنامه ریــزی شــهری و محلــه ای را نداد. 
در عیــن حــال، پایــان جنــگ دوم جهانــی و ویرانه های شــهری 
ــل  ــی غیر قاب ــهری فوریت ــزی ش ــه برنامه ری ــل از آن ب حاص
چشم پوشــی بخشــید. عامــل دیگــر نیــز شــهری شــدن اغنیــا 
بــود کــه بــا شهرســازی و معمــاری فاخــِر ســرمایه دارانه، چهرة 
ــه  ــی را ب ــم طبقات ــة عظی ــاختند و فاصل ــی س شــهرها را قطب
وضوحــی خیره کننــده آشــکار کردنــد. در پرتــو چنــان شــرایط 
و حضــور چنــان متغیرهایــی، برنامه ریــزی شــهری جانــی تــازه 
گرفــت و به تدریــج بــه دوازده الگوی شهرســازی جان بخشــید. 
در ایــن نوشــته چــاره ای جــز ارائــة خالصــه ای گــذرا در معرفی 
زمینه هــای عرضــة مفاهیــم گوناگــون تــا معرفــی بازآفرینــی 
ــگاه کم تــوش و توانــی  ــه ای نیســت. چنیــن ن شــهری و محل
هــم بــه ناچــار بــا کاســتی هایی روبه روســت. لیکــن توجیــه آن 
می توانــد »آب دریــا را چــو مــی نتــوان کشــید / هــم بــه قــدر 

تشــنگی باید چشــید« باشــد.  
اولیــن اقــدام، برنامه ریــزی کاربــری زمیــن در انگلســتان بــود 
کــه بــه تصویــب الیحــة شــهر و کشــور در ســال ۱۹۴۷ منجــر 
شــد. مهم تریــن نکتــه در ایــن الیحــه انتقــال قــدرت اقــدام به 
نوســازی از مالــک بــه حکومــت محلــِی تحــت نظــارت دولــت 
بــود. ایــن الیحــه ســرآغاز قانون گــذاری پی در پــی تــا الیحــة 
۱۹۶۸ بــود کــه ســتون فقــرات آن را کاربــری زمیــن تشــکیل 
مــی داد. دو الیحــة یــاد شــده بــر ســابقه ای اســتوار اســت که با 
عنــوان جنبــش برنامه ریزی شــهری۱ شــهرت یافته اســت. آغاز 
جنبــش یاد شــده بــه ســال های پایانی قــرن نوزدهــم در امریکا 
ــا ســیج2 همســر  بازمی گــردد. در ســال ۱۹۰۷ مــارگارت اولیوی
دوم مــرد ثروتمنــدی بــه نــام راســل ســیج دســت بــه تآســیس 
بنیــاد راســل ســیج۳ زد تــا ثــروت همســرش را کــه در آن زمان 
1 - Town Planning Movement
2 - Margaret Olivia Sage
3 - Russell Sage Foundation

چندیــن ده میلیــون دالر بــود صــرف »بهبــود شــرایط اجتماعی 
و زندگــی در ایــاالت متحــده« کنــد. ایــن بنیــاد در اولیــن گام  
بــرای احــداث مدلــی از محله ای حومــه ای، آن هم عمدتــاً برای 
ــز۴ را در  ــر، ســاختن باغ هــای فورســت هیل خانواده هــای کارگ
دســتور کار خود قــرار داد. از قضای دلکــش روزگار، فرهیخته ای 
ــری۵  ــور پ ــس آرت ــام کالرن ــه ن ــز ب ــناس و برنامه ری جامعه ش
ســاکن فورســت هیلــز بــود و بــه طراحــی واحــد همســایگی 
پرداخــت کــه به واحد همســایگی کالرنس پری مشــهور شــده 
اســت. ایــن پــروژه اندکــی بعــد بــا اقدامــات پاتریــک گــدس و 

هــوارد بــه جنبــش باغشــهرها پیوند خــورد.
 بدیــن شــکل برنامه  ریــزی شــهری و محلــه ای جهت گیــری 
تــازه ای بــا عنــوان بازســازی، توســعه و توســعة مجــدد محلــه 
)مســامحتاً معــادل community( بــه کــف آورد. همــان گونــه 
کــه اشــاره شــد، اقدامــات جنبــش برنامه ریــزی شــهری، کــه 
خیلــی زود جهانــی گشــت و لوایــح گوناگونــی در کشــورهای 
مختلــف اروپــای غربــی و ایــاالت متحــده بــه تصویــب رســید، 
بــر ســه متغیــر یعنــی اجتماعــات ســرپناه  فقــرا، دوگانــه شــدن 
چهــرة  شــهرها )شــهر اغنیــا و شــهر فقــرا(، و ویرانه های ناشــی 
از دو جنــگ به ویــژه جنــگ جهانــی دوم اســتوار بــود. در نتیجه، 
بحــث نوســازی شــهری۶ را کــه بیشــتر بــه پاکســازی و احداث 
از نــو توجــه داشــت و ســابقة آن بــه کاربــری و اصــالح زمیــن 
ــعة  ــعه و بازتوس ــازی، توس ــت. نوس ــانه گرف ــت نش باز می گش
شــهری بــاز هــم بیشــتر به جســم شــهر و محلــه نظر داشــتند. 
پــس معضالتی همچــون فقر شــهری و محرومیت رشــد یابنده 
از گســترش بازنایســتادند و بنــا بــه طبیعــت ســرمایه داری هــر  
ــر شــدند. بدیــن طریــق نقدهایــی از راه رســیدند و  دم بزرگ ت
معرفــی مفاهیــم دیگــری را ضروری دانســتند. در گام نخســت، 
توجــه بــه مباحــث اقتصــادی در کنــار توجــه به فیزیک، جســم 
یــا کالبــد شــهر مطــرح گردیــد. چنــد ســال بعــد نیــز، به ویــژه 
بــا توجــه بــه محله هــای از توســعه و دگرگونــی بازمانــدة فقــرا 
کــه درگیــر انــواع آســیب های اجتماعــی و مشــکالت روحــی، 
روانــی و فرهنگــی بودنــد، توجهــی جــدی بــه بعــد جامعــه ای 
کــه بیشــتر در مفهــوم اجتماعــی متجلــی می شــد باب گشــت. 
ــه  ــا از دریچــة اقتصــاد۷ ک ــاال ی ــازی از ب ــور جهانی س ــا ظه ب

4 - Forest Hills
5 - Clarence Arthur Perry
6 - urban renewal
7 - economic globalization
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اقتصــاد واحــد جهانــِی در حــال ادغــام کامــل را طلــب می کرد، 
خــروج ســرمایه ها بــه ســوی مکان هایــی بی توجــه بــه 
مالحظــات محیــط زیســتی و دارای کارگــر ارزان و بی حــق و 
حقــوق و ناشــهروند رواج یافــت. در ایــن مســیر، چین و ســپس 
ــام،  ــه ویتن ــیا از جمل ــوب شــرقی آس کشــورهای کوچــک جن
ــد و  ــی را جــذب کردن ــزی ســرمایه های صنعت ــزی و مال اندون
ــده  ــاالت متح ــی و ای ــای غرب ــیاری در اروپ ــای بس کارخانه ه
تعطیــل و متروکــه شــدند. در واکنــش بــه مســائل گوناگــون 
ناشــی از متروکه شــدن کارخانجات شــهرهای صنعتــی مطرح، 
از جملــه منچســتر و لیورپــول در انگلســتان و کلیولنــد و آکرون 
در ایــاالت متحــده، مفاهیــم باززنده ســازی شــهری و محله ای۱ 
و، در انگلســتان، بازآفرینــی شــهری2 از راه رســیدند. در بحــث 
از محله هایــی کــه بــا بدســلیقگی »فرســوده«، »ناکارآمــد« و 
نظایــر ایــن مفاهیــم نادرســت و بی معنــا خوانــده می شــوند نیــز 
ــد  ــاز کــرد و ذیــل چن ــه ای جــای خــود را ب برنامه ریــزی محل

ــراز و نشــیبی را پیمــود. ــوان راه پر ف عن
 امــروزه، عــالوه بــر جســم یــا کالبــد، اقتصــاد بــا تأکیــد بــر 
ــرم و آســیب زدایی،  ــر ج ــد ب ــا تأکی ــاع ب ــد، اجتم ــتغال مول اش
ــوری و  ــال، غیرص ــارکت فع ــت و مش ــط زیس ــوم محی مفه
غیرنمایشــی، شــهروندی و شــهروندمداری، و باالخــره پایــداری 
و اداره کــردن خردمندانــة دخیــالن بــر پایــة ســه اصــل معــرف 
بــودن۳، حســاس بــودن۴ و پاســخ گویی۵ بــه همــراه شــفافیت۶ 
در معنــای بازآفرینــی شــهری و محله ای درج شــده اســت )نک. 
پیــران ۱۳۸۴(. در بحث هــای بعــد نشــان داده خواهــد شــد کــه 
تأکیــد گریز ناپذیــر بــر مشــارکت فعــال و واقعــی دخیــالن در 
چرخــة کامــل برنامه ریــزی، از ب بســم ا هلل تــا ت تمــت، یعنــی 
ضــرورت دگرگونــی مدیریت فضا یــا ادارة مردمــی و خردمندانة 
ــش  ــک دان ــه دیالکتی ــه ب ــالِن شــهری، و ضــرورت توج دخی
ــر،  ــهیل گراِن نا مداخله گ ــدد تس ــه م ــی ب ــش بوم ــن و دان نوی
بــرای رهانیــدن مفهــوم بازآفرینــی شــهری و محلــه ای از پیوند 
نا مبــارک و مخرب بــا مفهــوم gentrification که بــه گونه ای 
مضحــک اعیانی ســازی ترجمــه شــده اســت، طــرح و ضرورتی 
بی چــون و چــرا بــه شــمار رفتــه اســت. در نوشــتة حاضــر بــه 

1 -urban revitalization
2 -urban regeneration
3 - representativeness
4 -responsiveness
5 -accountability
6 -transparency

بازآفرینــی شــهری و محلــه ای بــا توجه به هشــت مفهــوم مورد 
اشــاره )کالبــد، اقتصاد، اجتماع، مشــارکت فعال، محیط زیســت، 
پایــداری، شــهروندمداری، اداره کــردِن خردمندانــة دخیــالن( و 
اجــزای هر یــک از آن هــا پرداختــه شــده اســت )بــرای بحــث 
فراینــد برنامه ریــزی مشــارکت مبنا و مشــارکت محور و تحوالت 

برنامه ریــزی، نــک. پیــران ۱۳۹۶ب(.

بازآفرینی شهری و محله ای
پیــش از تجزیــه و تحلیــل بیشــتر مفهــوم بازآفرینــی شــهری و 
محلــه ای در ایــران، اشــاره بــه دو نکتــة بســیار مهــم ضــروری 
اســت. اولیــن نکتــه کــه بایــد در بحــث از مفاهیــم، فنــون و 
ــرار  ــورد توجــه ق ــا م ــری آن ه ــواع روش شناســی و به کارگی ان
گیــرد، هــدف تلقــی نکــردن مفاهیــم، فنــون و روش ها ســت. 
برخــی از همــکاران محتــرم و فرهیختــه در جوامــع گوناگون و، 
بــه تأســی از ایــن عزیــزان، دانشــجویان و پژوهشــگران جــوان 
بــه هنــگام آشــنایی بــا روش شناســی بــه طور کلــی و فنــون و 
ابــزار پژوهــش آن چنــان بدان هــا فریفتــه می شــوند کــه گویــی 
ــه  ــن فریفت ــوده اســت. ای ــه همان هــا ب هدفشــان دســتیابی ب
شــدن گاه ســبب می گــردد تــا مقوله هایــی همچــون مفهــوم یا 
مجموعــة مفاهیم، فنــون، روش هــا و روش شناســی در مجموع 
جایگاهــی بیــش از آنچــه بــه آن هــا تعلــق دارد اشــغال کننــد 
و از هــدف اصلــی مثــل نوســازی جامــع یــا بازآفرینــی فراگیــر 
غفلــت شــود. تمامی کوشــندگان وادی اندیشــه در جهان ســوم، 
از جملــه نگارنــدة ایــن نوشــته، در خطــر چنیــن فریفته شــدنی 
ــاری  ــی و ی ــرای کار پژوهش ــز از آن ب ــه پرهی ــد ک ــرار دارن ق
رســاندن بــه بهــروزی مــردم ایــن مــرز و بــوم و ســاختن خانــة 
مشــترک یــا ســرزمینی کــه چــراغ زندگی مــان در آن می ســوزد 
ضرورتــی حیاتــی و تعیین کننــده اســت. اثــر فــوری و مســتقیم 
فریفتگــی پیش گفتــه چشم پوشــی از کاســتی ها، نقــاط ضعــف 
و ناکارآمــدی هــر مفهــوم، فــن و روشــی در چارچوبــی ویــژه،  
زمانــی مشــخص یا شــرایط و موقعیتــی خاص اســت. بازآفرینی 

شــهری و محلــه ای نیــز در ایــن میــان اســتثنا نیســت. 
ــده در هــر موقعیــت، فرصــت و مجالــی  نکتــة دوم کــه نگارن
ــالت  ــی از معض ــدان آن را یک ــرد و فق ــای می فش ــر آن پ ب
ــا،  ــد و ســترونِی راه و رســم ها، حیطه ه اساســی کشــور می دان
نگرش هــا و رشــته های علمــی و شــاخه های آن هــا را معلــول 
آن می دانــد، فقــدان و بی توجهــی مزمــن شــده بــه دیالکتیــک 
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عــام و خــاص اســت. نگارنــده در گذشــته فقــدان دیالکتیــک 
ــا و  ــتر در حیطه ه ــای درس و بیش ــده را در کالس ه ــاد ش ی
مباحــث اندیشــه محوری و موضوعــات و عناوین درســی مطرح 
ســاخته اســت، لیکــن امــروز بایــد بــه جنبــة عــام و فراگیــر آن 
پرداخــت زیــرا در چارچــوب شــرایط جامعــه ای  طــرح می شــود 
و بــا نــگاه بــه آینــده ای فاخــر کــه حــق مســلم فرزنــدان ایــن 
نســل یــا گرداننــدگان آینــدة چــرخ کشــور اســت مــورد توجــه 
ــام و  ــه شــکلی ت قــرار می گیــرد. دیالکتیــک عــام و خــاص ب
تمــام همــة اجــزا و جوانــب زندگــی را شــامل می شــود. بــرای 
مثــال، اگــر شــخصی کــه بــه شــغل نجــاری مشــغول اســت و 
ــد بخواهــد در عرصــة  ــد می کن ــی تولی دست ســاخته های چوب
ــه  ــدات خــود ب ــا صــدور تولی ــد و ب ــدام کن ــی عــرض ان جهان
ســایر جوامــع، ضمــن یــاری رســاندن بــه اقتصــاد ملــی، نــام و 
آوازة ایــران عزیــز را در حیطــة شــغلی  خویــش ارتقــا بخشــد، 
بایــد بــه دیالکتیــک یــاد شــده در نجــاری، کــه عبــارت اســت 
ــان،  ــطح جه ــب در س ــی جوان ــاری از تمام ــرایط روز نج از ش
توجــه ویــژه مبــذول دارد و آن را بــه خوبــی درک کنــد و به کار 
ــواع چــوب و ویژگی هــای هر یــک،  گیــرد. ایــن نجــار بایــد ان
و آخریــن ابــزار و وســایل و امکانــات حرفــه اش را در حــد تــوان 
و بــر پایــة کوششــی فراگیــر بشناســد و از فنــون و روش هــا و 
ــام را در  ــن ع ــد. آن گاه ای ــج آگاه باش ــود و رای ــای موج الگوه
ظــرف خــاص مــکان و زمــان خویــش بــه صــورت دیالکتیکی 
ــاد  ــاص را برابر نه ــز(، خ ــاد )ت ــام را نه ــی ع ــد، یعن ــاده کن پی
ــا  ــاص ی ــام و خ ــی ع ــورد دیالکتیک ــة برخ ــز(، و نتیج )آنتی ت
ــاب آورد. در  ــه حس ــنتز( ب ــاد )س ــی را با هم نه ــول نهای محص
ــرد و  ــرار می گی ــی ق ــی جهان نتیجــه، محصــول او در جایگاه
خــود محصــول بــه عــام تبدیل می شــود تــا نجــاران آگاِه ســایر 
خاص هــا یا کشــورها آن را دیالکتیکی بــه کار گیرند و نتیجه ای 
غیر تقلیــدی و غیرتکــراری و در عیــن حــال فاخــر و ارزشــمند 
تولیــد کننــد. بی درنــگ بایــد اضافــه کــرد کــه مــراد آن نیســت 
کــه هر نجــاری اســتاد چوب شناســی، متخصص ابزارشــناس و 
ده هــا مــورد دیگــر شــود کــه امــری محــال و مثالــی مضحــک 
ــات  ــود. منظــور آن اســت کــه نجــار هوشــمند کلی خواهــد ب
حرفــة خــود را در ســطحی جهانــی بشناســد و تاریــخ نجــاری 
در ســرزمین خویــش یــا راه و رســم نجــاران را در حــدی کــه به 
کارش می آیــد مــرور کــرده باشــد و ســپس از ایــن دو، ســبک 

و ســیاقی بــرای خویــش آن هــم بــا گــذر عمــر بــه کــف آورد. 
ــد  ــون نشــان می ده ــته های گوناگ ــا در رش ــرور فتوت نامه ه م
کــه چگونــه اصحــاب حرفه هــای گوناگــون بــا ســبک و ســیاق 
هم حرفه ای هــای خــود حداقــل در چنــد جامعة مطرح زمانشــان 
آشــنا بــوده و بــا هــم رقابــت می کرده انــد، آن هــم در زمانــه ای 
ــود و یافته هــا  ــکاه و نیازمنــد صــرف عمــری ب کــه ســفر جان

معمــواًل از مرزهــای محلــی فراتــر نمی رفــت.
نگارنــده بــا تحلیل محتــوای متــون و منابع تاریخــی، جامعه ای 
و مکان محــور یــا شــهری در قالب جامعه پژوهی و شهرشناســی 
ایــران، کــه بــه یــاری بیــش از یــک  هــزار دانشــجوی عزیــز و 
ســخت کوش در بیــش از بیســت ســال گذشــته به فرجــام خود 
نزدیــک شــده اســت، بــه روشــنی دریافته اســت کــه دیالکتیک 
یاد شــده بــدون چنــان نام گــذاری از گذشــته های دور تا شــروع 
فراینــِد سرســری اخــذ شــده، نفهمیــده، هضــم نشــده، ناتمــام، 
ــی  ــبه مدرنیتة ایران ــه ش ــه ای ک ــری به کار رفت ــص و ظاه و ناق
می خوانــد کامــاًل رواج داشــته اســت. در ســاختن بخــش مهمی 
از بناهــای مانــدگار شــده، کــه برخــی از آن هــا اکنــون میــراث 
بشــری تلقــی و بــدان نــام ثبــت شــده اند، رد پــای دیالکتیک یاد 
شــده کامــاًل هویدا ســت. ایــن ردپــا در ســاحت های اندیشــه ای 
چنــان روشــن و مشــهود اســت کــه کمتریــن تردیــدی باقــی 
نمی گــذارد. بــه دیگــر ســخن، ایرانــِی مجهــز بــه ســالح نقــد، 
اندیشــه های ســایر ملــل زمــان خــود را، چــه در شــرق و چــه 
ــاًل وارســی و برخــی اجــزای آن را اخــذ کــرده  در غــرب، کام
و در متــن جامعــة خویــش عمــل آورده، ورز داده و در نهایــت 
ســنتز یــا باهم نهــادی ارزشــمند خلــق کــرده اســت. چهره های 
مانــدگار تاریــخ اندیشــة ایرانــی، بــدون اســتثنا، به ضــرورت نقد 
و بازنگــری عــام در متــن خــاص جامعــة خــود آگاه بوده اند. تنها 
کافــی اســت نــگاه نقادانــة ابن ســینا به ویــژه در پایــان عمــر که 
کامــاًل دریافــت دیدمــان )پارادایــم( پایــدار جامعة ایــران در کنار 
مغــز، چشــم، دســت و زبان کــه عــام و جهانی بوده و هســت بر 
دل نیــز، نامســاوی و بیــش از آن چهــار عنصــر، پای می فشــرد 
یــا دیــدگاه سراســر نقــد و شــوِر شــیخ شــهاب عزیــز و شــهید، 
ُســهَرَوردی نازنیــن بــه عنــوان نمونــه ای دیگــر بررســی گــردد 
تــا عمــق شــناخت عــام و خــاص و بــه قــول قدمــا درج آن دو 
در یکدیگــر و پدیــد آوردن امــری نــو از دل آن هــا هویــدا شــود. 
بازآفرینــی شــهری و محلــه ای چنانچــه از دیالکتیــک یاد شــده 

6۲
ره 

شما

۳۳



بهــره ای نبــرد بــه پشــیزی نمــی ارزد و چــون ده هــا حیطــه کــه 
امــروز بــا تقلیــد از دیگــران دچــار ســترونی کامــل گشــته اند، 
ــالن را  ــد عاق ــه گفته ان ــود، ک ــار می ش ــت دچ ــدان سرنوش ب

اشــارتی کافی اســت.
نتیجــه آن کــه در بررســی مفهــوم بازآفرینی شــهری و محله ای 
کــه بــا واکاوی و بررســی معانــی ایــن مفهــوم آغــاز می شــود، 
نه تنهــا بایــد بــه بحــث و جدل های بــه راه افتــاده و ادامــه یافته 
در محــل شــکل گیری و رواج آن پرداخــت و به فراز و نشــیب ها، 
نقدهــا، کــم و کاســتی ها، نقاط قــوت و ضعــف ، انــواع کاربردها، 
محدودیت هــای کاربــرد در مباحــث گوناگــون، تجــارب به کف 
ــوءتعبیرها و  ــا و س ــت ها، ناروایی ه ــا و شکس ــده، پیروزی ه آم
سوءبرداشــت ها و نظایــر آن اشــاره کــرد، بلکــه بهــوش بــود که 
ماننــد هــر مفهــوم و موضــوع و بحــث و فحــص دیگــری، بــا 
خــارج کــردن بازآفرینــی شــهری و محلــه ای و به کارگیــری آن 
در متــن خــاص بــا تاریــخ و شــرایط و ویژگی هــای دیگرگونــه،  
همــة مــوارد بــاال را از نــو کاویــد و مفهــوم را در پرتــو ویژگی ها 
و شــرایط و گذشــته و حــاِل متــن جدیــد، بررســی همه جانبــه 
و فراگیــر کــرد. از ایــن رو، در نوشــتة حاضــر، البتــه بــا توجــه 
بــه انتظــاری کــه از مقالــه ای »علمــی« مــی رود و بــا در نظــر 
گرفتــن تمامی محدودیت های آن، ســخن از بازآفرینی شــهری 

و محلــه ای نــه در حالــت انتــزاع بلکــه در ایران اســت.
همــان گونــه که نگارنــده بارهــا بر آن پای فشــرده اســت، حال 
کــه بایــد بــه بازآفرینــی در متنــی خــاص اندیشــید، بایــد توجه 
کــرد کــه در ایــران ترجمــه و معادل ســازی مفاهیــم با مشــکل 
ترجمــه از روی کتــاب لغــت روبه روســت. گرچه در گام نخســت 
از مراجعــه بــه معادل هــای موجــود در کتاب هــای لغــت گریزی 
نیســت، پــس از برداشــتن ایــن گام ضــروری بــه عنــوان اولیــن 
گام،  بایــد در بــاب معنــای فرهنگــی هــر مفهــوم بــه بررســی 
پرداخــت. معادل یابــی بــدون توجــه بــه فرهنــگ و شــرایط و 
ــان مقصــد، بخــش  ــن زب ــدأ و همچنی ــان مب ــای زب ویژگی ه
عمــده ای از ترجمه هــای موجــود را از بنیاد بی ثمــر و حتی خالق 
کج فهمی و ســوءتعبیر ســاخته و بــه رواج معادل هــای غلط و در 
بســیاری مــوارد مضحک ختم شــده اســت. در نتیجــه باید توجه 
داشــت کــه در کنــار امانــت داری در یافتن معادل های درســت و 
قابــل پذیــرش، بایــد بــه قابــل درک و فهــم بــودن معادل ها در 
زبــان مقصــد نیــز اندیشــید. بــا ایــن حســاب، مفهوم انگلیســی 
regeneration در جســت و جوی دنیــای مجــازی با نمودارگونة 

زیــر آغــاز می گــردد:
regeneration نمودار۱. منشأ مفهوم

زبان التین
regeneratio (اسم(

زبان انگلیسی
regenerate

regeneratio زبان انگلیسی میانه
دوباره آفریدن آنچه قابل قبول بوده است

منشأ
زبان التین

regeneration
خلق مجدد، بازآفریدن

ایــن مفهــوم در کتــاب لغــت Merriam-Webster عمــل یــا 
فراینــد بازآفریــدن و حالــِت آفریــده شــدن تعریف شــده اســت. 
در ایــن کتــاب، بازســازی معنــوی و باززنده ســازی آن معنویــت، 
ــر  ــوم ذک ــن مفه ــی ای ــة معان ــز از جمل ــه باشــد، نی ــه ک هر چ
شــده اســت. آخریــن معنــا  ژنراتــور اســت کــه بــه زبــان مــردم 
به ویــژه مهندســان، تکنیســین ها و حرفه منــدان راه یافته اســت 
و بــه وســایلی خــاص بــرای تولیــد نیــرو به ویــژه بــرق و گرمــا 
ــر  ــا ه ــد ام ــادی خاموش ان ــرایط ع ــه در ش ــد ک ــاره می کن اش
بــار بــا فشــار دکمــه ای باز آفرینــی می شــوند. در زبــان عربــی 
معادلــی از فعــل َطعِّــَم ســاخته شــده کــه تَطِعیم اســت. عجیب 
آن کــه ایــن معــادل بــه عربــی بــه معانــی واکســن زنی، تلقیــح، 
آبله کوبــی، و پیونــد زدن شــاخه یــا ســاقة درخــت بــه درختــی 
دیگــر اســت. پیونــد زدن نوعــی باز آفرینــی یــا تکثیــر اســت و 
واکســن زدن نیــز بــه معنــای بازآفرینــی زندگی با نفــی احتمال 

بــروز خطــری مرگ آفریــن در آینــده اســت.
مســئلة اصلــی در بــه کار بــردن بازآفرینــی به ویــژه دربــارة فضــا 
و مــکان در ایــن پرســش نهفتــه اســت کــه آیــا بازآفرینــی در 
پــی خلــق مجــدد شــرایط مکانــی یــا بــه طــور کلی تــر فضایی 
اســت کــه وجــود داشــته اســت و دیگــر نیســت؟ ایــن پرســش 
ــاوت  ــی متف ــه در متن های ــود ک ــر می ش ــی پررنگ ت هنگام
و مرتبــط بــا خاســتگاه اولیــة مفهــوم regeneration مطــرح 
می شــود زیــرا در غــرب آنچــه بــا خــروج ســرمایه های صنعتــی 
از شــهرهای پرجــوش  و خــروش و ثروتمنــد، آن هــم بــه دلیــل 
ســرمایه داری قمارخانــه ای۱، از کــف رفتــه و ایــن شــهرها را از 
1 - casino capitalism
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ضرباهنــگ گذشــته تهــی کرده اســت، این بــار باید بــا محرک 
دیگــری )گردشــگری، هنــر به ویــژه موســیقی و در یــک کالم 
فرهنــگ( دوبــاره خلــق یــا بازآفرینی شــود کــه دقیقاً بــه معنای 
regenerate اســت. بازآفرینــی در ایــران و ســایر کشــورهایی 

کــه ایــن مفهوم بــرای مقابلــه بــا شــرایط اجتماع های فقــرزده، 
تهی دســت، ســاکن، و پرمعضــل و مســئله بــه کار مــی رود، بــه 
دنبــال خلــق مجــدد چــه چیــزی اســت؟ بــه دیگــر ســخن، آیا 
مناطــق هــدف بازآفرینی در ایــران دارای گذشــته ای قابل قبول، 
شــاداب و ســرزنده بوده انــد کــه از میــان رفتــه و بایــد دوبــاره 
خلــق شــود؟ نگارنــدة ناچیز ســی ســال اســت کــه بر ایــن گونه 
ســهل انگاری ها در کاربــرد یــا بهتــر از آن تقلیــد مفاهیمــی کــه 
در متن هایــی کامــاًل متفــاوت بــه دنیــا آمده انــد شــوریده یــا به 
قــول برخــی همکاران فرهیختــه »هیاهو به راه انداخته اســت«. 
مفهوم »بازآفرینی« در بازســازی آثار معماری ارزشــمند گذشــته 
و نوســازی آن هــا کامــاًل با معنــا و قابــل توجیــه اســت، ولــی  
در مــورد مناطــق یــا محله هــای هــدف بازآفرینــی شــهری و 
محلــه ای بایــد از »نوآفرینــی« یــاری گرفــت کــه باز هــم بامعنا 
و قابــل توجیــه خواهــد بــود. رســم اســت کــه در پاســخ بــه این 
گونــه »فضولی«هــا گفتــه می شــود کــه وقتــی مفهومــی رواج 
یافتــه و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، نقــد آن بــه قــول 
معــروف متــه بــر خشــخاش گذاشــتن و ماللغتی شــدن اســت. 
امــا بــه نظــر نگارنــده، معضــل در ایــن امــر نهفتــه اســت کــه 
ایــن تقلیــد بــه کاربــرد مفهــوم یــا واژه محــدود نمی مانــد و در 
عمــل ســابقه ای کــه در پــس مفهوم نهفتــه و به تدریــج در متن 
دیگــری بالیــده اســت نیــز بــا کاربــرد مفهــوم بــه میــان می آید 
کــه حاصــل آن شکســت دائمــی و تکرارشــوندة نوســازی های 
ــی اســت از پنجــره  ــول متفکــری، کاف ــه ق شــهری اســت. ب
بــه بیــرون نــگاه کــرد و حاصــل تقلیــد یــاد شــده را دیــد. آیــا 
شهرســازان، جامعه شناســان، و برنامه ریــزان شــهری و محله ای 

خــود ایــن محصــول را می پذیرنــد و تأییــد می کننــد؟
ــه شــرطی مهــم   حــال بگذاریــم و بگذریــم و بازآفرینــی را ب
بپذیریــم. ایــن شــرط مهــم بازتعریف روندهــا، روش شناســی ها 
و اهــداف بازآفرینــی در چارچــوب متنــی اســت کــه ایــران نــام 
دارد. در صــورت تحقــق ایــن شــرط کــه چیــز ی جــز دیالکتیک 
ــی را  ــوان بازآفرین ــامحه می ت ــا مس ــت، ب ــاص نیس ــام و خ ع
پذیرفــت و از گذشــته ای کــه نبایــد بازآفرینــی شــود یــاد کــرد. 

بــه ایــن معنــا کــه با شــناخت آن گذشــته، چیــز دیگــری را باید 
بازآفرینــی کــرد و در کنــار ایــن شــرط بایــد از مفهومــی بســیار 
مهــم شــده و ارزشــمند تبعیــت کــرد و آن بازآفرینــی مشــارکت  
دخیــالِن پروژه هــای شــهری و محلــه ای اســت. ایــن تبعیــت 
بــه معنــای کنــار گذاشــتن برنامه ریــزی صرفــاً متخصص محوِر 
از بــاال بــه پاییــن اســت کــه ســال ها در ایــن مــرز و بــوم اثیرِی 
ــه  ــته اســت. ب ــرا داش ــون و چ ــی بی چ ــت حاکمیت ــورد غفل م
دیگــر ســخن، در محله هــای قدیــم ایــران، در کنــار هنجار هــا 
و ارزش هــا ی ضــد دگرگونــی، هنجار هــا و ارزش هــای مثبتــی 
همچــون همکاری هــای مــوردی، فرمان بری هــا و یاری هــای 
مقطعــی، و البتــه نه مشــارکت به معنــای فنــی و تخصصی آن، 
جوانمــردی، احســاس تعلــِق گاه بــه افــراط و ماننــد آن وجــود 

داشــته اســت کــه می توانــد بــاز آفرینــی شــود.

ــی: شــکافتن  ــۀ میدان ــه تجرب از مفهــوم ب
ــی در عمــل ــام بازآفرین مفهــوم ع

بــا توجــه به مباحــث باال ابتــدا بایــد تأکید شــود کــه بازآفرینی، 
کــه عمدتــاً و تــا مدت هــا غربی بــوده اســت، در تجربــة جهانی 
دارای چــه انبــان یــا خورجیــن و چنتــة تجربــه ای  اســت. پس از 
مشــخص کــردن ایــن »عــام«، باید بــه معرفی متن مــورد نظر 
یــا »خــاص« پرداخــت و عــام و خــاص را بــه قول قدمــا در هم 
»درج« کــرد و رهنمودهــای اقدام محــور یــا عملیاتــی، آن هــم 
بــا توجــه بــه خــاص یــا متــن ایــراِن عزیز کشــف کرد. مســئلة 
نخســت آن اســت کــه چگونــه بخشــی از دخیــالن یا ســاکنان 
مکان هــا، مناطــق یــا محله هــای هــدف )دخیــالِن اولیــن( کــه 
قرن هــا چنــدان بــه بــازی گرفتــه نشــده اند و در حــدود یک  صد 
ســال گذشــته در احاطة موجــود بی یال و دم و اشــکم، نفهمیده، 
هضــم نشــده و در ظاهــر مانــده ای بــه نــام مدرنیتــة ایرانــی به 
ــدان  ــه می ــدل شــده اند، ب ــرت زده و ســاکتی ب تماشــاچیان حی
آینــد و محــور تصمیم گیــری و اقــدام شــوند. در ســوی دیگــر 
ــه بایــد متخصصــان، مســئوالن، تصمیم گیــران  ماجــرا، چگون
ــة  ــم از جمل ــاز ه ــه ب ــی را ک ــای گوناگون ــازمان ها و نهاده س
دخیالن انــد و در حــدود یک صــد ســال گذشــته فعــال مایشــاء 
بــوده و خــود پارچــة لبــاس نوســازی، توســعه، برنامه ریــزی و 
... را انتخــاب و خریــداری کــرده، بــرای آن طــرح داده، و خــود 
نیــز پارچــه را بریــده و دوختــه و ســپس بــا اقتــداری یلــه و رها، 
ــد و خرســند و  ــرت زده و تماشــاچی کرده ان ــردم حی ــن م ــر ت ب
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ــع  ــا در واق ــاچیان ی ــکرگزاری آن تماش ــار ش ــادمان در انتظ ش
گــروه هــدف اصلــی مانده انــد بــه تســهیل گراِن نامداخله گــری 
بــدل کــرد کــه تخصــص و دانــش خــود را بــدون دخالــت در 
ــد  ــد و رش ــرار دهن ــدف ق ــای ه ــن گروه ه ــار اصلی تری اختی
مشــارکت مبنا و مشــارکت محور بازآفرینــی را نظــاره کننــد. این 
دو بحث چشــم اســفندیار یا پاشــنة آشــیل  بازآفرینی شــهری و 
محلــه ای در ایران انــد. جامعــة ایــران بــه تربیتــی قــرن بیســت 
و یکمــی، آن هــم بــر بنیــاد هنجار هــا و ارزش هــای مثبــت و 
محــدود نســازنده و اصیــل چندین هــزار ســاله، و البتــه بازتولید 
امروزیــن و دقیــق آن هــا بر پایــة ارزیابــی علمــی و آینده نگرانه، 
نیــاز مبــرم دارد. برنامه هــای آموزشــی فراگیر و دائمــی چندین و 
چنــد رســانه ای مناســب گروه هــای جمعیتــی گوناگون نیــز باید 
بــه رفتــاری کــردن ارزش هــا و هنجارهــای مثبــت و مناســب و 

عملیاتــی کــردن آن هــا یاری رســانند.
در کنــار ایــن مــوارد باید بــه شناســایی وجوهی از عــام پرداخت 
کــه بــه دلیــل انتزاعــی و نظــری بــودن قابــل تعمیم انــد. چنین 
وجوهــی  بخش هایــی از بازآفرینــی شــهری و محله ای مســتتر 
در تجربــة عــام را تاحــدودی قابــل تعمیــم می کننــد و بدیــن 
ــرب را  ــه ای غ ــان تجرب ــا انب ــن ی ــی از خورجی ــق بخش طری
ــه  ــت ب ــس الزم اس ــازند. پ ــتفاده می س ــل اس ــی و قاب جهان
نکاتــی دربــارة کامییونیتــی کــه نگارنــده آن را با تســامح معادل 
ــد  ــی می توان ــه از جهات ــردد ک ــاره گ ــه اســت اش ــه گرفت محل
بــه شــکلی متن محــور در مــورد محلــة ایرانــی نیــز، البتــه بــا 
 )Powers 2007:17( شــرایطی، موضوعیت داشته باشــد. پاورز
ــزرگ،  ــه ب ــا، چــه کوچــک و چ ــه محله ه ــد ک ــوان می کن عن
بخشــی از مکان هــای درون شــهرها محســوب می شــوند کــه 
ــه عنــوان بخش هــای  ــدان مکان هــا ب مــردم ســاکن آن هــا ب
مجــزا و متفاوتــی می نگرنــد کــه دارای حــدود و ثغــور معیــن و 
ویژگی هــای خــاص خــود هســتند و هنوز بــرای مــردم اهمیتی 
خــاص دارنــد و مهــم بــه شــمار می آینــد. ایــن تعریــف محلــه 
نتیجــة پژوهش های گســتردة پــاورز و تعریفی مســتند و گویای 
ایــن حقیقــت اســت کــه محله هــا بایــد بــه یــاری مــردم حفــظ 
شــوند زیــرا هنــوز دارای امکانــات و ویژگی هایــی هســتند کــه 
ــاداب تر  ــی را ش ــوند و زندگ ــاکنان می ش ــندی س ــبب خرس س
می ســازند و در بهــروزی و رفــاه مــردم مؤثــر می افتنــد. محلــه 
ــرده اســت،  ــه ک ــه و آن را احاط ــاکنان را در برگرفت ــی س زندگ

خدمــات ضــروری را در خــود جــای داده  و محــوری حیاتی برای 
زندگــی فــرد فــرد ســاکنان بــه شــمار مــی رود. محیطــی اســت 
کــه مــردم بــدان وابســته اند. بــه دیگــر ســخن، حــس تعلــق به 
مــکان هنــوز در محلــه  زنده اســت. متــن ویــژه ای اســت دارای 
تاریــخ و هویــت کــه در دِل آن گروه های اجتماعــی گوناگون به 
حشــر و نشــر می پردازنــد و ارتباطــی روزانــه را شــکل می دهند. 
پــاورز بــا اســتفاده از تمثیــل مــادر و فرزنــد و حرکــت فرزنــد به 
نوجوانی، جوانی و ســپس بزرگســالی، از اجتماعی شدن در درون 
محله هــا ســخن می گویــد. از بــزرگ شــدنی کــه انســان را بــه 
جهــان وســیع تر پیونــد می زنــد و او را آمــادة زندگــی در درون 
جامعــه می ســازد. امــا در کنــار ایــن تصویــر زیبــا بایــد اعتــراف 
کــرد کــه زندگــی در محله هــای تهیدســتان کــه تــؤام بــا فقــر 
مزمــن  شــده اســت، گــذار از کودکی را بــا خطرات جــدی همراه 
می ســازد و آدمیــان درد و رنــج را نیــز فــرا می گیرنــد و عمــری 
بایــد بــا آن دســت و پنجــه نــرم کننــد. در نتیجــه محلــه کــه 
بایــد بــه طــور متعارف حــس کامییونیتــی یعنی کار و مشــارکت 
و همیــاری را بــارور ســازد، آدمیان را با مشــکالت و آســیب های 
اجتماعــی نیــز روبــه رو می کنــد و گاه آنــان را بــه دام آســیب ها 
ــای زندگــی را آشــکار  ــدازد. پــس محله هــا زشــت و زیب می ان
می کننــد. از یــک  ســو در شــرایط عــادی، بــا اجتماعــی کــردن 
ســاکنان، حــس اعتمــاد بــه نفــس را در آنــان تقویــت و نهادینه 
ــد و از  ــه آن هــا می آموزن ــاق را ب ــد و مهارت هــای انطب می کنن
دیگــر ســوی، آدمــی را در معرض انــواع نابهنجاری هــای فردی 

.)Powers 2007: 22( و جمعــی قــرار می دهنــد
بنیــاد  بــر   )Bartin  2000:  40-65( دیگــری  متفکــر 
ــث  ــة مباح ــر پای ــت محیطی و ب ــوع زیس ــغولی های متن دلمش
ــری و  ــت، براب ــی، بهداش ــالمت، ایمن ــون س ــی همچ مهم
دسترســی۱ ]بــه آمــوزش، بهداشــت، اشــتغال خــالق و انســانی، 
اوقــات فراغــت روح نــواز و...[ و حتی بر اســاس توجیــه اقتصادی، 
ــری از  ــر بهره گی ــد و ب ــه محله هــا را ضــروری می دان توجــه ب
ــه  ــی اســت ک ــد و مدع ــد می کن ــی تأکی ــای محل توانمندی ه
محله هــا بالقــوه بســیار توانمندنــد. در واقــع، بارتیــن همچــون 
متفکــران بســیاری غیرمســتقیم نشــان می دهد که نگاه جســم 
ــه  ــا کالبدمحــور در حیطه هــا و رشــته های گوناگــون از جمل ی
برنامه ریــزی چگونــه ســال ها بــا غفلــت از اقتصــاد، فرهنــگ، 
ــردم، توانمندی هــای انســان ها و  ــر از همــه م ــه و مهم ت جامع
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محلــه ای را کــه در آن می زینــد نادیــده گرفتــه  و اصــالح امــور 
را در ســنگ و آهــن و ســیمان خالصــه کــرده  اســت. تهــراِن 
خســته و تیــغ خــورده از ســنگ و آهــن و ســیمان،  آن هــم بــه 
دلیــل شــرزگی و طمــع و زیاده خواهــی لمپنیســمی یلــه و رهــا، 
نمونــه ای بی همتــا از ایــن دســت اســت. از ایــن روی، بازآفرینی 
یــا نوآفرینــی شــهری و محلــه ای دعوتــی اســت بــه تمرکــز بر 
انســان،  محلــه و تجــارب و توانمندی هــای محلــی. تجاربــی 
کــه بایــد بــه نیروهــای کالن تــر اجتماعــی و محیــط زیســتی 
ــاد  ــا محله بنی ــور ت ــای ناحیه مح ــورد. برنامه ریزی ه ــد خ پیون
در متن هــای شــهری، اســتانی، ملــی یــا در چارچــوب آمایــش 
واقعــی ســرزمین، که چیزی نیســت مگر تقســیم کار اجتماعی، 
اقتصــادی، فرهنگــی، منابعــی و محیــط زیســتی در جغرافیــای 
ــر و  ــطوح پایین ت ــه س ــی را ب ــی های مل ــد خط مش ــی، بای مل
سلســله مراتــب فضایــیـ  مکانــی تجزیــه کنــد و بــا برقــراری 
دیالکتیــک محلــی، ملــی و بین المللــی، تمامــی اجــزای جامعــه 
و فضــا را یکجــا بنگــرد. زیــرا بنیادی تریــن مشــکالت محلــه، 
 ناحیــه، منطقة شــهری، شــهری و مناطــق کالن تــر جغرافیایی 
ــر،  ــون فق ــی همچ ــی و بین الملل ــطح مل ــکالت در س از مش
عقب ماندگــی، اســتثمار و اســتعمار جدیــد، ظلــم، نابرابــری، و 
عــدم دسترســی بــه امکانــات الزم بــرای ســطح قابــل قبــول 
ــه و  ــد و فرب ــد، می بالن ــد، می روین ــئت می گیرن ــی نش زندگ
ــه و  ــواده، محل ــرد، خان ــی ف ــان زندگ ــوند و بنی ــد می ش تنومن

ــازند. ــود می س ــهر را ناب ش
بــر ایــن اســاس، پایــداری و تأثیرگــذاری بازآفرینــی شــهری و 
محلــه ای یــا نوآفرینــی فضــاـ  مــکان، که ســر و صدایی بــه راه 
انداختــه و خــود را بــه عنــوان دیدمــان )پارادایــم( قرن بیســت و 
یکــم برنامه ریــزی شــهری و محلــه ای مطــرح ســاخته اســت، 
مســتلزم پیونــد ارگانیــک یــا انــدام وار آن بــا محلــه و گروه های 
ــم روث  ــول خان ــه ق ــه اســت. ب ــراد ســاکن محل انســانی و اف
ــن  ــور ای ــای محلی مح ــا طرح ه ــد ب ــی بای ــون۱ بازآفرین الپت
احســاس را زنــده کنــد و زنــده نــگاه دارد کــه می تــوان نواحــی 
فقــرزده را دگرگــون ســاخت و بــا حداقــل ســرمایه گذاری ]بــه 
شــرط بســیج تمامــی افــراد هــدف بــدون کنــار گذاشــتن حتی 

یــک نفــر[ محله هــا را احیــا کــرد و ســر و ســامان داد.
ــه  ــی ب ــدای دل ــن ن ــه ای ــد ب ــن آرزو بای ــار ای ــم در کن ــاز ه ب
یــاد ماندنــی، هشــدار دردانــة برنامه ریــزی شــهری، فرهیختــه 
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بانــوی انسان دوســت و دیگری خــواه، جیــن جیکــوب عزیــز و 
عاشــق، محقق پر درد، مســئول و آشــنای محله های تهیدســتان 
گــوش جــان ســپرد کــه نــگاه بــه محلــه بــه عنــوان مفهومــی 
احساســی و احســاس برانگیز همچــون ولنتایــن یــا روز عشــاق 
ــه  ــن گون ــاند. در ای ــان می رس ــهری زی ــزی ش ــه برنامه ری ب
ــک و  ــهرهای کوچ ــش هایی در ش ــه کوش ــه ب ــتن ک نگریس
ــی  ــاس گرایی، حت ــود، احس ــم می ش ــه ای خت ــای حوم محله ه
بــا نیــت  درســت و شــیرین، جــای حــس درســت و حســابی و 
ســنجیده را می گیــرد )Jacob 1965: 122(. هشــدار جیکــوب 
کــه متوجــه کســانی اســت کــه بــا عینــک خوش بینــی مفــرط 
بــه برنامه هــا و طرح هــا می نگرنــد، در چارچــوب شــرایط 
ایــران مصداقــی نــه دو چنــدان کــه صد چنــدان دارد. نگارنــده 
بــه فرزنــدان دانشــجوی خــود انــدرز می دهــد کــه با وارد شــدن 
بــه محلــه هیــچ انتظــاری و آرزوی هیــچ دســتاوردی نداشــته 
باشــند و پذیــرش ظاهــرِی عــادت شــدة اهالــی را کــه بارهــا و 
بارهــا اعتمــاد کرده انــد و ســخت زیــان دیده انــد نپذیرنــد. کار 
محلــه ای در ایــران طاقت فرســا و گاه بــه شــدت ناامیدکننــده و 
ــا  ــی محله هــا بارهــا و بارهــا ب ــرا اهال دلسردســازنده اســت زی
قــول و قرارهــای زیبــای زیــر پا گذاشــته شــده روبه رو شــده اند. 
مســئله آن گاه ســخت و پیچیده تــر می شــود کــه دســتگاه های 
اجرایــی تقریبــاً فاقــد ســرمایة اجتماعــی  باشــند و بــا هــر حرف 
و ســخن و نویــدی، تــرس از کاســه ای زیــر نیم کاســه کــه بــه 
علــت غیرممکــن بــودن )کاســة بزرگ تــر از نیم کاســه در ایــن 
ضرب المثــل کتابــی هفــت هــزار منــی اســت(، تأکیــدی اســت 
بــر شــک و تردیــدی پایــدار کــه هــر دم پررنگ تــر و جدی تــر 
ــا  ــر محله ه ــال اخی ــد س ــش از یک ص ــرا در بی ــود. زی می ش
موضــوع مســتقل هیــچ خط مشــی و سیاســتی نبوده انــد و انواع 
برنامه هــای نوســازی، توســعه، توســعة مجــدد، کامییونیتــی یــا 
ســاختن محلــه و ... مــوردی و جســم محور عمــل کــرده و ناظر 

بــر اهدافــی در خدمــت خــارج از محلــه بوده انــد.
 بــر ایــن اســاس، یک صــد ســال گذشــته بــا ویرانــی روزافزون 
محله هــا نشــان شــده اســت. بیــراه نیســت کــه از آغــاز قــرن 
بیســتم، محله هــا از نظــر اجتماعــی، اقتصادی و محیط زیســتی 
بــا تنزل مســتمر روبــه رو بــوده و مشــکالت آن ها دائماً انباشــته 
ــری  ــوث، ســیبوم  راو نت ــز ب ــن مســئله چارل شــده  اســت. همی
انگلیســی )Rowntree 1901( )بــرای بحــث بیشــتر در زمینــة 
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برخــورد بــا فقرا، نــک. رئیس دانــا، شــادی طلب و پیــران ۱۳۷۹( 
و زودتــر از آنــان جیکــوب ریلــز )Rils 1891( را واداشــت تــا از 
تمرکــز مکانــی ـ فضایــی فقــر یــاد کننــد. مســئلة بعــدی در 
ــه  ــم ب ــی و ظل ــژادی ـ قوم ــی ن ــا بحــث جدای ــورد محله ه م
ــان  ــر محله هــای آن ــب بدت ــه مرات رنگین پوســتان و شــرایط ب
اســت کــه شــورش های افریقایــی  تبــاران شــهر های ایــاالت 
متحــده در ســال گذشــته گــواه تــداوم آن تــا بــه امــروز اســت. 
ــز  ــی و تمرک ــیب های اجتماع ــرم و آس ــز ج ــوم نی ــئلة س مس
ــای  ــوم محله ه ــه مفه ــای تهیدســتان اســت ک آن در محله ه
جــرم و آســیب زا را شــکل داده اســت. ایــن مجموعــه برخــی از 
محله هــای شــهرهای امریــکا از جملــه نیویــورک، دیترویــت، 
شــیکاگو، واشــنگتن دی ســی، آتالنتــا، و بالتیمــور را محله هایی 
بســیار خطرنــاک ســاخت. هارلم و بعدهــا برانکــس در نیویورک 
معروفیتــی جهانــی در جرم خیــزی بــه کــف آوردنــد. وضعیــت 
محلــه گاه آن چنــان نابهنجــار بــه تصویــر کشــیده می شــد کــه 
فرهیختــه بانــوی مــورد اشــاره یعنــی جیــن جیکــوب را وادار 
بــه ارائــة دوگانــه ای از محلــه کــرد. بــه نظــر او، محلــة موفــق 
مکانــی اســت کــه بــه میــزان دائمــی و تــا انــدازه ای کافــی بــر 
مشــکالت خــود نظــارت و آن هــا را مدیریــت می کنــد تــا آن که 
قــادر بــه نابــودی محلــه نشــوند. در مقابــل، محلــة ناموفــق یــا 
ــده از ناکارآمــدی و معضــل و  ــه ای آکن شکســت خــورده محل
ــا  ــر شــدن ب ــزون در درگی ــه نحــوی دم اف مشــکل اســت و ب
ــد  ــردد. او  تأکی ــر می گ ــر و درمانده ت ــود ناتوان ت ــکالت خ مش
می کنــد کــه شــهرهای امریــکا انــواع موفقیــت و شکســت را 
تجربــه کرده انــد ولــی امریکایی هــا در برخــورد بــا محله هــای 
شــهرهای خــود بــه شــدت ضعیــف عمــل کرده اند، و فهرســت 
بلندباالی شکســت ها در کمربند خاکســتری شــهرها )کمربندی 
از محله هــای در حــال انحطــاط و نابــودی با انبوهی از مســائلی 
همچــون اعتیــاد، جــرم و آســیب های اجتماعــی( از یــک  ســو 
و شکســت در حفــظ فضاهــای ســبز بازســازی شــده از دیگــر 

ســو گــواه آن اســت.
ــام  ــال ادغ ــاِد در ح ــة اقتص ــا از دریچ ــاال ی ــازی از ب جهانی س
ــد  ــده پدی ــادی خیره کنن ــا ابع ــدی را ب ــائل جدی ــل مس کام
آورده اســت کــه در واقــع محصــول ســرمایه داری قمارخانــه ای 
ــاه؛  ــت رف ــه دول ــان دادن ب ــه پای ــات آن اســت. از جمل و الزام
ــازی  ــت؛ کوچک س ــن اس ــه  ممک ــر آنچ ــازِی ه خصوصی س

ــی،  ــای اجتماع ــه برنامه ه ــان دادن ب ــه پای ــت و در نتیج دول
ــر راه و روشــی  ــه ه ــع ب ــتن موان ــدادی؛ برداش ــی و ام فرهنگ
از ســِر راه حرکــت ســرمایه و پرشــتاب ســاختن ایــن حرکــت؛ 
حــذف یارانه هــا و لــذا گســترش فقــر آن هــم در شــرایط فــرار 
ســرمایه ها و بــه دنبــال آن رشــد افسارگســیختة بیــکاری، جرم، 
ــی و آســیب های اجتماعــی؛ زیاده خواهــی  ــت، خودتخریب جنای
و تمایــل بــه تبدیــل شــدن بــه ماشــین شــبانه روزی مصــرف؛ 
ــی،  ــکن اجتماع ــهرداری، مس ــرپناه های ارزان ش ــذف س و ح
خانه  هــای ســازمانی و واگذاری هــای گســتردة حمایتــی و دامن 
زدن بــه خیابــان  خوابــی گســترده. ولــی نبایــد فرامــوش کــرد 
کــه برخــی پویش هــای شــهری منجــر بــه شــرایط نابهنجــار، 
ــش  ــد پی ــای مدی ــاال و گاه مدت ه ــازی از ب ــل از جهانی س قب
از آن پدیــد آمــده اســت. بــرای مثــال، حرکــت مــردم در قالــب 
ــد، دو  ــوهر، دو فرزن ــرش )زن، ش ــورد پذی ــوادة م ــوی خان الگ
اتومبیــل، خانــه در حومــه و محــل کار در مرکــز شــهر( و انتقال 
حتــی خــرده  فروشــی کاال و مشــاغل بــه حومه هــا معضــالت 
شــهر و محله هــای قدیمــی شــهری را بــه شــدت تشــدید کرد. 
پدیــده ای کــه بــه رشــد پراکنــده۱ منجر شــد. بســیاری قبــل از 
جهانی ســازی  از بــاال، این پویش شــهری را عامــل زوال زندگی 
ســرزنده و شــاداب محلــه ای در شــهرهای بــزرگ، به ویــژه در 

ــد. ــی کرده ان ــق، معرف ــی موف ــای قوم محله ه
رشــد پراکنــده در کنــار دیگــر دگرگونی هــای شــهرها امکانــات 
اجتماعــی، پیوندهــای مردمــی، جنبش های شــهری و اثرگذاری 
ــد.  ــش دادن ــدت کاه ــه ش ــا ب ــد ی ــان بردن ــا را از می محله ه
شــبکه های روابــط محلــه ای و کاری و دوســتی از هم پاشــیدند 
ــاًل بســته و  ــا شــکل گیری محله هــای ثروتمندنشــین کام و ب
حفاظــت شــده2، قطبــی شــدن شــهرها پی ریــزی شــد کــه بــا 
قطبــی شــدن جهانی ســازی از بــاال، یعنــی اقلیــت کوچکــی بــا 
ثروت هــای بــادآورده و غیر ســالِم افســانه ای در مقابــل اکثریتــی 
خواهــان مصــرف بــه مراتــب بیشــتر ولــی در مــرز فالکــت یــا 
در دل فقــر مزمــن، شــرایط ده هــا بــار بدتــری را شــکل دادنــد. 
ــی  ــژادی و جدایی گزینــی طبقات ــی ن ــا جدای ــن معضــالت ب ای
درآمیختند و دو چهره شــدن شــهرها را در شکل جدیدی بازتولید 
کردنــد. نژادپرســتی، همــراه بــا الگوهــای کاربــری زمیــن کنــار 
گذارنــده و بــه حســاب نیــاور، بــه تقســیم بندی محله هــا ابعــاد 

1 - sprawl
2 - gated communities
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منفــی گوناگون بخشــیدند. برای مثال، در انگلســتان، متغیرهای 
یــاد شــده بــه چهــار خصیصــه جــان دادنــد: ۱. متــروک شــدن 
خانه هــای بــه هــم چســبیدة ردیفــِی معمــواًل دو طبقــه متعلــق 
بــه الیه هــای بــاالی طبقــة پاییــن و الیه هــای پاییــن طبقــة 
متوســط و نیــز باغشــهرها و در مقابــل شــکل گیری حومه هــای 
بی برنامــه و عمــاًل خــودرو کــه تنهــا بــا کاربــری زمیــن شــکل 
خــاص یافتنــد؛ 2. اتخــاذ روش هــای پاکســازی بــزرگ مقیاس 
بــه جــای بازســازی های تدریجــی از طریــق تولیــد ثــروت؛ ۳. 
ســاخت پروژه هــای مســکن فقــرا بــه شــکل انبــوه و متمرکــز 
کــه بــا خــوردن انــگ فقرنشــین به آن هــا، هرگــز نتوانســتند به 
اجتماعــات عــادی بــدل شــوند؛ ۴. دگرگونــی انــدازه و ترکیــب 
خانوارهــا و نابــودی الگــوی حومه نشــینی. نتیجــة فــوری ایــن 
چهــار ویژگــی، شــروع تدریجــی انحطــاط کالبــدی و ســپس 
ــا ســرمایه داری  ــه ب ــود ک اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ب
قمارخانــه ای ده چنــدان گردیــد و بــه فروپاشــی برخــی محله هــا 

و حتــی شــهرها )مثــل دیترویــت( منتهــی شــد.
در چنیــن شــرایطی، تجربه هــای برنامه ریــزی شــهری و 
محلــه ای متــداول همچون نوســازی شــهری، بازســازی، محله 
ــهری  ــعة ش ــهری و بازتوس ــعة ش ــازی، توس ــا کامییونیتی س ی
راهکارهایــی کارآمــد و مناســب نبــود. بــر ایــن بنیــاد، همــان 
گونــه کــه مطــرح شــد، در انگلســتان بازآفرینــی شــهری و در 
امریــکا باززنده ســازی شــهری بــرای حــل معضالت شــهرهای 
ثروتمنــِد صنعتــی و فــوق صنعتــی )نظیــر درة ســلیکون( کــه با 
ورشکســتگی و تعطیلــی کارخانه ها و مؤسســات مالــی و تجاری 
گوناگــون دچــار انقطــاع بافتــیـ  کالبــدی )نمونــة برجســتة آن 
کلیولنــد و آکــرون در اوهایــو( نیــز شــده بودنــد، نقــل محافــل 
گردیــد و بــه راه افتــاد. در کنار معضالت یاد شــده، ابعاد جدیدی 
نیــز مطــرح بــود کــه مفهــوم بازآفرینــِی چترگونــه می بایســت 
آن هــا را نیــز در بر می گرفــت زیــرا خاموشــی چراغ کســب  و  کار، 
فــرار ثــروت، و بیــکاری مزمــن شــده، همــراه بــا فقــری هرگــز 
تجربــه نشــده، ســرمایة اجتماعــی را کاهــش داده و حــس تعلق 
بــه مــکان را بــه شــدت فــرو کاســته و بی هویتــی فضایــی را 
در ابعــادی باور نکردنــی مشــهود ســاخته بــود. در پرتــو چنــان 
ــرف  ــد ص ــنگ ها از کالب ــد فرس ــی می بای ــری، بازآفرین تصوی

ــت. ــه می گرف فاصل

محورهای بازآفرینی شهری و محله ای
دیگــر بــار بــا تعریفــی از بازآفرینــی شــهری، بحــث حاضــر را 
پــی می گیریــم. پیتــر رابرتــز معتقــد اســت: »بازآفرینی شــهری 
چشــم انداز و کنشــی ترکیبــی و فراگیــر اســت کــه همچــون 
ــد و در  ــل می کن ــهری عم ــکالت ش ــرای مش ــه ای ب قطعنام
جســت وجوی خلــق بهبــودی پایــدار بــرای شــرایط اقتصــادی، 
کالبــدی، اجتماعــی و زیســت محیطی محــدوده ای اســت کــه 
Rob-(  بــه دگرگونــی محکــوم اســت و از آن گریــزی نیســت«
ــه  ــه ب ــی عمل گرایان ــِر بصیرت erts 2000:17(. چنانچــه از س
تعریــف بــاال نظــری افکنــده شــود، نیــک مشــخص می گــردد 
ــا( و  ــا )پارادایم ه ــواع دیدمان ه ــتی های ان ــی کاس ــه تمام ک
ــس از جنــگ  ــل از پ ــزی شــهری، حداق راهبردهــای برنامه ری
ــد  ــا تول ــکا، ت ــاالت متحــدة امری ــژه در ای ــه وی ــی دوم، ب جهان
ــدن  ــدرن( و برآم ــت م ــه )پس ــرا  امروزین ــدن دوران ف و بالی
ســرمایه داری قمارخانــه ای از طریــق جهانی ســازی از بــاال یــا 
از دریچــة اقتصــاِد متشــکِل یکپارچــه و در حــال ادغــام کامــل، 
در تعریــف بــاال مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و تنهــا کافــی 
اســت بــه اداره کــردن خردمندانــة دخیــالن شــهری )بــه غلــط 
حکمرانــی، حکمروایــی شــهری( نیــز اشــاره شــود تــا تمامــی 
ــار  ــان در کن ــرای اکنونی ــون و ب ــان اکن ــم الزم در زم مفاهی
ــردن مشــارکت بنیاد  ــد عمــل ک ــه امی ــف شــوند و ب هــم ردی

ــه انتظــار نشــینند. و مشــارکت محور ب
رابرتــز در ادامــة تعریــف خــود، چند اصــل مهم بازآفرینی شــهری 
را بر می شــمارد. بــه زعــم او بازآفرینــی شــهری بایــد: ۱. بــه تجزیه 
و تحلیــل شــرایط متــن مــورد نظــر یا شــرایِط محلــی  اقــدام کند 
ــد؛ 2.  ــادار بمان ــدان وف ــج مســتند آن اســتوار باشــد و ب ــر نتای و ب
دگرگونــی هماهنــگ و هم زمــان جســم )کالبــد(، اقتصــاد، وجــوه 
و اجــزای اجتماعــی متــن مــورد توجــه، شــرایط محیط زیســتی، و 
ـ مکانی  فرهنــگ بــا تأکیــد بــر تعلق به مــکان و هویــت فضایــی 
را هــدف گیــرد و نشــانه رود و در همــه حــال به پایداری بیندیشــد 
و در جهت پایدارســازی بکوشــد؛ ۳. تولید و عملی ســازی راهبردی 
ترکیبــی، فراگیــر، متعــادل و مثبــت را از یــاد نبــرد؛ ۴. در تمامــی 
فرایندهــا، عملیــات اجرایــی، نظــارت و ارزیابــی بــا اهداف توســعة 
پایــدار هماهنگ باشــد و فقرزدایــی و عدالت اجتماعی را با توســعه 
و مالحظــات زیســت محیطی در هــم آمیزد و توســعه را نیــز فراگیر 
بنگــرد؛ ۵. بــه تشــخیص اهــداف عملیاتــی۱ برآمــده از راهبــرد، آن 
1 - objectives
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هــم اهدافــی روشــن، با معنــا و قابــل کّمــی کــردن و اندازه گیــری، 
دســت گشــاید؛ ۶. اســتفادة بهینه از تمامی منابع بالفعــل و بالقوه را 
در تمامــی زمینه هــا و در تمامــی لحظــات مــد نظــر قــرار دهــد. ۷. 
مشــارکت دخیــالن بــدون کنــار گــذاردن حتــی یــک نفــر یا یک 
ســازمان و نهــاد را رواج دهــد و عملی ســازد و اداره کــردن فرایندها 
از تجســم و بــه تصویــر کشــیدن اولیه تــا نظــارت و بازبینــی را به 
مــردم بســپارد؛ ۸. راهبردها را در بازه های زمانی مشــخص بررســی 
و پیشــرفت کار را دقیــق و روشــن اندازه گیــری کنــد تــا دگرگونــی 
به موقــع متغیرهــا و تحریــک نیروهــای درونــی و بیرونــی ممکن 
ــه  ــود؛ ۹. فروتنان ــی ش ــگام چاره اندیش ــتی ها به هن ــردد و کاس گ
ــا  ــف، و فعالیت ه ــا، وظای ــا، برنامه ه ــی طرح ه ــه تمام ــرد ک بپذی
یــا کنش هــا همــگام بــا دگرگونــی شــرایط مــورد بازبینــی قــرار 
ــرد کــه عناصــر و اجــزای  ــد و دگرگــون شــوند؛ و ۱۰. بپذی گیرن
راهبــرد دارای پیشــرفت هم زمــان نیســتند و بــه مراقبتــی دائمی و 

نظارتــی پیگیرانــه نیــاز دارند.
آنچــه تــا بدیــن مرحلــه آورده شــده تا حــدودی کلیــات بازآفرینــی 
شــهری و محلــه ای را روشــن می ســازد و مشــخص می کنــد کــه 
دگرگونــی ســاحت شــهری، صرف نظــر از آن که تحت لــوای کدام 
مفهــوم از مفاهیــم رخ داده باشــد کــه بــرای دگرگونــی شــهری و 
محلــه ای به کار می رود، فرایندی اســت ســخت پیچیــده و چنانچه 
انســانی با شــعور متوســط پنجــرة اتــاق خود را بگشــاید و بــه قول 
معــروف َسرَســری بــه بیرون و بر ســاحت شــهری دامن گســترده 
در فــراروی خویــش نظــری افکند، حتی بــدون دانش یا تخصصی 
شــهرمحور در می یابــد کــه فرایند یاد شــده مملــو از کثافــت کاری، 
ــوده اســت. ایــن  رانت جویــی و رانت خــواری، فســاد و زد و بنــد ب
امــر در جهــان ســوم از روشــنی آفتــاب تابان روشــن تر اســت. این 
فراینــد پر اغتشــاش، هویت شــکن و ضد تاریــخ، ضد انســان و ضد 
پیشــرفت »َســِر باز ایســتادن« نیــز نــدارد و چرخــة معیــوب آن هر 
دم فربه تــر می شــود. در عیــن حــال تردیــدی نیســت کــه بــه هــر 
حــال و بــا وجــود چنان ســاحت شــهری و تنــزل دائمــی کیفیت و 
انحطــاط پیش رونــده، باید دســت بــه کاری زد و از دگرگون ســازی 
شــهری گریــزی نیســت. بازآفرینــی یــا باززنده ســازی شــهری بــا 
درک توصیــف بــاال وضــع و رایــج شــده اســت تــا بــر بنیــاد امیــد 
شــرافت مندانه ای آگاه بــه شــهر و زندگــی شــهری، چرخة معیوب 
یــاد شــده را اگــر از کار نینــدازد، حداقــل کندتر ســازد. ولی مانند هر 
مفهــوم دیگــری در مقابــل امید یــاد شــده به تدریج با ســوگیری و 
تورش هــای گوناگون همراه شــده اســت. کســانی که از بــد روزگار 

در ایــران کم نیســتند، اســتاداِن اخذ مفاهیم مهم و آگاهانــه از درون 
تهــی و بی معنــا ســاختن و به ضد خــود بدل کــردن آن هــا، تمایل 
بــس جــدی دارنــد تــا آن را تحریــف کنند و کامــاًل از رســالت خود 
بازدارنــد و به ابــزاری در خدمت ســرمایه داری قمارخانــه ای، آن هم 
از طریــق فراینــد جهانی ســازی از بــاال، بــدل کننــد. ســود عــده ای 

در ایــن تحریــف و از درون تهی ســاختن نهفته اســت.
از ایــن روی بایــد بهــوش بــود کــه امــروزه بازآفرینــی شــهری و 
محلــه ای نیــز شمشــیری دودم اســت؛ یک دم ســازنده، ضــد کنار 
گذاشــتن، رانــدن، محروم ســاختن و به حســاب نیــاوردن و مایل به 
دگرگونی مثبــِت مردمی، و دم دیگر نابودســازنده، محرومیت آفرین 
و بیرون راننــده. به ویــژه در شــرایطی کــه بازآفرینــی بــا واژه ای کــه 
ســخت مضحک ترجمه شــده یعنی اعیانی ســازی درهم آمیخته و 
بــه ضــد اهــداف اولیة خــود تبدیل شــده اســت. زیرا اعیانی ســازی 
کــه در واقــع و در ابتدا چیــزی جز دگرگون کردن ســاحت فیزیکی 
شــهرهای از توســعه بازمانــده و بــه انحطــاط دچــار شــده آن هــم 
بــر پایــة پســند و ذائقــة طبقــة متوســط و جــز راهــکاری بــرای 
ایجــاد رونــق در مراکــز شــهرهای جهــان پیشــرفته نبــوده اســت، 
بــا افزایــش قیمت هــا، نه تنهــا جایــی بــرای محرومــان در نظــر 
نگرفتــه بلکــه به بیــرون رانــده شــدن الیه هایی از طبقة متوســط 
مثــل آمــوزگاران، هنرمندان و پرســتاران منجر شــده اســت. بر این 
اســاس، در مــوارد بســیاری، بازآفرینــی شــهری و به ویــژه محله ای 
صحنــة بحــث و جدلــی نادلکــش شــده و مناقشــه برانگیز گشــته 
اســت. بدیــن دلیل پرســش هایی کــه از آغــاز بازآفرینی شــهری و 
محلــه ای مطــرح شــده بودنــد دوبــاره ســر برآورده اند و پاســخی نو 
می طلبنــد. بازآفرینــی می توانــد موفــق و ناموفــق باشــد. بازآفرینی 
ــد؟  ــی آن کدام ان ــای عمل ــد؟ ایده آل ه ــه رخ می ده ــق چگون موف
مداخلــة شــهری چگونــه بایــد رخ دهــد و بــه فرجامی نیکو رســد؟ 
چــه چیزهــا و فرایندهایــی بایــد دنبــال شــوند؟ چگونه بایــد فرایند 

بازآفرینــی را کنتــرل کرد و ســازمان داد؟ 
بــا طرح چنین پرســش هایی، بازبینی مفهــوم بازآفرینی در دســتور 
قــرار گرفته اســت، به نحوی کــه منابع جدیدتــر از بازآفرینی موفق 
یــاد می کننــد. یکــی از آخریــن بحث هــا در میزگرد چنــد ماه پیش 
روزنامة گاردین انگلســتان مطرح شــده که خالصه ای از آن در زیر 
می آیــد. جالــب آن کــه شــاه  بیت میزگــرد یــاد شــده آن اســت کــه 
بــرای کــدام طرح هــای بازآفرینی شــهری احتمال موفقیــت وجود 
دارد، زیــرا بــاور عمومــی آن اســت کــه بازآفرینی وقت گیر اســت و 
آن هــم وقتــی قابــل توجه. اما در پاســخ بدین انتقــاد می توان گفت 
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کــه ســرعت یکــی از عوامــل نابــودی بســیاری از شــهرها به ویژه 
شــهرهای جهــان ســوم بــا اجــرای طرح هــای توســعة شــهری از 
بــاال بــه پاییــن و متخصص محور صــرف  بوده اســت. از ایــن روی، 
اولیــن گام آن اســت کــه چشــم اندازی روشــن و مشــخص بــرای 
بازآفرینــی تدویــن شــود. ســپس بر اســاس چشــم انداز تدوینــی که 
بایــد محرومــان و رانده شــدگان را مــورد توجهــی ویــژه قــرار دهد، 
خطــوط کلــی کار مشــخص و به ســاده ترین شــکل تعریف شــود. 
ثبات مدیریتی، که البته در چارچوب شــرایط انگلســتان و انتخابات 
بــر پایــة احــزاب از آن بــه عنــوان ثبــات سیاســی یاد شــده اســت، 
موضــوع مهــم بعــدی اســت. خواننــدگان گرانقــدر ایرانــی کامــاًل 
بــا عــدم ثبــات باور نکردنــی مدیریت هــای شــهری آشــنایند. البته 
شــرایط تهــران در دوازده ســال گذشــته اســتثنایی نادر بــوده که به 
ســر بــر آوردن صدهــا آســمان خراش منجر شــده اســت کــه تعداد 
قابــل مالحظــه ای از آن هــا بــر روی گســل شــمال تهران و ســایر 
ــاخته  ــن س ــت و خطر آفری ــهر و بی کیفی ــوردی ش گســل های م
شــده اند )نــک. هشــدارهای معــدودی از اعضــای شــورای شــهر 

تهــران منــدرج در جراید خــرداد و تیــر ۱۳۹۶(.
موضــوع بســیار مهــم دیگــری کــه بــا عنــوان town hall در این 
میزگــرد مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه بــه مردم ســاالری منطقــه ای 
شــهری اشــاره دارد.۱ در گردهمایی گاردیــن، در کنار ثبات مدیریتی 
)سیاســی(، از مردم ســاالری منطقــه ای )بخشــی از شهرســتان( که 

ــده اســت. گرچــه  ــی ارزن ــدة واقعیت ــاد شــده دربردارن ــوم ی 1 - مفه
معنــی آن در ترجمــة لغــوی ســالن یا تــاالر شــهر اســت، در پس این 
ترجمــه داســتانی درازدامــن و روح بخــش وجــود دارد. اجــازه دهیــد 
ــل )Alexis de Tocqueville( اندیشــمند برجســته و  از آلکســی توکوی
اثرگــذار یــاد شــود. نگارنــده در کالس هــای درس خود همــواره تأکید 
می کنــد کــه تقلیــد کورانــه و رونویســی برنامــة درســی رشــته های 
علــوم  و  برنامه ریــزی  جامعه شناســی،  به ویــژه  انســانی  علــوم 
سیاســی مانــع از توجــه به شــرایط ایــران در انتخــاب متفکــران مورد 
تأکیــد می شــود. تأکیــد بــر مارکــس، ماکــس وبــر، امیــل دورکیــم 
ــل  ــه توکوی ــاره ای ب ــران اش ــرایط ای ــا در ش ــت، ام ــروری اس و ... ض
ــوان  ــا عن ــمند او ب ــاب ارزش ــژه کت ــل و به وی ــود. آرای توکوی نمی ش
مردم ســاالری در امریــکا در شــرایط ایــران عزیــز کــه صــد ســال اســت 
درگیــر گــذاری ســخت دردنــاک اســت کــه متأســفانه بــه نتیجــه ای 
ملمــوس نیــز منتهــی نشــده، بســیار درس آمــوز اســت. او کــه بــرای 
مطالعــة نظــام زنــدان ایــاالت متحــده بــدان کشــور ســفر کــرده بود، 
ــی از  ــاالری بخش ــدان مردم س ــه ب ــد ک ــادی ش ــة نه ــخت فریفت س
شهرســتان )بــه وســعت شــش مایــل مربــع( گوینــد. مهم تــر آنکــه 
ــتان  ــی از شهرس ــاالری بخش ــوالت مردم س ــکل گیری تح ــکان ش م
ــا برنامــه ای مشــخص  ــاالر شــهر اســت. شــهروندان ب )township( ت
ــد  ــرد می آین ــهر گ ــاالر ش ــیده در ت ــداِف اندیش ــم انداز و اه و چش
ــد.  ــری می کنن ــد و بحــث و بررســی و تصمیم گی ــه نق ــادرت ب و مب
ــر ایــن نــوع گردهم آیی هــا، افــراد منتخــب مــردم بایــد در  عــالوه ب
تــاالر حاضــر شــوند و پاســخگوی مــردم و نهادهــای شــهری باشــند. 
ــا تأســف از شــکل گیری مردم ســاالری در اروپــای غربــی  توکویــل ب
به ویــژه فرانســه در متــن انقالبــی خونیــن یــاد می کنــد. برعکــس در 
ایــاالت متحــده، مردم ســاالری بــر بســتر گفت وگــو، اقنــاع، اجمــاع، 
ــا حضــور  ــاالر شــهر و ســپس اجــرا و نظــارت ب تصمیم گیــری در ت
مــردم از هــر گــروه، قشــر و طبقــه ای شــکل گرفتــه و بالیــده اســت.

قریــن بــا آگاهی بســیار، مردم دوســتی و دلبســتگی به پیشــرفت و 
نوآفرینی اســت یاد شــده و موفقیت بازآفرینی معلول این دو عامل 
مهــم در کنــار عوامل دیگر دانســته شــده اســت. زیــرا گردآمدگان 
تــاالر شــهر با تجربــه، ســرد و گرم چشــیده، معــرف واقعی مــردم و 
الیه هــا و بخش هــای درونــی اجتمــاع، بــا جهت گیری مشــخص 
و پیگیــر و دلســوز بوده انــد. آنــان در مــورد فضاها و ســاختمان های 
ــه  ــاختمان ها، ک ــن س ــای بی ــر از آن مکان ه ــا شــده و مهم ت ره
ــی  ــی مثال زدن ــهروندی اند، بصیرت ــاع ش ــای مش ــع فضاه در واق
داشــته اند و نیــک می دانســته اند کــه بایــد بــا آن هــا چــه کننــد.

از تأکیــد پیش گفتــه یکــی دیگــر از بحث هــای کلیــدی بازآفرینی 
مطــرح می شــود کــه بازهم برای شــرایط ایــران ســخت درس آموز 
اســت. شــرکت کنندگان میزگــرد گاردیــن اعتــراف می کننــد کــه 
در مــورد عرصــة همگانــی و کیفیــت و انواع اســتفادة بهینــه از آن 
بــه میــزان کافــی نیندیشــیده و ارزش فضــای همگانــی را کامــاًل 
درک نکرده انــد. حــال بایــد پرســید وقتــی در کشــوری بــا ســابقة 
طوالنــی وجــود و اســتفادة مــردم از عرصــة عمومی یــا همگانی از 
عــدم توجــه و تفکــر کافــی بــه ایــن عرصه یــاد می شــود، تکلیف 
کشــورهایی کــه حتــی در شــرایط امروزین هنــوز در آن ها نشــانی 
ـ عمومــی نیســت یــا حضــوری کم تــوش  از فضــای همگانــی 
و تــوان و نحیــف دارد چیســت؟ متأســفانه در ایــران ایــن تصــور 
رایــج اســت کــه کــوی و بــرزن و بــازار کــه مــردم در آن تــردد و 
خریــد می کننــد و گاه همــان جــا در قهوه خانــه یــا رســتورانی بــه 
صــرف  غــذا و گفت وگوهای محفلــی و مــوردی می پردازند عرصة 
عمومــی یــا همگانــی اســت. این برداشــت در نــگاه اول بــا مفهوم 
عرصــة عمومــی یا همگانــی همخوان اســت زیــرا تعاریــف مؤید 
شــباهت های بســیاری اســت. در تعریــف عرصــة عمومــی ســه 
بعــد برجســته می شــود: جغرافیایــی، شــناختی و اجتماعــی. بــا 
توصیــف بیشــتر ایــن ســه بعــد، مفاهیــم دیگــری بــه عنــوان 
ویژگی هــای عرصــة همگانــی از راه می رســند. مفاهیمــی 
ــران  ــون در ای ــل تاکن ــی کــه حداق همچــون حــس کامییونیت
حتــی قــادر بــه یافتــن معادلــی قابــل قبــول بــرای آن نبوده ایم 
و نگارنــده همــواره بــا تأکیــد بــر تســامح، آن را معــادل محلــه 
بــه کار بــرده اســت. امــا مشــکل هنگامــی جدی تر می شــود که 
می بینیــم ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی مثبــِت محلــه در 

حــال محــو کامــل اســت.
ــد  ــع تأکی ــر مناب ــت. اکث ــت اس ــس مالکی ــدی ح ــوم بع مفه
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ــی  ــدار عرصــة عموم ــای پای ــه یکــی از ویژگی ه ــد ک می کنن
کــه نخســت در ســومر و بعدهــا در یونــان و رم عصــر عتیــق 
یــا کالســیک شــکل گرفتــه اســت محدودیــت دخــل و تصرف 
مســتقیم قــدرت رســمی در عرصــة همگانــی اســت. ایــن امــر 
ســبب شــد کــه حتــی بــه رغــم حاکمیــت فراگیــر کلیســیا در 
قــرون وســطا، برخــی از شــهرهای ُگل و شــارلمانی و بــه تبــع 
آن شــوراهای آن شــهرها دنیــوی باقــی بماننــد )پیــران ۱۳۸۵(. 
ویژگــی دیگــر کنــش و واکنــش بیگانــگان بــا هــم در عرصــة 
ــای  ــار از الیه بندی ه ــری بر کن ــر و نش ــت، حش ــی اس عموم
قومــی، طبقاتــی و بلکــه فرهنگــی و مبتنــی بــر ســبک زندگی 
ــن گروه هــای  ــده بی ــق ســرمایة اجتماعــِی پل زنن ــه خل کــه ب
اجتماعــی و نهادهــا و ســازمان های گوناگوِن دارای شــبکه های 
بــاز و فراگیــر منجــر می گــردد، در مقابل ســرمایه های اجتماعی 
ــه دارای  ــور ک ــه مح ــوم و قبیل ــار و ق ــون و تب ــا خ ــاص ی خ
ــد  ــدی را پدی ــاد و پیون ــد و اعتم شــبکه های بســته و محدود ن
می آورنــد کــه بــه زیــان افــراد خــارج از دایــرة خودی هــا عمــل 
می کنــد. ایــن نــوع ســرمایة اجتماعــی، کــه امــروزه بــه زیــان 
ســرمایة اجتماعــی عــام تلقــی می شــود و عرصــة عمومــی و 
همگانــی را در حالــت جنینی نــگاه مــی دارد، در محله های قدیم 
ایــران قدرتی چشــمگیر داشــت و تبدیــل محله بــه کامییونیتی 
عضو محــور را منتفــی می کــرد. امــا مهم تریــن مســئله رابطــة 
حکومــت محلــی )شــوراهای مکان محــور( و عرصــة عمومــی 
ــع و  ــم می شــود. در مناب ــه شــاه بیت مســئله خت ــه ب اســت ک
متــون غربی، از شــهروند بــودن و حقــوق و وظایف شــهروندی 
ــی  ــری بدیه ــود آن ام ــرا وج ــد زی ــان نمی آی ــه می ــخنی ب س
اســت. لیکــن فقــدان شــهروندی در ســایر کشــورها کــه خــود 
عامــل فقــدان یــا ضعــف حکومــت محلــی و نهادهــای مدنــی 
ــه  ــاوت می ســازد. نتیجــه آن ک ــی متف اســت موضــوع را به کل
ــه ای در شــرایطی کامــاًل  ــران بازآفرینــی شــهری و محل در ای
ــود  ــد ش ــی اســت تأکی ــط کاف ــود. فق ــرح می ش ــاوت مط متف
ــاد شــده را پیش شــرط  کــه بازآفرینــی شــهری دو موضــوع ی
موفقیــت بازآفرینــی معرفــی می کنــد. همچنیــن بایــد از تأکیــد 
منابــع و متــون بــر شــنیدن و حســاب کــردن صــدای مــردم یاد 
کــرد کــه گام نخســت بــرای ورود ســاکنان یــا دخیــالِن اولیــن 
در تمامــی مراحــل برنامه ریــزی بازآفرینــی شــهری و محلــه ای 
از شــکل گیری اندیشــة نخســتین تــا اجــرا، نظــارت و بازبینــی 

پروژه هاســت. 

مــدل محله گرایــی۱ لیســبون در پرتغــال اکنــون یکــی از 
ــهری  ــی ش ــای بازآفرین ــن نمونه ه ــته ترین و موفق تری برجس
ــه  ــه ای به شــمار مــی رود. مرکــز محــدوده ای کــه محل و محل
 Parish تلقــی می شــود، مــکان بالفصل کلیســیایی اســت کــه
خوانــده می شــود. ایــن واحــد مکانــیـ  مذهبی واحد ســرزمینی 
کلیســیایی اســت کــه خــود بخشــی از واحــد مکانــی ـ اداری 
دیگــری2 اســت. ایــن واحــد مکانــی ـ مذهبــی، کــه در واقــع 
واحــدی بــرای راهنمایی روحانــی و اخالقی افراد ســاکن در این 
محــدودة جغرافیایــی اســت، در عیــن حــال واحــدی حقوقی نیز 
بــه شــمار مــی رود. جالــب آن کــه مفهــوم یــاد شــده تنهــا واحد 
مکانی یا ســرزمینی نیســت زیــرا واحــد اجتماعــی )کامییونیتی( 
ــو  ــه عض ــت ک ــرادی اس ــکل از اف ــی رود و متش ــمار م ــه ش ب
کلیســیای همــان محدوده انــد. پــس بــرای بازآفرینی شــهری و 
محله ای لیســبون مرکزیتــی مکانی، اجتماعــی، اداری و مذهبی 
انتخــاب شــده اســت. چنیــن ترکیــب هوشــمندانه ای متضمــن 
مشــارکت افــرادی اســت بــدون رابطــة قــوی خانوادگــی، یعنی 
روابــط متکــی بر ســرمایة اجتماعــی پیوندی یــا خونــی، تباری، 
خانــواری، قبیلــه ای و ایلــی. ایــن اعضــا بــه دلیــل عضویــت در 
محــدودة کلیســیایی از قبــل بــا یکدیگــر آشــنایی نســبتاً خوبی 
دارنــد و بــه شــکل روزمــره در کنــش و واکنــش بــا یکدیگرنــد.
بازآفرینــی در قالــب محله گرایــی در پایتخت پرتغــال رابطة این 
مفهــوم و ســیر قهقرایی شــهرها بر اثــر حاکمیت ســرمایه داری 
قمارخانــه ای از طریــق جهانی ســازی از باال یــا از دریچة اقتصاد 
متشــکِل در حــال ادغــام کامــل و تــالش بــرای احیای شــرایط 
ــان  ــه نش ــن وج ــه بهتری ــا را ب ــازی آن ه ــهرها و باززنده س ش
می دهــد. در عیــن حــال تأکیــدی اســت بــر ادعــای نگارنــده 
کــه مفهــوم بازآفرینــی چنــدان موضوعیتــی در مورد شــهرهای 
ایــران نــدارد و بهتــر اســت از نوآفرینــی شــهری اســتفاده کــرد. 
همــان گونــه کــه عنوان شــد، مفهــوم بازآفرینــی تنها بــه دلیل 
تأکیــد بــر زنــده ســاختن ویژگی هــای مثبــت محله در گذشــتة 

ایــران، بــرای محله هــا  توجیه شــدنی اســت.
بــرای درک ضــرورت محله گرایــی لیســبونی بایــد دانســت کــه 
کمــی پیــش از ســال 2۰۰۸ بحــران جهانی اقتصادی به شــدت 
گریبــان پرتغــال و به ویــژه بزرگ تریــن شــهر آن یعنی لیســبون 
را گرفــت. ایــن بحــران کــه محصــول همیشــگی و زادة منطق 

1 - localism
2 - diocese

62
ره 

شما

۴2



ــه شــکلی  ــه رنگــی و ب درونــی ســرما یه داری و هــر لحظــه ب
اســت، ایــن بــار در قامــت بحــران ژرف مالــی ســر بــر آورد و بــا 
رســاترین فریادهــا خوش خیالــی ایدئولوگ های ســرمایه داری را 
درهــم کوفــت و بدانان  فهمانــد که در ســرمایه داری قمارخانه ای 
نیــز تنهــا از ایــن ســتون بــدان ســتون فــرج اســت و راه حــل 
پایــداری وجــود نــدارد. کاهش چشــمگیر ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی، کــه در طلــب ســود بیشــتر و ســریع تر نســبت بــه 
اروپــای غربــی بــه ســوی چیــن، هنــد و کمــی بعدتــر ویتنــام 
و برخــی نقــاط دیگــر بــار ســفر بربســته و رفتــه بــود، خلئــی 
ملمــوس در اروپــای غربــی و جنوبــی به ویــژه در کشــورهایی 
ــان، پرتغــال، ایرلنــد و  ــی بدتــری داشــتند )یون کــه وضــع مال
ــز  ــا، مراک ــاد. کارخانه ه ــای نه ــپانیا( برج ــدی اس ــة بع در درج
ــدة  ــم کــه قلــب تپن ــرآوری و بســته بندی، و انبارهــای عظی ف
شــهرهای اروپایــی بــه شــمار می رفتنــد یکــی پــس از دیگــری 
بــه خانه هــای ارواح و شــیاطین بــدل شــدند. لیســبون وضعیتی 
وخیم تــر داشــت. شــهرداری ها هــر روز بایــد بــا منابــع کمتری، 
آن هــم در شــرایط افزایــش هزینه هــا، بــه کار ادامــه می دادنــد 
و تقاضاهــای طبقــة پاییــن و الیه هــای پاییــن و متوســط کــه 
ــا تحریــک طبقاتــی منفــی و شــدید روبــه رو بودنــد هــر دم  ب

ــت.  ــی می گرف فزون
ــل  ــه ورز دادن و عم ــرایطی ب ــن ش ــبون در چنی ــردم لیس م
آوردن بغضــی بــه ژرفــای تاریــخ زور، زر، تزویــر، ظلــم و رنــج 
جانــکاه حاصــل از آن هــا مشــغول بودنــد، بغضــی کــه هــر دم 
متراکم تــر و پردامنه تــر می گردیــد. بیــکاری همچــون بالیــی 
ــر  ــه و کمت ــان را گرفت ــان محروم ــی گریب ــمانی و ناگهان آس
خانــواده ای بــدون بیــکار باقــی مانــده بــود. شــمار بیــکاران بــا 
مــدارک دانشــگاهی آن چنــان چشــمگیر بــود کــه هــر دولتــی 
را ســرافکندة خــاص و عــام می ســاخت. حمایت هــای رفاهــی 
به ویــژه حمایت هــای پیش بینــی شــده بــرای کم توانــان، 
ــان  ــه بودجه ش ــدگان و ... ک ــدگان، صدمه دی ــالمندان، رهاش س
همــواره از اولیــن بودجه هایــی بــود کــه فقــط بــا یــک ضربــدر 
از فهرســت خــارج می شــد، بــه ناگهــان رخ بربســتند و بــرای 
ــتند.  ــود نداش ــز وج ــی هرگ ــه گوی ــان ک ــد، آن چن ــد رفتن اب
ــترش  ــی و گس ــه عمق یاب ــد و در نتیج ــدرت خری ــش ق کاه
بحــران اقتصــادی، جــرم و جنایــت، خودتخریبــی و آســیب های 
اجتماعــی، خیابان خوابــی و روان پریشــی و ماننــد آن لیســبون را 

کــه پیــش از ایــن بحــران پایتختــی مرفــه و شــهری زنــده بــا 
مردمــی خون گــرم و میهمان نــواز بــود و گردشــگری خارجــی 
در آن رونــق چشــم گیری داشــت و همــواره درگیــر نــو شــدن 
جمعــی، فضایــی، هویتــی و اقتصــادی بــود در عمــق رکــود و 

ــرد. ــرو ب ــی ف بی رمق
بــر بنیــادی کــه گذرا بــه تصویر کشــیده شــد، انتخابــات محلی 
برگــزار گردیــد، آن هــم انتخاباتــی به راســتی واقعــی و از جملة 
ــر ســر کار  ــات ب ــن انتخاب ــادِر شــرافت مندی. ثمــر ای ــوارد ن م
آمــدن برگزیدگانــی آگاه، با برنامــه و معتقــد بــه مشــارکت آحــاد 
ــا تــوان و مشــروعیت  مــردم و شــکل گیری نهــادی محلــی ب
تصمیم گیــری و مشــارکت در اجــرای تصمیم هــا بــود. چارچوب 
عمــل میدانــی نیــز بازآفرینــی شــهری و محلــه ای درهم تنیده و 
غیرقابــل تفکیــک تعییــن گردیــد. بدیــن ترتیــب، محلی گرایی 
ــة  ــد. ادارة خردمندان ــد ش ــبون متول ــیاق لیس ــبک و س ــه س ب
دخیــالن، یعنــی همــان  گونــه کــه تأکیــد شــد، ســپردن ادارة 
امــور بــه هــر فــرد، گــروه، نهــاد، ســازمان، انجمــن و تشــکلی 
کــه بــه نحــوی در سرنوشــت حیطــه ای )شــهری، روســتایی، 
محلــه ای، کارکردمحــور، وظیفه مبنــا و ...( دخالــت دارد و بایــد 
بــه حســاب آیــد نیــز بــدان افــزوده شــد و مــورد تأکیــد قــرار 
ــی  ــازل  بازآفرین ــات پ ــن قطع ــن حســاب از اولی ــا ای گرفــت. ب
رونمایــی شــد. قطعــة اول پــازل تأکیــد بــر واحــدی کوچــک 
ولــی قابــل تکثیــر و بــه هــم پیوســتن واحدهــا در قالــب انــواع 
شــبکه اســت. دومیــن قطعــه تأکید بــر دیدمــان )پارادایــم( اداره 
کــردن در قــرن بیســت و یــک اســت کــه خــود در واکنــش به 
تحــوالت ناشــی از جهانی ســازی از بــاال در قالــب ســرمایه داری 
قمارخانــه ای ناگزیــر شــده اســت. یکــی از اصــول حاکــم بــر 
اجــرای جهانی ســازی کوچــک شــدن دولت هاســت کــه 
ــة  ــد؛ در نتیجــه، تقویــت جامع خألهــای ژرفــی ایجــاد می کن
مدنــی، مشــارکت آحاد مــردم و شــکل دهی و تقویــت نهادهای 
حکومــت محلــی پادزهــر آثــار منفــی جهانی ســازی از بــاال از 
جملــه خصوصی ســازی گســترده شــناخته شــده و از جهاتــی به 
جنبش هــای اجتماعــی یــا جهانی ســازی از پاییــن مربــوط و در 
آن قالــب طــرح گردیده اســت )نک. پیــران ۱۳۹۶الف(. ســومین 
قطعــة پــازل، که معمواًل از دو قطعة پیشــین ناشــی و گریزناپذیر 
ــردش  ــهروندان در گ ــل ش ــال و کام ــارکت فع ــردد، مش می گ
روزمــرة امــور و کنــش معنــادار آنــان در برنامه ریزی و اجراســت 
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ــارکت محور  ــارکت مبنا و مش ــزی مش ــم برنامه ری ــه پارادای ک
نتیجــة آن اســت.

الگــوی محلی گرایــی لیســبون واکنشــی مســتقیم بــه بحــران 
ــی  ــای ریاضت ــرای برنامه ه ــرورت اج ــادی و ض ــدید اقتص ش
ــور  ــه ط ــی و ب ــمالی و غرب ــای ش ــژه اروپ ــان به وی در کل جه
خــاص کشــور پرتغــال بــود. در کنــار محلی گرایی لیســبونی که 
بازآفرینــی محلــه ای و از طریــق آن بازآفرینی شــهری را الزامی 
ســاخت، اصالحــات اداری گســترده نیــز مطــرح شــد و بــه اجرا 
درآمــد. یکــی از وجــوه ایــن اصالحــات مدرن ســازی شــهربنیاد 
اداره کــردن خردمندانــة دخیــالن بــود کــه بــه ســرعت بــه اجرا 
درآمــد و بالیــد. نتیجــة فــوری و ملموس ایــن اقدام، کــه در واقع 
پیش نیــاز بازآفرینــی بــه شــمار می آیــد، هم افزایــی چشــمگیر 
فرایندهــا، عملیــات اجرایــی، ســازمان دهی و اداره کردن اســت. 
بازآفرینــی شــهری و محلــه ای موفــق نیازمنــد خط مشــی ها و 
سیاســت های نوآورانــه اســت، و محلی گرایــی لیســبونی خــود 
مــادر و قالــب کلــی چنیــن نوآوری هایــی اســت. بــا مشــخص 
شــدن اصالحــات، گام بعــدی تدویــن سیاســت ها، تعریف دقیق 
ــد مــدت شــهر لیســبون و اهــداف  ــان  مــدت و بلن مســیر می
بازآفرینــی شــهری در بازه هــای زمانــی مشــخص شــده بــود. 
سیاســتمداران پیشــرو و تدوین کننــدگان خط مشــی ها، بــر پایــة 
بــاوری ژرف و در عیــن حــال واقع گــرا و عملــی، دســتورالعمل 
دگرگونــی اصالح گرایانــه ای را بــه اجــرا گذاردنــد که از ســویی، 
درمــان آثــار منفــی برنامة ریاضتــی مبــارزه با بحــران اقتصادی 
را در برداشــت و از دیگــر ســو، بنیــادی را پــی  افکند کــه از بهبود 
نهایــی اقتصــاد ملــی و شــهری، بازآفرینــی را نیــز بــه بهتریــن 
وجــه عملــی می ســاخت. طــرح جامــع و راهبــردی جدید شــهر 
لیســبون دیالکتیــک برنامه ریــزی از بــاال بــه پاییــن و از پاییــن 
بــه بــاال را مطــرح ســاخت کــه در ســپتامبر 2۰۱2 عمــل به آن 
 آغــاز گردیــد. در طــرح جامــع راهبــردی، کارپایــه یــا چارچــوب
ــرای عرضــه و تکامــل  ــه پاییــن ب ــاال ب  توســعة فضایــی از ب
نســل جدیــدی از خــط مشــی ها و طرح هــای نوآورانــه، و نیــز 
اجــزای ســه گانة برنامه ریــزی و اجــرا از پاییــن بــه بــاال ارائــه 

ــد از: ــن اجــزا عبارت ان شــد. ای
۱. بودجه نویســی و اختصــاص بودجــة مشــارکت مبنا و 
ــی  ــدی،  نظام ــوع بودجه بن ــن ن ــا ای ــارکت محور. ب مش
ــا  پدیــد آمــد کــه واحــد مکانــی ـ مذهبــی ـ اجتماعــی ب

مرکزیت کلیســیای محلــه، نهادهای جامعة مدنــی از جمله 
ســمن ها )ســازمان های مردم نهــاده( و ســاکنان محــدودة 
تعریف شــده در تصمیم گیری غیرمتمرکز، کســب بودجه، و 
برنامه ریــزی و اجــرا مســتقیماً دخالــت کننــد و ســهیم  باشــند. 
2. ایجــاد واحــدی مکانــی ـ مذهبــی ـ اجتماعــی 
ِفه ره گوســیاس بــدان  پرتغالــی  زبــان  در   کــه 

 گوینــد. ایــن واحــد، شــبکه ای محلــی پدیــد  آورد کــه الیة 
باالتــر اداره کــردن از پاییــن بــه بــاال را واقعیت  بخشــید.

ــی  ــاز. بازآفرین ــردی یکپارچه س ــدگاه راهب ــن دی ۳. تدوی
محلــه ای، از طریــق ایــن راهبــرد و بــا هدایت واحــد مکانی 
ـ مذهبــیـ  اجتماعــی، منابــع را با تأکید بــر بخش تاریخی 
لیســبون به ســوی محله هــا و مناطق محروم و فقیرنشــین 
ســوق داد، لیکــن از عملی کــردن هر آنچــه در پِس مفهوم 
اعیانی ســازی نهفتــه اســت دوری کــرد تــا موجــب رانــده 
ــود  ــِی حاصــل از بهب ــه دلیــل گران شــدن خانواده هایــی ب
ــبونی  ــی لیس ــعار محلی گرای ــردد. ش ــدی نگ ــرایط کالب ش
»شــهری بــرای آینــده، شــهری بــرای مردمانــش« اســت.

ــی  ــزای بازآفرین ــر و اج ــدی عناص جمع بن
ــه ای ــهری و محل ش

ــز،  ــدگان عزی ــه خوانن ــده ب ــم ش در توضیحــات پیشــین تقدی
از عناصــر و اجــزای گوناگــون بازآفرینــی شــهری و محلــه ای 
بــه گونــه ای کــه در منابــع و متــون بازآفرینــی منعکــس شــده 
اســت یــاد شــد و بــا اشــاره بــه مــوارد بســیار مهمــی همچــون 
ــًا  ــا جســِم شــهرنگر و صرف ــد ی ــاً کالب نقــد دیدگاه هــای صرف
متخصص نگــر )بــدون نادیــده گرفتــن اهمیــت بنیــادی 
متخصــص به ویــژه در عصــر یــا زمــان دانش محــوری و 
دانش بنیــادی(، تأکیــد شــد کــه بازآفرینــی شــهری و محلــه ای 

بنــا بــه ماهیــت و هــدف خــود:
- کل نگر است؛

- پایداری محور است؛
ــای اقتصــادی، فرهنگــی،  ــه جنبه ه ــار جســم، ب - در کن
اجتماعــی و محیــط  زیســتی کامــاًل متعهــد و دربرگیرنــدة 
ــی و  ــی ـ مکان ــت فضای ــال هوی ــن ح ــت. در عی آن هاس
ــرای ارتقــای  ــه مــکان را در نظــر دارد و ب ــق ب حــس تعل

ــد؛ ــا می کوش آن ه
- بــر محــور مشــارکت فعــال  پیش مــی رود و از مشــارکت 
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ظاهــری و هــر نــوع دغلــکاری بــه نــام مشــارکت پرهیــز 
ــد؛ می کن

- منعطف است؛
- بــه کیفیــت عرصــة همگانــی عالقه منــد اســت و ارتقای 

آن را در دستور کار دارد؛
ــهیل  ــنیدن آن را تس ــنود و ش ــردم را می ش ــدای م - ص

می کنــد؛
ــای  ــودن، از نقده ــور ب ــی و برنامه مح ــن عقالن - در عی
کوبنــده بــر عقالنــی بــودِن صــرف آگاه اســت و بدان هــا 

ــاور دارد؛ ب
- کار را بــا جهت یابی هــای مطالعــه و بررســی شــده آغــاز 

می کنــد و لــذا کمتــر غافلگیــر می شــود؛
- بــا توانمند دانســتن تمامی انســان ها، تســهیل گر کشــف 

توانمندی هــا و بــروز عینی آن هاســت؛
ــدف را  ــای ه ــژه گروه ه ــردم به وی ــدار م ــت اقت - تقوی
ــد  ــتقبال می کن ــد و از آن اس ــم می دان ــرطی مه پیش ش

ــد؛ ــای آن می کوش ــت ارتق و در جه
ــا را  ــا و فعالیت ه ــی کنش ه ــری و گوناگون ــوع کارب - تن

ــد؛ ــروری می دان ض
- نیــک بــاور دارد کــه پروژه هــا و برنامه هــای شــهروندی 
نبایــد سیاســی شــود و سیاســی شــدن بــه معنــای نابــودی 
ــی  ــرا شــهروندان عالیــق سیاســی گوناگون آن هاســت زی
دارنــد و درگیــر شــدن بــا ایــن مســائل مــردم را از اجمــاع 

ــی دارد؛ ــه ای باز م برنام
- احســاس مالکیــت گروه های هدف نســبت بــه بازآفرینی 
شــهری و محلــه ای را بســیار بااهمیت و کلید پایــداری آنان 

ــی می کند؛ تلق
- پروژه هــای کالبــدی عظیــم بــا ســرمایه های دولتــی یــا 
بخــش خصوصــی را تنهــا بــه عنــوان محــرک بازآفرینــی 

ــرد؛ می نگ
- ادارة مردمــی و خردمندانــه بــه دســت دخیــالن را 

پیش شــرطی بــدون جایگزیــن می دانــد؛
- احــداث و نگــه داری زیرســاخت های شــهری و محلــه ای 

را تعیین کننــده بــه شــمار مــی آورد؛
- فقرزدایــی و اندیشــیدن به محرومان را وظیفه ای ســترگ 

به حســاب مــی آورد؛

ــی،  ــی، اجتماع ــی ـ مکان ــر )فضای ــت فراگی ــر عدال - ب
ــارد؛ ــای می فش ــوان ارزش پ ــه عن ــی( ب ــادی، فرهنگ اقتص

- زیباســازی شــهری و محلــه ای را جزئــی از بازآفرینــی و 
ــدة حــس  وجــود پروژه هــای فاخــر زیباســازی را ارتقادهن

تعلــق بــه مــکان در بیــن ســاکنان می شــمارد؛
- نوآوری را نیازی مبرم تلقی می کند؛

ــل را  ــی مراح ــی در تمام ــظ آمادگ ــودن و حف ــاده ب - آم
گریزناپذیــر می دانــد؛

- کنار گذاشــتن، به حســاب نیــاوردن و بی اهمیت دانســتن 
را یکــی از انــواع خشــونت تعریــف می کنــد و تمامــی انواع 
خشــونت را ضــد انســانی، ضد جامعــه و نابودکننــدة تمامی 

فعالیت هــا برمی شــمارد؛
- اصالحات را امری فراگیر و دائمی می داند؛

ــی کنشــگران  ــرای تمام ــدار را ب ــی و پای ــوزش دائم - آم
دخیــل در بازآفرینــی، بــدون توجــه بــه نقــش، جایــگاه یــا 

ــمارد؛ ــی می ش ــردی، حیات ــای ف ویژگی ه
ــوگیری های  ــاب از س ــت اجتن ــی در جه ــت دائم - مراقب
ممکــن و اثرگــذاری منفــی آن ها، ســوگیری های ناشــی از 
منیــت انســان و خود را جانشــین گروه های هدف ســاختن، 
روش  شناســی و فنــون بازآفرینــی را هــدف تلقــی کــردن، 
مــردم یــا ســاکنان شــهر و محلــه را نــاآگاه و ناتــوان بــه 
حســاب آوردن، فریفته شــدن بــه توانمندی های تخصصی 

و ده هــا مــورد دیگــر را مــد نظــر دارد.

از دنیــای مفهومــی بــه جهــان نظریه هــا و 
روش شناســی میــدان عمــل

ــته  ــن نوش ــده در ای ــه ش ــی عرض ــاره های مفهوم ــه اش گرچ
ــل نیســت،  ــه ای کام ــی شــهری و محل ــا بازآفرین ــط ب و مرتب
از محــدودة متعــارف مقالــه  بــرای انتشــار در نشــریه  از جملــه 
هفــت  شــهر بســی فراتــر رفتــه اســت. امــا خواننــدگان عزیــز 
و ارجمنــد حــق دارنــد بــه طــرح ایــن پرســش مبــادرت کننــد 
کــه چــرا از نظریه هــای مرتبــط بــا بازآفرینــی ســخنی در میان 
نیســت. اتفاقــاً یکــی از نقدهــای مطرح شــده در بــاب بازآفرینی 
شــهری و محلــه ای عقب ماندگی در زمینة تولید، نقــد و بازتولید 
ــا وجــود  ــه ای اســت. ب نظریه هــای بازآفرینــی شــهری و محل
طــرح چندیــن عنــوان بــرای معرفــی نظریه هایــی کــه از دهــة 
۱۹۸۰پیشــنهاد شــده اند، هر یــک در رابطــه بــا فراینــد، پدیــده 
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یــا موضــوع ویــژه ای پدید آمده انــد. در نتیجــه، توان معناســازی 
و توصیــف و تشــریح محــدودی دارند. بــرای مثــال، اداره کردن 
کســب  و کاری یــا اداره کردن به شــیوة بخــش خصوصی، رژیم 
شــهری، یــا بازآفرینی هدایت شــده بــا مالکیت، همــه از تجارب 
ویــژه و مــوردی متن هــای امریــکای شــمالی و اروپــای غربــی 
شــکل گرفتــه و از ایــن روی قابلیــت تعمیــم ندارنــد و مباحــث 
گوناگونــی با عنــوان مدیریت گرایــی۱ و قابلیت حکومــت و اداره 
کــردن2 مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. فوکوئیــان نو۳ بــا ربط 
دادن دو مفهــوم مدیریت گرایــی و قابلیــت یــا تــوان حکومــت و 
اداره کــردن، مدعی شــده اند که ســاختارپذیری مجــدِد حکومت 
محلــی محصــول غلبــة لیبرالیســم نــو بــه عنــوان عقالنیــت 
سیاســی مشــخص و مجزایــی اســت. بــا پذیــرش ایــن فــرض 
آن گاه بایــد پرســید کــه بازآفرینــی شــهری و محلــه ای چگونــه 
ــد بــه محرومــان و بی خانمانــان خدمت رســانی کنــد و  می توان
بازآفرینــی شــهری و محلــه ای کــه در چارچــوب و بــا هدایــت 
لیبرالیســم نــو رخ می دهــد آیــا بــه بیــرون رانــدن زحمتکشــان 
و محرومــان از محدوده هــای بازآفرینــی شــده منجر نمی شــود. 
تردیــدی نیســت که لیبرالیســم نــو در خدمــت جهانی ســازی از 
بــاال یــا تحقق الزامــات ســرمایه داری قمارخانه ای اســت. در این 
ــا ویژگی هایــی  صــورت، آیــا بازآفرینــی شــهری و محلــه ای ب
کــه بــا عنــوان بازآفرینــی موفــق مطــرح شــد و حامــی پایداری 
و مخالــف محروم ســازی و رانــدن محرومــان اســت بــه ضــد 

خــود بــدل نشــده یــا نمی شــود؟
پاســخ بدیــن پرســش کار چندان دشــواری نیســت زیــرا منطق 
درونــی ســرمایه داری قمارخانه ای همان اســت که ســرمایه داری 
را از تجــاری بــه صنعتی و ســپس بــه ســرمایه داری انحصاری و 
امــروز قمارخانــه ای تبدیــل کــرده اســت و نمی توانــد لحظــه ای 
از آن غفلــت کنــد. »زیــرا منطق درونی ســرمایه داری در ســطح 
خــرد بــه شــدتی باورکردنــی عقالنــی و متکــی بــر دقیق تریــن 
محاســبات در تمامــی زمینه هــای ممکــن و بــه کار بــردن هــر 
ابــزاری اســت کــه معطــوف بــه هــدف باشــد، یعنــی انباشــت 
دم افزون ســرمایه برای ســرمایه گذاری مجدد و ســرمایة بیشــتر 
بــدون انتهــا و تــا بی نهایــت از ســویی، و از دیگر ســو در ســطح 
کالن فاقــد فلســفة حیــات و پــوچ و بی معناســت. بدیــن دلیــل 

1 - managerialism
2 - governmentality
3 - neo-Foucauldian

ســرمایه داری در ســطح خــرد بــر عقالنیــت ابــزاری۴، عقالنیت 
هــر وســیله ای بــرای هــدف خالــی از ارزیابــی و ارزش گــذاری 
هنجــار و ارزش هــای انســانی، اجتماعــی و فرهنگــی محــور و 
  .)Piran 1977: 28( »مبنــا، تأکیــدی بی چــون و چــرا می کنــد
ولــی در ســطح کالن بــه منطقــی ســیزیفی یــا منطقــی شــبیه 
بــه اســطورة دختــران دانائیــد گرفتــار اســت کــه نمــاد پوچــی 
و فقــدان منطــق اســت. دختــران دانائیــد همگــی بــه اســتثنای 
یکــی در شــب زفــاف شــوهران خــود را می کشــند و بــه حکــم 
خدایــان تــا ابــد بــه کشــیدن آب بــا ســطلی بی تــه یــا بــه قولی 
مشــبک محکوم  انــد. )نــک. پیــران ۱۳۸۴(. انباشــت دم افــزون 
و بی پایــان ســرمایه هیــچ تفاوتــی از نظــر ارزیابــی منطقــی بــا 
ســطلی بی تــه نــدارد. البتــه ســرمایه داری ایــن امــر غیرعقالنی 
را بــه گونــه ای انجــام می دهــد کــه جــز اقلیتــی ناچیــز، بقیــه 
از نــوع بردگــی خلــق شــده از طریــق مصــرف بی پایــان بــرای 
ــرف دو  ــی و مص ــد. زیاده خواه ــذت می برن ــی ل ــت دائم انباش

موتــور محرکــة ســرمایه داری برای انباشــت هســتند.
در نتیجــه، بــه رغــم ســترونی در زمینــة تولیــد نظریــه )ســخن 
ــی  ــد و هــزاران مســئله یعن ــا ده هــا بُع ــن حیطــه ب از غنی تری
ــانی  ــال هم پوش ــه در ح ــت ک ــهری اس ــی ش ــهر و زندگ ش
کامــل بــا زندگــی انســانی اســت( در بحــِث خــاص بازآفرینــی، 
در ســطح کلی تــر کــه به کارگیــری نظریه هــا در شــهر مطــرح 
ــب  ــد کــه در قال ــوان طیفــی از نظریه هــا را دی می شــود، می ت
ــاص  ــئلة خ ــه مس ــینی ب ــهر و شهرنش ــای ش ــی نظریه ه کل
بازآفرینــی می نگرنــد. ایــن طیــف دو قطــب آشــنا دارد کــه بــا 
ــا،  ــر ارزیابی ه ــذا درک بهت ــردن و ل ــاده ک ــرای س تســامح و ب
گزاره هــای بنیــادی، پیش فرض هــا و فــروض آن هــا را قطــب 
نئولیبرالیســم های محافظــه کاری نــو و قطــب مارکسیســم نــو 
خوانده انــد. ایــن دو مفهــوم گرچــه بــه نظریه های خاص اشــاره 
دارنــد، هریــک چنــان شــاخه هایی را دربرمی گیرنــد کــه جنبــة 
دیدمــان یــا پارادایــم پیــدا می کننــد. همــان  گونــه کــه گفتــه 
شــد، در یــک ســوی طیــف نئولیبرالیســم قــرار دارد و در ســوی 
دیگــر مارکسیســم نو. حــال باید دیدگاه هــای نظــری بازآفرینی 
را بــر روی طیفــی قــرار داد و گــذرا دربــارة آن هــا بحــث کــرد.

4 - instrumental rationality
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ــاال دو گــزارة مهــم را مطــرح می ســازد.  ــه طیــف ب نگاهــی ب
ــردازد و  ــهری می پ ــی ش ــادرة بازآفرین ــه مص ــزاره ب ــن گ اولی
 )gentrification ــک ــة مضح ــازی )ترجم ــا اعیان س آن را ب
ترکیــب می ســازد. بازآفرینــی شــهری فقــط مرکــِز شــهری را 
ــن  ــاز ضعیف تری ــاخت  و س ــن س ــی در ای ــازد، ول ــو می س از ن
ــن  ــد. ای ــا می ران ــن مکان ه ــه بدتری ــدی را ب ــای درآم گروه ه
رخــداد مهم تریــن گــزارة قطــب مخالــف را بــه خوبــی تأییــد 
ــگاه گرامشــی گرایی  ــاس ن ــازد. بر اس ــرح می س ــد و مط می کن
نــو، بازآفرینــی بــه علــت حاکمیــت ســرمایه داری قمارخانــه ای، 
ســاختار مدیریــت را در محلــه بازتولیــد می کنــد. بدیــن ترتیــب 
کــه بســیاری از محله هــا را بــرای نوســازی مجبــور بــه گــردن 
نهــادن بــر نــگاه نئولیبرالیســم در اقتصــاد می کنــد تــا ســرمایة 
بازآفرینــی بدان هــا تعلــق گیــرد و ســرمایه گذاری در چارچــوب 
ــا رونــق همــراه  ــاره ب ســرمایه داری قمارخانــه ای محلــه را دوب
ســازند، حــال هرچــه می خواهــد بشــود. با ایــن حســاب الگویی 
ســاده حاکــم می گــردد. ســرمایه  بــه محله هــا ســرازیر می شــود 
و پروژه هــای محــرک بــا ســرمایة خصوصــی و ســرمایة دولتی 
ــا می گــردد )مثــل مگامال هــا و مراکــز خریــد مجتمعــی(.  برپ
ســرمایه گذاری ها نیــز بــه نوبــة خــود نیــاز بــه فضــا و مســئلة 
ــاز،  ــن نی ــدن ای ــدا ش ــا پی ــد. ب ــرح می کن ــترش را مط گس
مکان هــای صنعتــی و کارگاه هــا و انبارهــای عظیــم رهــا شــده 
مطلوبیــت پیــدا می کنند و بازآفرینی ســاحت شــهری و محله ای 
رخ می دهــد. امــا بســیاری از دیدگاه هایــی کــه بــر پایــة تحلیلی 
نئولیبرالــی بــه بازآفرینــی می نگرند، بهبود جســم شــهر و محله 
ــا بهبــود ســطح زندگــی ســاکنان در یــک جهــت تصــور  را ب
می کننــد. حــال آن کــه در عمــل مشــخص شــده اســت کــه 

ســود حاصــل کامــاًل ناهمگــون توزیــع می شــود.
در مرکــز نظریه هــای شــهرهای جهانــی و شــهرهای رقابتــی، 
بازآفرینــی شــهری و محلــه ای جزئــی از راهبردهــای چندگانــة 
جــاذب کــردن شــهرها و در نتیجــه افزایش رقابت بین  شــهری 
قلمــداد می شــود. در واقع، مفهوم ســرمایه گذاری از منابــِع دارای 
ســرمایه کلیدی تریــن مفهــوم اســت کــه در عمــل جایــی برای 

ــل، نظریه هــای  ــا ســاکنان باقــی نمی گــذارد. در مقاب مــردم ی
نخبــگان، رژیــم شــهری و ماشــین رشــد معتقدنــد کــه منافــع 
گســتردة بازآفرینــی شــهری معمــواًل از آن جــا حاصل می شــود 
کــه افــرادی انگشت شــمار و قدرتمنــد )نخبــگان( در ائتالفــی 
ــی  ــدة بازآفرین ــع آن آین ــه تب ــدة شــهرها و ب ــا یکدیگــر، آین ب
ــاره،  ــورد اش ــای م ــدگاه نظریه ه ــد. از دی ــخص می کنن را مش
نخبــگان کســب  و کار و سیاســی بــا ائتــالف خود دســتورالعمل 

ــد. ــه اجــرا در می آورن شــهری را تدویــن می کننــد و ب
در مقابــل ایــن نظریــه  بایــد از نظریــة جرم ســتیزی شــهری نیز 
یــاد کــرد کــه در وجــه کالســیک و امروزیــن آن، بــر امنیــت 
شــهروندان و کاهــش جــرم شــهری تأکیــد دارد و معتقد اســت 
کــه بــا کاهــش جــرم، شــهرها بــرای جــذب ســرمایه رقابتــی 
ــعة  ــش توس ــا کاه ــرم ب ــد ج ــه، رش ــن نظری ــوند. در ای می ش
شــهری رابطــه ای مشــهود دارد. از تجربــة نیویــورک در زمــان 
شــهردار بــودن رودی جولیانی۱کــه زمــان به ســر آمــدن اعتمــاد 
بــه دیــدگاه نئولیبرالی اســت، معمــواًل به عنوان نمونــه ای موفق 
یــاد می شــود. سیاســت تحمــل صفــر او در برابــر جــرم شــهری 
بــه کاهش شــدید جــرم انجامیــد. نصــب شــبکه ای از دوربین ها 
در منهتــن نیویــورک، افزایش حضــور و نظــارت فیزیکی پلیس 
در کنــار اقدامــات باززنده ســازی شــهری بــه ظاهــر موفق عمل 

کــرد، ولــی بــه خیابان خوابــی انبــوه نیــز منجــر شــد.
ــرال بازآفرینــی  اقداماتــی کــه در چارچــوب نظریه هــای نئولیب
ــه  ــه ای در چهــار دهــة گذشــته صــورت گرفت شــهری و محل
اســت، گرچــه بــه بهســازی فیزیکــی و زیباســازی شــهری در 
کنار گســترش چشــمگیر مراکز گردشــگری، ایجاد مجتمع های 
مصــرف انبــوه به ویــژه مال ســازی  بــا تأکیــد بــر کالن مال هــا 
)مراکــز متمرکــز خریــد در حومــه و داخل شــهرها، شــبیه مرکز 
خریــد پاالدیــوم و مجتمع ارگ در تهــران و ده ها ماِل در دســت 
ســاخت کــه در ایــران بــه صــورت مــوردی و در عــدم پیونــد 
بــا بهســازی شــهری شــکل گرفتــه اســت(، بازســازی مرکــز 
شــهرها و ایجــاد مراکــز جدیــد شــهری منجــر شــده اســت، 
ــز شــهری  ــر از مراک ــات فقی ــدن طبق ــه محروم ســتیزی، ران ب
1 - Rudy Giuliani
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ــی،  ــی و خیابان خواب ــتردة بی خانمان ــش گس ــا، افزای و محله ه
زدودن حــق مشــخص و خــاص بــه شــهر مشــخص، و ده هــا 
مســئلة شــهری جــدی دامــن زده اســت. بــر اثــر اقدامــات یــاد 
شــده نوعــی سیاســت توســعة شــهری مطــرح شــده اســت 
ــل۱  ــای عام ــون دیدگاه ه ــی همچ ــز آن مفاهیم ــه در مرک ک
محــور، شــبکه ها و ائتالف های دولتــی و غیردولتی، کنشــگران 
ــد.  ــاره یافته ان ــی دوب ــب  و کار جان ــای کس ــاری و گروه ه تج
در واکنــش بــه دیدگاه  هــای عمــدة نئولیبــرال، مارکسیســم نــو 
ــی گرایی  ــوان گرامش ــا عن ــاخه هایی ب ــده و ش ــدان آم ــه می ب
و فوکوگرایــی جدیــد را مطــرح ســاخته اســت. محــور اصلــی 
ایــن دیــدگاه تأکیــد بــر منطــق درونــی ســرمایه داری و موضوع 
ــا اســتفاده  ــه هــر قیمــت و در تمامــی اشــکال و ب انباشــت ب
ــا  ــة آن ب ــا و رابط ــه پیامده ــه ب ــدون توج ــیله ای ب ــر وس از ه
بازآفرینــی شــهری و محلــه ای اســت. چنیــن نگاهی بــه نوعی 
جغرافیــا و برنامه ریــزی شــهری بــر پایــة تحلیــل قــدرت منجر 
شــده و نقــش کنشــگران و جنبش هــای اجتماعــی )فوکوگرایی 
جدیــد( و تحلیــل جدیــدی از هژمونــی )گرامشــی گرایی جدیــد( 
مطــرح شــده  اســت. محــور اصلــی بحــث شــکل گیری نوعــی 
هژمونــی در رابطــه بــا اقدامــات توســعة شــهری تحــت عناوین 
گوناگــون از جملــه بازآفرینــی شــهری و محلــه ای اســت )نک. 
Penpeeioglu 2013(. کلیــدواژة دیدگاه مارکسیســم نو همان 

مفهومــی اســت کــه دیوید هــاروی بــا عنــوان »قوانیــن کورانة 
رقابــت درون  شــهری« برای حل مســئلة فراانباشــت ســرمایه و 
ایجــاد فضــای مســاعد کســب  و کار عرضه داشــته اســت )نک.

.)Harvey 1985, 1989
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مراحل بازآفرینی شهری و محله ای
مجال بیشــتری بــرای تحلیل دیدگاه هــای نظریــه ای بازآفرینی 
شــهری وجــود نــدارد. از ایــن روی، بــه مراحــل بازآفرینــی بدان 
ــه  ــون مطــرح شــده اســت پرداخت ــع و مت شــکل کــه در مناب
می شــود. معمــول شــده اســت کــه در مــدل ســاده ای از چهــار 

مرحلــه بازآفرینــی شــهری یاد شــود.
فراینــد دگرگون ســازی از طریــق بازآفرینــی بــا تدویــن گســترة 
کار بازآفرینــی آغــاز می گــردد. ایــن گســتره بــا پاســخ بــه چــه؟ 
)بازآفرینــی(، کجــا؟ )محل اجــرای بازآفرینی(، چگونــه؟ )تدوین 
روش شناســی، تعریــف اهداف نظــری و اهداف عملیاتــی(، برای 
ــرد(  ــه وخ ــد کالن، میان ــوب در بع ــدة مطل ــیم آین ــه؟ )ترس چ
ــه  ــزی اســت ک ــدی برنامه ری ــة بع ــردد. مرحل مشــخص می گ
چهــار وجــه را دربرمی گیــرد: کارپایه یــا چارچوب برنامــه، فرایند 
برنامه ریــزی، قواعد و دســتورالعمل های برنامه ریــزی، و باالخره 
برنامــة اجرایــی در میــدان عمــل. مرحلــة ســوم تأمیــن مالــی 
اســت کــه بــر ســرمایه گذاری دولتــی، عمومــی )شــهرداری ها(، 
بخــش خصوصــی، و امکانــات ســاکنان یــا گروه هــای هــدف 
)دخیــالن اولیــن( اســتوار اســت. در مرحلــة آخــر نوبــت بــه اجرا 
ــا تأکیــد  ــه، الزم اســت رهبــری کار ب می رســد. در ایــن مرحل
بــر جنبه هــای سیاســی مســئله و پیگیــری دائمــی پروژه هــای 
تعریــف شــده در مرحلــة برنامه ریــزی مشــخص گــردد. رهبری 
قدرتمنــد سیاســی و اجرایــی نقــش بخــش عمومــی، بخــش 
دولتــی، بخــش خصوصــی، بخش هــای دیگــر و روابــط متقابل 
تمامــی کنشــگران بــا هــم و نحــوة هماهنگــی آنــان را معلــوم 
مــی دارد. در بخــش پیگیــری مــداوم پروژه هــا ترتیبــات نهــادی 
در کوتــاه، میــان  و بلنــد مــدت تعریــف می شــود و در نهایــت، 

تدوین گسترة کار
scoping

اجرا
implementation
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بــا پیش بینــی خطــرات )ریســک ها( و تناقضــات زیان رســان و 
وقفه آفریــن، راه حل هــای حــل تضادهــا و مقابلــه بــا ریســک ها 
تعریــف می شــوند. مرحلــة تدویــن گســترة کار در گام نخســت 

بــه تجســم دگرگونــی ای کــه بایــد رخ دهــد می پــردازد.
در مرحلــة برنامه ریــزی، محورهــای عمل و فعالیــت و نهادهای 
مرتبــط بــه تصویــر کشــیده می شــوند. در مرحلــة تأمیــن مالــی 
ــرمایه گذاری  ــای س ــا و محرک ه ــاد انگیزه ه ــی، ایج بازآفرین
براســاس تــوان بالفعــل و بالقــوة مــکان بازآفرینــی تعریــف و 
خطــوط کلــی آن هــا مشــخص می گــردد. در مرحلــة پایانــی یــا 
اجــرا، تکامــل ایده هــا، آرمان هــا و اهــداف نظــری و عملیاتــی 
https:// .بــه اقدامــات ملمــوس در میــدان رخ می دهــد )نــک

)urban-regeneration.worldbank.org

دوســت  ســخن  بگذریــم  هرچــه  »از 
خوش تــر اســت«: محله یــاری ایــران 

ــا( )می
حــال نوبــت بــه ســرزمین گرانقــدر و عزیزمــان می رســد کــه 
ــا جــان و دل و  ــر ب ــم؛ و اگ ــا آن برخــورد کرده ای ــه ب بی رحمان
ایمــان بــه توانایــِی یکایــک مــردم برنخیزیــم و آگاهانــه ولی با 
ســرعت بــه عمــِل فکــر شــده نپردازیــم، در مقابــل نســل آینده 
ســر افکنــده خواهیــم بــود. پــس از تمامــی حــرف و حدیث هــا، 
از عمــل در میدانــی یــاد می شــود کــه در آن زاده شــده و بــار 
ــون  ــه چ ــد گفت ــه »دو ص ــت ک ــر داش ــد در نظ ــم. بای آمده ای
نیــم کــردار نیســت«. بــاور کنیــد کــه نیــم کــردار واقعــی در 
ــکاه تاریخــی،  ــا رنج هــای جان ســرزمین اثیــری و عزیزمــان ب
ــود.  ــر می ش ــه فک ــت ک ــزی اس ــخت تر از آن چی ــیار س بس
امــا نســیم روح بخــش مشــارکت، بــا تمامــی پیــچ و خم هــا و 
بن بســت ها، وزیــدن گرفتــه اســت. جالــب آن کــه ایــن نســیم 
گرانقــدر در دنیــای مجــازی بیشــتر احســاس می شــود، دنیایــی 
کــه پیشــگام مشــارکت واقعــی یــا بــه بیــان نگارنده مشــارکت 
فنــی و تخصصــی گشــته اســت. داســتان غنچــة پرپر شــده به 
دســت انســانی کــه رنج هــای کودکــی اش از او اژدهــای هفــت 
هــزار ســری ســاخت تــا آتنــای کوچــک و معصــوم را چنــان 
پرپــر کنــد کــه آدمــی از زنــده بــودن خویش شــرمش آیــد، این 
داســتان پرغصــه و پــرآب چشــم و عبرت آموز و ایــن درد جانکاه 
و آزاردهنــده کــه هیــچ قلمــی تــوان بیــان ژرفــای آن را نــدارد 
گواهــی اســت بــر درســتی احســاس وزیــدن نســیم مشــارکت 

واقعــی، آگاهانــه، هدفمند و برابــر گروه های اجتماعــی در ایران. 
پــس اجــازه دهید در مورد مشــارکت و معنــای فنی و تخصصی 
ــی  ــل، در پ ــال ها قب ــود. س ــاره ش ــی اش ــه تناقض ــدا ب آن ابت
تجربــه ای شــخصی یعنی فــوت بســیار ناگهانی پدر ایــن ناتمام 
ناچیــز و مشــاهدة آنچه دیگرانی ناآشــنا در چنیــن مواقعی انجام 
می دهنــد، نگارنده نظریة تناقض در مشــارکت را مطرح ســاخت 
و معتقــد شــد کــه ایرانیــان در عرصه هــای خون محــور، تبــار و 
خاندانــی، قــوم و قبیلــه ای، و تاحــدودی محله ای و همســایگی، 
مشــارکتی و دیگرخواهانــه عمــل می کننــد. در واقــع، در 
عرصه هــای غیررســمی نوعــی مشــارکت دیــده می شــود. ولــی 
برعکــس در عرصه هــای غریبه محــور، رســمی، شــهری و آنچه 
ــد.  ــار می کنن ــه و نامشــارکتی رفت ــام دارد، خودخواهان ــی ن مدن
تجربــة فــردی در شــرایطی ناخوشــایند، ایــدة بررســی ایــن نوع 
مشــارکت ها را بــه جوانــه ای بــدل ســاخت و همدلــی و یــاری 
دانشــجویان یــا فرزنــدان عزیــز نگارنــده فرصتــی پیــش آورد تا 
ده ها مراســم عروســی و عزا بررســی شــوند. بررســی یاد شــده، 
ــا تردیــد  در عیــن نابــاوری، نظریــة تناقــض در مشــارکت را ب
روبــه رو کــرد و نشــان داد کــه در پــس مشــارکتی خیرخواهانــه، 
ویژگی هــای تعیین کننــدة دیگــری نهفتــه اســت. معلــوم شــد 
ــه او و  ــالم دارد ک ــا اع ــد ت ــان می کوش ــه ج ــرد ب ــر ف ــه ه ک
ــوده اســت و  ــر ب ــه ظاهــر مشــارکتی مؤث فقــط او در آن کار ب
ــانی های اوســت.  ــود دارد حاصــل جانفش ــتاوردی وج ــر دس ه
دیــده شــده اســت کــه در ایــن راه افــراد بــه اقداماتــی کامــاًل 
غیرعقالنــی و خودتخریبــی مثل برداشــتن جســم ســنگینی که 
بایــد چنــد نفــری جابه جــا شــود مبــادرت می کننــد و احتمــال 
علیــل شــدن تــا پایــان عمــر را بــه جــان می خرنــد تــا در آن 

کار جمعــی، تنهــا فــرد مهــم و مؤثــر قلمــداد شــوند. 
ایــن خودمحــوری مرگبــار در تمامــی مراحــل مراســم بررســی 
ــود. در  ــده می ش ــنی دی ــه روش ــد و ب ــی می کن ــده خودنمای ش
ثبــت محاوره هــا بارهــا و بارهــا گالیه هایــی مطرح شــده اســت 
کــه چــرا پــدر یــا مــادر عــروس یــا دامــاد از شــخص دیگــری 
ــد،  ــری کرده ان ــپاس گزاری جدی ت ــد س ــرِد گله من ــر از ف غی
حــال آن کــه اگــر فــرد گله منــد نبــود عروســی اساســاً در بیــن 
راه بــه گل می نشســت و کاری انجــام نمی شــد. فراوانی هــای 
ــدادی از  ــه تع ــد ک ــان می ده ــا نش ــردن محاوره ه ــی ک کّم
ــی  ــه تنهای ــود را ب ــرا خ ــد زی ــان گله مندن ــانان هم زم یاری رس
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اثرگــذار می داننــد و عجیب تــر آن کــه دیگــران را مانــع و مزاحم 
انجــام درســت امــور معرفــی می کنند. نکتــة بعدی وجــود نوعی 
سازمان شــکنی نهادینــه شــده بــا فراوانــی تکــرار باورنکردنــی 
ــا،  ــوای محاوره ه ــل محت ــا تحلی ــا ب ــت فراوانی ه اســت. در ثب
باالتریــن فراوانــی بــه گفت وگویی اختصــاص دارد کــه صاحب 
عــزا یــا عروســی از فــرد خــاص ســپاس گزاری کــرده ولــی فرد 
مــورد ســپاس، ضمــن شکســته نفســی و اظهــار این کــه کاری 
انجــام نــداده، کوشــیده اســت رقیبــی را از میدان ســپاس گزاری 
بــه در کنــد و بــه آرامــی اضافــه کــرده اســت کــه اگــر آقــا یــا 
خانــم فــالن و بهمــان می گذاشــتند، او و فقــط او می توانســت 
کار را از ایــن نیــز بهتــر انجــام دهــد. یعنــی بــاز هــم دیگــران 
نه تنهــا بــه حســاب نمی آینــد، بلکــه مزاحــم تلقــی می شــوند. 
چنیــن سازمان شــکنی تکرارشــونده و پایداری بــه خوبی نهادینه 
شــده و رواجــی چشــمگیر دارد زیــرا در تمامــی مراســم بررســی 

شــده بــدون اســتثنا مشــاهده و گــزارش شــده اســت.
مشــارکت های کاری نیــز بــا تناقضــات عدیــده ای همراه اســت. 
بخشــی از آنچــه مشــارکت خوانــده می شــود جنبــة فرمان بــری 
ــه  ــا دادن ب ــچ روی هــدف کــم  به ــه هی ــه ب صــرف دارد. البت
انــواع همکاری هــای خانــواری، محلــه ای، کاری و نظایــر آن ها 
نیســت؛ و هرگــز نمی تــوان جامعــه، گــروه یــا فــردی را یافــت 
کــه از ایــن نــوع همکاری هــا ســود نبــرده یــا برایــش ضــروری 
نبــوده باشــد. هــدف اصلــی در جهــت ســاختن آینــده ای درخور 
ــا  ــة خــود اســت ت ــد بی رحمان ــوم، نق ــرز و ب ــن م ــدان ای فرزن
ــه ســوی مرزهــای ناشــناخته در تمامــی زمینه هــا، و  بتــوان ب
بازنگــری فرایندهــا، رفتارهــا و تجــارب ره ســپرد و طرحــی نــو 
در افکنــد. یکــی از مهم تریــن ایــن حیطه هــا بحــث پرتناقض و 
پیچیــدة مشــارکت اســت کــه نگارنده بــرای جــدا کــردن آن از 
همکاری هــای نهادینــه شــده و معمــول، از مفهوم مشــارکت به 
معنــای فنــی و تخصصــی بهره گرفته و براســاس بیش از ســی 
ســال تــالش در زمینــة مشــارکت ادعــا می کنــد کــه یکــی از 
راهبردی تریــن نیازهــای کشــور عزیزمان مشــارکت بــه معنای 
فنــی و تخصصــی آن اســت. مشــارکتی کــه مشــارکت کننده، 
از لحظــة اندیشــیدن بــدان تــا پایــان تحقــق عملــی در میــدان 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــال دارد. ب ــرکتی فع ــی، در آن ش ــدة زندگ زن
ــود. در  ــی نمی ش ــارکت ها تلق ــوع مش ــن ن ــری از ای فرمان ب
نظــر آوریــد کــه فــردی بــا ســرمایة اجتماعــی بســیار بــاال و 

مــورد اعتمــاد و احتــرام گروهی از مــردم یا ســاکنان یک محله ، 
ــرد. شــخص مــورد  ــه اجــرای کاری جمعــی می گی ــم ب تصمی
نظــر بــدان کار اندیشــیده، جوانــب آن را بررســی کــرده، اهداف 
را مشــخص ســاخته، تقســیم کار را تعریــف کــرده، و امکانات را 
فراهــم آورده اســت. در پایــان فرایندهای یاد شــده نیــز گروهی 
را فــرا می خوانــد تــا کار را بــه فرجام برســانند. هر کــس فعالیتی 
مــوردی را بــر عهــده می گیــرد و بــا خلــوص نیــت آن را انجــام 
ــری  ــرد نوعــی فرمان ب ــن دلیــل فعالیــت هــر ف می دهــد. بدی
بی چــون و چــرا و البتــه بــا رضایــت کامــل اســت. امــا در ایــن 
مثــال، افــراِد انجام دهنــدة آن کنش هــای مــوردی کــه دیگــری 
برایشــان تعریــف و مشــخص کرده، تنهــا در مرحلة نهایــی وارد 
گــروه و کار جمعــی می شــوند و فعالیــت مشــخص و تعریــف 
شــده ای را بــه فرجــام می رســانند. آنــان در چرخــة کار گروهــی 
جــز فعالیــت مشــخص و تعریــف شــده بــرای هر یــک هیــچ 
نقــش دیگــری ندارنــد، بــه طــرح هیــچ پرسشــی نمی پردازنــد، 
نظــری نمی دهنــد، و حتــی ممکــن اســت از اهــداف طــرح و 
ضــرورت آن نیــز تــا پایــان بی اطــالع بماننــد. بــر ایــن اســاس، 
مشــارکت بــه معنــای فنــی و تخصصــی آن کــه ایــن روزهــا 
بــدان مشــارکت پویــا می گوینــد رخ نمی دهــد. البتــه برخــی از 
کســانی کــه دربارة مشــارکت قلــم زده انــد با دغــل کاری تعریف 
و انــواع مشــارکت را تــا آن جا گســترش داده اند که از مشــارکت 
اجبــاری نیــز نــام ببرنــد، امــا روشــن اســت کــه معنایــی چنیــن 
گســترده جــای هیچ بحــث و چــون و چرایــی باقی نمی گــذارد. 
البتــه ایــن نــوع واکنــش بیشــتر پــاک کــردن صــورت مســئله 
ــا چــوب و فلــک و  ــوان از مشــارکت ب اســت. در نتیجــه می ت
پــس گردنــی نیــز یــاد کــرد کــه مــراد ایــن نوشــته نیســت. در 
شــرایط فراخوانــده شــدن بــه کاری نیــز اگــر فــردی مشــارکت 
نکنــد، بــا تحریــم جــدی گــروه یا اهالــی روســتا، محله و شــهر 
روبــه رو می شــود کــه بدتریــن نــوع خشــونت اســت و بــه قــول 

قدمــا فــرد »بدنــام« می شــود.
ــای  ــری اعض ــا براب ــه ب ــدی آگاهان ــال فراین ــارکت فع مش
شــرکت کننده خــارج از ویژگی هــای فــردی و جایــگاه طبقاتــی 
یــا منزلــت اجتماعــی آنان اســت. ایــن فرایند آگاهانــه محصول 
تصمیمــی جمعــی اســت و مــورد بحــث و اجمــاع قــرار گرفتــه 
ــوط  ــه فردیــت شــخص او مرب اســت. عضویــت فــرد فقــط ب
اســت و نــه بــه خــون، تبــار، قــوم و قبیلــه، و جایــگاه پاییــن 
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یــا بــاالی او. فــرد مشــارکت کننده از آغــاز تــا انجــام حضــوری 
فعــال و بااهمیــت در چرخــة مشــارکت دارد. ورود او بــه چرخــة 
مشــارکت آگاهانــه و براســاس تصمیم خــود او و فــارغ از عوامل 
و پدیده هــای بیرونــی اســت. وی اجبــاری بــه مشــارکت نــدارد 
و هــر لحظــه  کــه بخواهــد از مشــارکت کنــار می کشــد و ایــن 
کنــار کشــیدن بــا هیــچ گونــه تحریمــی روبــه رو نمی شــود. در 
مشــارکت فنــی و تخصصــی، حداقــل در محــدودة انجــام کار 
مشــارکتی، قــدرت بــه شــکلی مســاوی بیــن شــرکت کنندگان 
ــری  ــا تعابی ــارکت را ب ــل مش ــن دلی ــت. بدی ــده اس ــع ش توزی
همچــون افزایــش قــدرت تصمیم گیــری، اختیــارداری، مقتــدر 
شــدن، و ســود بــردن جمعــی از مشــارکت توصیــف کرده انــد 

.)Piran 2017 .ــک )ن
ــه شــکل گیری  ــواع مشــارکت ب  معضــل مشــخص کــردن ان
انــواع گوناگونــی از طیف هــای مشــارکت منجــر شــده اســت 
کــه یکــی از پیشــگام ترین آن هــا طیــف یــا نردبــان مشــارکت 
خانــم شــری ارنشــتین۱ اســت. جالــب آن کــه در نردبــان مــورد 
اشــاره کــه چهــل و هشــت ســال پیــش )۱۹۶۹( منتشــر شــده 
اســت، مشــارکت واقعی یــا پویا قدرت شــهروندی معرفی شــده 
اســت. در ایــن نردبــان ســه پلــه بــه عــدم مشــارکت اختصاص 
دارد کــه بــا دغــل کاری بــه نام مشــارکت شــروع می شــود. ســه 
پلــه هــم بــه مشــارکت ظاهــری یــا صــوری اختصــاص یافتــه، 
و فقــط ســه پلــة آخــر مشــارکت واقعــی یــا پویــا بــا عنــوان 
قــدرت شــهروندی اســت. بــه هــر حــال، در بازآفرینــی شــهری 
و محلــه ای ایــران، حرکــت از همکاری هــای خون محــور، قــوم 
و قبیلــه ای، و همکاری هــای کاری بــر پایــة ســرمایة اجتماعــی 
پیونــدی بــه مشــارکت پویــا گریزناپذیــر و الزامــی اســت زیــرا 
مشــارکت ســاکنان شــهرها و محله هــا بــدون جایگزیــن اســت 

و بــدون چنــان مشــارکتی، بازآفرینــی بی معنــا خواهــد بــود.
حــال اجــازه دهیــد بحــث حاضــر بــا معرفــی پــروژة بازآفرینــی 
مشــارکت بنیاد و مشــارکت محور محله هــای ایــران بــا عنــوان 
»محله یــاری ایــران )میــا(« بــه پایــان رســد. تــا چه قبــول افتد 

و چــه در نظــر آیــد.
ایــن همــه کــه گفتــه آمــد یــا حداقــل بخــش عمــدة آن تنهــا 
ــود و از  ــوط ب ــاص مرب ــام و خ ــک ع ــام« در دیالکتی ــه »ع ب
ــه  ــام و نشــان داشــت، و اشــاره هایی ب ســرزمین های دیگــر ن
ایــران عزیــز تنهــا در قالــب جمله هــای معترضه مطــرح گردید. 

1 - Sherry R. Arnstein 

نکتــة مهــم آن اســت کــه آن »عــام« در چــه متنــی، در چــه 
شــرایطی، بــا چــه حــال و هوایی، بــا چــه محدودیت هایــی و ... 
بــه اجــرا درمی آیــد. بدین دلیــل برشــمردن ویژگی هــای خاص 
ایــران عزیــز مطــرح می گــردد و هــر آنچــه در بــاب بازآفرینــی 
گفتــه یــا تجربــه شــده اســت بایــد از صافــی متــن ایرانــی بــا 
توجــه بــه وجــه تاریخــی متــن، تجربــة شــبه  مدرنیته ای معیوب 
و نفهمیــده، و شــرایط اکنــون یــا امــروز ایــران گــذر کنــد تــا 
دیالکتیــک عــام و خــاص بــه محصــول دیگــری، بــه ســنتزی 
ــی در  ــه بازآفرین ــن صــورت اســت ک ــا در ای ــم شــود. تنه خت
شــهر و محلــة ایرانــی قابــل اســتفاده اســت و بــه کار می آیــد 
و در غیــر ایــن صــورت تجربه هــای صــد ســال امتحــان شــده 
ــر  ــار دیگ ــک ب ــا ی ــس از آن ه ــای پ ــت ها و صدمه ه و شکس
تکــرار می شــود. اولیــن نکتــه بــه مفهــوم بازآفرینــی و ســابقه و 
تجربــة آن مربــوط اســت. همــان گونــه کــه پیش تر گفته شــد، 
چیــزی بــرای بازآفرینــی از نظــر جســم یــا کالبد شــهر و محله 
بــه اســتثنای محدوده هــای تاریخــی وجــود نــدارد. پــس از نظر 
کالبــدی بایــد از نوآفرینــی یــاد کــرد. ولــی در مــورد جنبه هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی و محیــط زیســتی مفهــوم بازآفرینــی، آن 
هــم فقــط دربــارة نــکات مثبــت و مهمی کــه در گذشــته وجود 
داشــته و از ســِر بی خــردی در زیــر آوار شــبه مدرنیته ای ظاهــری 

و پوشــالی از میــان رفتــه اســت، قابــل اســتفاده و با معناســت.
نکتــة بعــدی کــه پیش تــر بــه اشــاره ای بیان شــد آن اســت که 
در منابــع و متــون غربــی، گــزاره ای کــه بــه اشــاره نیــازی ندارد 
وجــود فــرد در خــارج از فردیــت بیولوژیکی اوســت کــه در عین 
حــال شــهروند صاحــب حقــوق، موظف و مســئول هم هســت. 
بــه ایــن دلیــل شــهروندی در ذهــن، فکر، اندیشــه، شــخصیت 
فــردی و رفتــار افــراد منعکــس و مشــهود اســت. شــاید بــرای 
خواننــدگان گرانقــدر ایــن پرســش مطــرح شــود کــه منظــور از 
تولــد فــرد فراتــر از فردیــت بیولوژیکــی او چیســت کــه در عین 
حــال شــهروندی را ممکــن و نهادینــه می ســازد. بایــد توجــه 
شــود کــه هنــوز در ایــران افــراد بــا رجوع بــه روابــط خون محور 
و تعلقــات قومــی و قبیلــه ای هویــت پیــدا می کننــد. بــه همیــن 
ــواردی  ــای ظاهــری و گاه در م ــم دگرگونی ه ــه رغ ــل و ب دلی
نزدیــک بــه صــد ســال، ســرمایة اجتماعــی پیونــدی2 بــا قدرت 
تمــام حضــور دارد و بــر روابــط حاکــم اســت. بــرای همــه بارها 
اتفــاق افتــاده اســت کــه بــا رجــوع بــه اداره ای، به مجــرد آن که 
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مســئول یــا کارمنــدی از هم والیتــی بــودن مراجعه کننــده آگاه 
شــده اســت، بــا زیــر پــا گذاشــتن حقــوق دیگــران )حداقــل از 
نظــر نوبــت( و فراتــر از آن بــا بی توجهــی بــه قانــون، قواعــد و 
دســتورالعمل ها، بــه یــاری هم والیتــی شــتافته و بــا خرســندی 
و بــدون احســاس قبــح و ناراحتــی، چــون پهلوانــی ســتبر بــازو، 
کار او را بــه فرجامــی نیکــو رســانده اســت. دلیل عدم احســاس 
ناراحتــی از خطــای انجــام شــده آن اســت کــه احســاس تعلــق 
او بــه روابــط ســنتی و نــه بــه قانون مــداری اســت. بــه همیــن 
دلیــل عنصــر عضویــت فــردی در گروه هــای اجتماعی، روســتا، 
محلــه و شــهر یــا از اســاس وجــود نــدارد یــا ســخت کمرنــگ 
ــده  ــدی را عم ــئلة بع ــه مس ــت ک ــت اس ــان بی اهمی و همچن

ــازد. می س
ــه  ــردد ک ــاز می گ ــی ب ــوم کامییونیت ــه مفه ــدی ب ــئلة بع مس
ــرد.  ــازی ک ــتی  معادل س ــه درس ــرای آن ب ــوان ب ــوز نمی ت هن
کامییونیتــی مفهومی اصطالحاً وســیع و منعطف اســت. در اکثر 
نوشــته های فارســی کامییونیتــی با انجمن یکســان تلقی شــده، 
لیکــن بیــن کامییونیتــی و انجمــن۱ تفاوت هــای جــدی وجــود 
دارد. باشــگاه بازیکنــان یــک تیــم ورزشــی می توانــد انجمــن 
ــف و  ــی نیســت. حــزب سیاســی و صن ــی کامییونیت باشــد ول
اتحادیــة کاری نیــز کامییونیتی نیســتند. اما اندیشــمندان رشــته 
و حیطــه ای خــاص نوعــی کامییونیتــی بــه حســاب می آینــد. 
نکتــه ای اساســی کــه بــاز هــم در منابــع و متــون غربــی نیازی 
بــه اشــاره کــردن نــدارد عضویــت اســت. در غــرب کامییونیتی، 
عــالوه بر داشــتن ده هــا مفهوم انتزاعــی و اصطالحاً ســوبژکتیو، 
ــی  ــن ویژگ ــت. مهم تری ــوده و هس ــز ب ــی نی ــی مکان واقعیت
ــی، جــدا از عضومحــوری، آگاهــی اعضــا از اهــداف  کامییونیت
اجتماعــی و منافــع مشــترک اســت. ویژگــی دیگــر آن هــم این 
اســت کــه بــه علــت عضویــت و شــهروندی، مشــارکت اهالــی 
ــغلی و  ــی، ش ــگاه اجتماع ــردی و جای ــای ف ــارغ از ویژگی ه ف
طبقاتــی رخ می دهــد کــه منعکس کننــدة برابــری اعضاســت. 
پــس از نهادینــه شــدن مدرنیتــه، جنســیت نیــز عامــل جدایــی، 

بــه حســاب نیــاوردن و کنــار گذاشــتن نیســت.
نکتــة بــاز هــم مهــم بعــدی نظــام اداری نــاکارا، آمرانــه، از بــاال 
بــه پاییــن و متخصــِص صــرف محــور اســت. در نتیجــه، مردم 
تماشــاچیانی نــاآگاه و ناتــوان کــه منافــع خــود را نمی شناســند 
تصــور می شــوند کــه بایــد دســت پخت متخصصــان نــاآگاه بــه 
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متــن را بــا جــان و دل بپذیرنــد و شــاکر باشــند. در بازآفرینــی 
شــهری و محلــه ای مهم تریــن معضل تبدیــل کارکنــان ادارات 
به ویــژه کارکنانــی کــه در محله حضوری نســبتاً پایــدار دارند به 
تســهیل گران نامداخله گــر اســت. ایــن امــر نیازمنــد دگرگونــی 
ایســتار، نــگاه، ارزش هــا و هنجارهاســت یــا به قــول هنرمند به 
راســتی فرهیختــه، نقــاش چیره دســت، شــاعری ژرف اندیــش و 
انســانی دردشــناس و صاحب درد، سهراب ســپهری »چشم ها را 
بایــد شســت، جــور دیگر بایــد دیــد«. امــروز این نکتة ســهراب 

ســپهری در بــاب تمامــی جنبه هــای زندگــی صــادق اســت.
آنچــه هرگــز نباید بــه غفلــت و نادیده گرفتــن دچار آیــد و البته 
برخــالف هــزاران هــزار بــار گذشــته نبایــد بــه افــراط و اغــراق 
ــا  ــد ب ــراق، بای ــر از اغ ــد و بدت ــار آم ــاب آن گرفت ــه در ب بی پای
زندگــی کــردن دائمــی بــا آن و ذکر مصیبــت رقت انگیــز دربارة 
آن وداع گفــت بــه رنج هــای زندگــی انســان ایرانــی بازمی گردد 
کــه بســیاری آن ها را منشــأ و مــادر برخــی ویژگی هــای درونی 
ــه ســوی  ــی حرکــت ب ــع اصل ــران و مان ــة ای ــة جامع و نهادین
مشــارکت پویــا، فراگیر، همگانــی و در معنای فنــی و تخصصی 
آن بــه شــمار می آورنــد. کالبدشــکافی بی رحمانــة ایــن رنج هــا 
امــروز ضرورتــی حیاتــی دارد. از ایــن روی، اشــاراتی را که در پی 
ــا درک نیازهــای امــروز در متنــی کــه رنج هــا  ــد ب ــد بای می آی
به تدریــج در آن رخ داده اســت بررســی ژرفایــی کــرد. زیــرا آن 
رنج هــا محصــول تاریخــی اســت پیــش از درافتــادن بــه چــاه 
پدیــده ای نفهمیــده، هضم نشــده، درونی نگردیــده و در مواردی 
وارونــه و متناقــض اخــذ کــرده ای بــه نــام شــبه مدرنیتة ایرانــی. 
ایــن پدیــده را کــه بــا وجــود نــکات منفی یــاد شــده، ایرانــی را 
بــا ضرورت هــای زندگــی امروزیــن آشــنا ســاخته اســت بایــد 
پــس از تعییــن تکلیــف آن با گذشــته مــورد بررســی قــرار داد.

پــس ســخن بــه تاریــخ رنج هــای دور و دراز مردمانــی 
بازمی گــردد کــه بــا تاریــخ یــا سرگذشــتی آکنــده از تناقض هــا 
و تضادهــای دائمــاً بازتولیــد شــده، آرزوهــای تحقــق نیافتــه، 
خواســته های دائمــاً تکــرار شــده، و قــول و قرارهــای بیشــماِر 
زیــر پــا گذاشــته شــده، قرن هــا یکــی پــس از دیگــری شــب 
بــه روز آورده انــد. مردمانــی چنــد قــوم و قبیلــه ای کــه شــاهد 
حاکمیــت نظــام سیاســی ایلیاتــی بــرای بیــش از هــزار ســال با 
حاکمانــی غیرایرانــی بوده انــد. جامعــه ای بــا زندگــی شــهری، 
نظــام اداری گســتردة دیوان ســاالری، و بــازار پررونــق و فعــال 
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در شــبکه ای جهانــی، بــا صدهــا کارگاه تولیدکننــدة کاالهــای 
صادرشــونده بــه شــرق و غــرب. ایــن ویژگی هــای مثبــت و گاه 
درخشــان محصــول زمــان امنیــت و آرامش نســبی بوده اســت. 
پــس فقــط کافی اســت بــه ترکیــب بــاال اندیشــید و تناقض ها 
و تضادهایــی را کــه از چنــان ترکیــب ناهمگــون و نامتجانســی 
ــار  ــه می گشــت تجســم و آث ــدار و نهادین ــد و پای ــد می آم پدی
آن هــا را رصــد کــرد. آشــکار اســت کــه در شــرایط یــاد شــده، 
یعنــی جابه جایــی خونیــن قدرت هــای ایلیاتــی یکــی پــس از 
دیگــری، دیالکتیــک ســازندگی و هــرج و مــرج، قتــل، غــارت 
ــه  ــرده و ب ــه ک ــرس را نهادین ــی گســترده ت و تجــاوز، و ویران
تخریــب رابطــة حکومــت و مــردم و نابــودی نهادهــا  انجامیــده 
اســت. ایــن تصویــر گرچــه تصویــری عمومــی اســت و تمامــی 
ملت هــا کمتــر یــا بیشــتر در آن ســهیم اند، موقعیــت ســر راهی 
یــا مــکان ژئواســتراتژیک و ژئوپولتیــک ایــران، آن هم پایــدار از 
گذشــته های بــس دور تــا بــه امــروز کــه با فروپاشــی شــوروی 
بــر اهمیــت آن چندیــن برابــر افزوده شــده اســت، شــرایط ایران 

ــت.  ــاخته اس ــر می س ــیار وخیم ت را بس
نگارنــده در پژوهــش خــود بــا عنــوان شــهر و جامعه پژوهــی: 
تحلیــل محتــوای تاریخــی، از هفــت عامــل پایــدار ناامن ســاز 
یــاد می کنــد. دیالکتیــک ســازندگی و ویرانــی عمیــق؛ امنیــت 
ــاکارا و خشــن؛ رشــد و  ــی ن ــه همــراه اســتبداد ایلیات نســبی ب
ــق اقتصــاد از ســویی و رکــود، فقــر و خاموشــی از ســوی  رون
ــای  ــت در دوران  حکومت ه ــع امنی ــول مناب ــه ق ــا ب ــر؛ ی دیگ
اســتبدادی بــا تعصــب شــدید مذهبــی و ســپس دوران فتــرت 
یعنــی ســقوط حکومــت یــا بــه دلیــل مــرگ ســلطان یــا حملة 
ایلــی دیگــر و شــروع مبــارزة کســب قــدرت در تمامی ســطوح؛ 
رشــد گروه هــای خشــن، غارتگــر، راهــزن و ناامن ســاز در کنــار 
درگیــری حــکام محلــی و قدرتمنــدان منطقــه ای و نبــرد ایالت 
بــا یکدیگــر و بــه طــور خالصــه حاکــم شــدن قانــون جنــگل 
تــا مرحلــة غلبــة گروهــی بــر ســایرین و آغاز اســتبدادی نــاکارا 
و خشــن و رشــد مجــدد انــواع تعصــب در کنــار امنیــت نســبی؛ 
غــارت مــردم ایــن بــار به دســت قدرت حاکــم؛ شــروع تدریجی 
رونــق اقتصــادی، امن شــدن راه ها و ســازندگی نســبی تــا دورة 
ــی  ــن الگوی ــرت بعــدی. روشــن اســت کــه حاکمیــت چنی فت
جامعــه را بــه درون گرایی مفــرط، نگرانی دائمی از آینــده، آرزوی 
حاکمیــت قدرتــی بالمنــازع به رغــم ایلغار و خشــونت و فشــار، 

بــه امید امنیتی نســبی در مقابــل تهاجم هــای ادواری، و پذیرش 
سرنوشــت محتــوم و َقَدرگرایــی مفــرط ســوق می دهــد و آن ها 

ــازد. ــه می س ــج نهادین را به تدری
بایــد توجــه داشــت کــه تصویــر بــاال را نبایــد بــا برداشــت های 
ناقــص و کامــاًل درک نشــده و نفهمیــده از قدرت هــای مطلقــة 
اروپایــی در پایــان قــرون وســطا تــا انقالب هــای بــورژوازی و 
ــه  ــد ب ــی جدی ــت دوران ــاد حاکمی ــای نم ــا و انقالب ه قیام ه
نــام ســرمایه داری و به ویــژه گــذار از ســرمایه داری تجــاری بــه 
صنعتــی یکســان فرض کرد و اســتبداد تاریخی یــا زورفرمانی را 
بــا آن یکــی تلقی نمــود. در تحلیــل زورفرمانی در ایــران باید به 
ضــرورت ورود الیه هایــی از جمعیــت ایرانــی به ویــژه الیه هــای 
فرهیختــه )منشــیان و دبیــران وزرا، حاکمــان محلــی و ریاســت 
وزرا یــا نخســت وزیر کــه خاندان هــای ایرانــی گرداننــدة چــرخ 
مملکــت را تشــکیل می دادنــد( در دســتگاه اداری یــا دیوانــی، 
نقــش دوگانــة مذهــب چــه در زمــان حاکمیــت اهــل تســنن و 
چــه در زمــان حاکمیــت شــیعیان، و باالخــره نیــاز حکومت هــا 
بــه مــردم بــرای غــارت آنــان کــه ظاهری تریــن نــوع از میــان 
انــواع مقــرری و هدایا مالیات ســالیانه بوده اســت توجه داشــت. 
بــا کشــف نفــت و شــروع فراینــد معیــوب، نفهمیــده، ناآشــنا و 
بــا کتــاب لغــت ترجمــه شــده ای بــه نــام شــبه مدرنیتة ایرانــی، 
نیــاز حکومــت بــه مــردم به کلــی از میــان مــی رود. در همــان 
ــا  ــم ها، رویه ه ــه، راه و رس ــه اندیش ــاع ب ــاره و ارج ــال اش ح
و هــر چیــز دیگــِر بومــی یــا خــودی، عقب ماندگــی، تحجــر، 
ــده می شــود و تقلیــد از  ــوط، نادرســت و ... خوان ــط، نامرب بی رب
مغرب زمیــن در قالــب برنامه هــای اجرایــی، توســعه ای و هر نام 
دیگــری عملیاتــی می گــردد. شــهرها نیــز از این قاعده مســتثنا 
نیســتند زیــرا گرچــه شــبه مدرنیتة ایرانــی تولیدمحــور و مبنــا 
نیســت، همچون ســرمایه داری کشــورهای متروپل، شــهرمرکز 
ــه  ــه حســاب می آیــد. آن هــم نوعــی از شــهرمرکزی کــه ب ب
بزرگ ســری شــهری در ســطح کل کشور به پیشــتازی پایتخت 
و در اســتان ها بــه مرکزیــت مراکــز اســتانی منجر شــده اســت.
ــای  ــق فض ــت از طری ــت و انباش ــرایط ران ــهرمرکزی در ش ش
شــهری و بــه طــور خــاص فــروش تراکــم یــا فضــای متعلــق 
بــه تمامــی ایرانیــان بــه عــده ای معــدود، بــه شــکلی بدیهــی 
نابرابــری را به شــدت تشــدید می کنــد. در همان حــال تقاضای 
مســکن دائمــاً رو بــه رشــد اســت و هــر کــس بــا توجــه بــه 
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تــوان مالــی خــود در جایــی ســکنا می گزینــد. اجــاره، اجــاره بــه 
همــراه رهــن، رهــن کامــل، و خریــد )واگذاری هــای دولتــی یــا 
از طریــق دســتگاه های نیمه دولتــی و غیــره فعــاًل کنار گذاشــته 
شــده اند( چهــار شــیوة اصلــی دســتیابی بــه ســرپناه اســت. امــا 
تمامــی خانواده هایــی کــه مالک ســرپناه خود نیســتند در آرزوی 
صاحــب  خانــه شــدن روز را بــه شــب می آورنــد. بخشــی از آنان 
قــادر بــه خریــد ســرپناه نیســتند ولــی در کنــار آنــان تقاضایــی 
وجــود دارد کــه قــادر بــه خریــد زمیــن یــا ســاختمان در هیــچ 
مکانــی از شــهر محــل زندگــی نیســت ولی بــا میزانی ســرمایة 
موجــود همراه اســت کــه ســرمایه داری قــادر به چشم پوشــی از 
آن نیســت. راه حــل وارد کــردن غیررســمی زمین هایی اســت به 
خریــد و فــروش کــه بــه دالیــل قانونی، تعلــق به ســازمان های 
دولتــی، دســتورالعمل های برنامه ریزی، فضاهای ذخیرة شــهری 
و ده هــا مــورد دیگــر از گــردش در بــازار و انباشــت بازمانده اند. از 
همیــن رو، بــازار زمیــن و مســکن تجزیــه می شــود و در کنــار 
بــازار رســمی زمین و مســکن، بازار غیررســمی زمین و مســکن 
نیــز شــکل می گیــرد تــا بــه رغــم بیــش از پنجــاه ســال تأکیــد 
اندیشــمندان بــر نادرســتی ســکونت در ایــن گونــه از محلــه و 
ســرپناه و برکنــار از نفــرت ســاکنان، مفهــوم حاشیه نشــینی ورد 
زبــان مســئوالن و متخصصان شــود. نگارنده بارهــا تأکید کرده 
اســت کــه پیدایــش گران تریــن مناطــق و محله هــای تهــران و 
محله هــای ســرپناه های خودســاخته، هــر دو بــا نظریــه ای واحد 
قابــل تحلیل انــد زیــرا محصــول رابطــة ســاختار و کنشــگران 

مشــابه در نظامــی واحدند.
ــا  ــه اجاره به ــه ک ــی های اولی ــود چشم پوش ــا وج ــران، ب در ای
ــع  ــاژ و صنای ــع مونت ــران صنای ــای کارگ ــبد هزینه ه را از س
ــر ارزان  ــورداری از کارگ ــرد و برخ ــا حــذف می ک ــی نوپ مصرف
ــا محله هــای تهیدســتان در  را ممکــن می ســاخت، برخــورد ب
دســتور قــرار گرفــت. به ســان انگلســتان کــه در ســال ۱۹۳۰ 
و بــا مصوبــة گریــن وود۱ نســل اول برخــورد عینیــت یافــت، در 
ایــاالت متحــده نیــز بــه روایتــی بــا قانــون مســکن ۱۹۳۷ و به 
روایــت دیگــری بــا قانــون مســئولیت عمومــی بــرای اســکان 
خانواده هــا در ســرپناه های درخــور کرامــت آدمــی، نســل اول 
ــکا،  ــم در امری ــتان و ه ــم در انگلس ــاد. ه ــه راه افت ــورد ب برخ
ابتــدا بولدوزرهــا بــرای محــو محله هایــی کــه انــگ ناخوشــایند 
داشــتند بــه میــدان آمدنــد و نســل اول مداخلــه را بولــدوزری 

1 - Green Wood Act

ــود  ــدام ب ــن اق ــز پاکســازی اولی ــران نی ــد. در ای کــردن خواندن
کــه بــا شکســت روبــه رو شــد و مقامــات ایرانــی از نســل دوم 
دخالــت شــهری در اروپــای غربــی و امریــکا که در دهــة ۱۹۶۰ 
بــه راه افتــاده بــود درس گرفتنــد و به ســان آن جوامع به ســوی 
بازپروری، نوتوانی، بهســازی، نوســازی، توسعة شهری، و توسعة 
شــهری مجــدد ره ســپردند. نســل ســوم مداخله نیز کــه در دهة 
۱۹۸۰ بــا عنــوان بازآفرینــی شــهری و محله ای در انگلســتان و 
باززنده ســازی شــهری و محلــه ای در ایــاالت متحــده آغاز شــد 
حــاوی تجاربــی زشــت و زیباســت. زیــرا اگــر اعیانی ســازی بــه 
میــان آیــد و بازآفرینــی درگیر آن شــود، تهیدســتان و الیه هایی 
از طبقــة متوســط از محله هــای هــدف رانــده می شــوند و نتیجه 
عکــس می گــردد. ولــی چنانچــه دیــدگاه ترکیبــی حاکــم گردد 
و وجــوه اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی بــه اندازة وجــه کالبدی 
یــا جســم اهمیــت یابــد و کار بــه اهالــی محله ها ســپرده شــود 
و متخصصــاِن نامداخله گــر بــا وجــدان حرفــه ای مثال زدنــی کار 

کننــد، بازآفرینــی شــهری و محلــه ای پایــدار از راه می رســد.
بــا درس آمــوزی از چنــان فــراز و فرودهایــی و بــه امیــد بهبــود 
شــرایط زندگــی محرومــان، شــرکت مادرتخصصــی عمــران و 
ــران، وزارت راه و شهرســازی، بازآفرینــی  بهســازی شــهری ای
ــرار داده اســت.  ــود ق ــتور کار خ ــه ای را در دس ــهری و محل ش
ــاری  ــاد شــده طــرح محله ی ــوارد ی ــه م ــت ب ــا عنای ــده ب نگارن
ایــران )میــا( را تدویــن و عرضــه داشــته اســت تــا در مرحلــة 
نخســت در محلــة ســهل آباد شــیراز و چنــد محلــة شــهر یــزد 
بــه عنــوان نمونــه )پایلــوت( یــا مــکاِن آزمــون اولیــه بــه اجــرا 
درآیــد. بــا طــرح کلیــات پیشــنهادهای مطــرح شــده، نوشــتة 

ــد. ــان می آی ــه پای حاضــر ب
ــن، همــواره،  ــران زمی نخســت آن کــه در مــورد محله هــای ای
همیشــه، تــا ابــد، تــا پایــاِن زمــان، بایــد از هــر گونه نام گــذاری 
بــا بــار و طنیــن منفــی به جــد پرهیــز شــود. اســتفاده از عباراتی 
ــای  ــت فرســوده«، »محله ه همچــون »حاشیه نشــینی«، »باف
عقب مانــده«، »توســعه نیافتــه« و »فقیرنشــین« تنهــا انگ زنی 
بــه شــمار مــی رود و ثمــر دیگــری جــز ناراحتی ســاکنان نــدارد. 
نگارنــده بــا طــرد گاه شــدید عبارت هــای یــاد شــده، همــواره با 
ایــن پرســش روبــه رو شــده اســت کــه پــس چــه نامی بایــد بر 
محله هــا گــذارد. پاســخ نگارنــده آن بــوده اســت کــه هــر نامی 
کــه بــار منفــی دارد بایــد بــه کنار نهــاده شــود. به همیــن دلیل 
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ــام دارد و  ــا(« ن ــران )می ــاری ای ــروژة طراحــی شــده »محله ی پ
ــی  ــه بازآفرین ــران ب مدعــی اســت کــه تمامــی محله هــای ای
محلــه ای و تمامــی شــهرهای ایــران بــه بازآفرینی شــهری نیاز 
دارنــد و تنهــا اولویــت زمانــی محله هــا بــا هم یکســان نیســت.
محله یــاری ایــران بــه طور کامــل تنهــا در محله هــای داوطلب 
اجــرا خواهــد شــد تــا شــیوة بســیار نامطلــوب التمــاس کــردن 
ــه  ــهرداری ها ب ــه ش ــی از جمل ــی و عموم ــتگاه های دولت دس
ســاکنان بــرای مشــارکت و ســپس تبدیــل شــدن دســتگاه ها 
بــه همــه کاره و برخــورد نامناســب بــا مــردم پــس از پذیــرش 
آنــان خاتمــه پیــدا کنــد. پــس از داوطلبــی، تمامــی امــور بایــد 
به دســت ســاکنان بــه فرجام رســد. انتخاب شــبکة غیرسلســله 
ــه همــراه تقســیم کار در بیــن  ــاری ب مراتبــی هدایــت محله ی
گروه هــای کار محلــه ای بــرای درگیــر ســاختن تمامی ســاکنان 

گام بعــدی اســت.
در طــرح محله یــاری، ســاکنان محله هــا دخیالن اولین هســتند 
و دخیــالن دومیــن، یعنــی ســازمان های حاضــر در محله هــا، 
چــه دولتــی، چــه عمومــی و چــه غیردولتــی )ســمن ها( همگی 
ــه  ــا ب ــد و تنه ــاب می آین ــه حس ــر ب ــهیل گر نامداخله گ تس
عنــوان ناظــر و ارائه کننــدة دانــش تخصصــی یــا یــاری اداری 
و شــغلی، بــدون کمتریــن دخالــت، در خدمــت مــردم محله هــا 
هســتند. عــالوه بــر دخیــالن دومیــن باید بــه آمــوزش دخیالن 
ســومین )مدیــران خــط مقــدم(، دخیــالن چهارمیــن )مدیــران 
رده هــای تصمیم گیــری(، دخیــالن پنجمیــن )مدیــران عالــی 
ــا  ــردم( ب ــاد م ــمین )آح ــالن شش ــانه ها( و دخی ــور و رس کش
ــر آمــوزش اصحــاب رســانه  بــرای درک راهبــردی و  تأکیــد ب
بــدون جایگزیــن بــودن مشــارکت آحــاد مــردم در تمامــی عمر 
ــه و  ــر حیط ــالن در ه ــة دخی ــردن خردمندان ــق اداره ک و تحق
زمینــه اشــاره کــرد کــه دیدمــان یــا پارادایــم قــرن بیســت و 

ــد. ــه شــمار می آی یکــم ب
ــات شــهروندی  ــر تمامــی اقدام ــا( نظی ــران )می ــاری ای محله ی
ــد  ــد به کلــی غیرسیاســی بمان کامــاًل غیرسیاســی اســت و بای
ــهروندی  ــای ش ــازمان ها و فعالیت ه ــدن س ــی ش ــرا سیاس زی
بــه معنــای نابــود شــدن آن هاســت. زیــرا ایــن نــوع ســازمان ها 
و فعالیت هــا بــه همــة مــردم تعلــق دارنــد و آحــاد مــردم نیــز 
ــه گرایش هــای سیاســی  دارای گرایش هــای گوناگــون از جمل
ــه ســازمان ها و  ــاد شــده ب ــای ی ــد. ســرایت گرایش ه متنوع ان

اقدامــات مردمــی، بــا تجزیــة مــردم، آنــان را در مقابــل یکدیگر 
ــن روی پیش بینــی شــده اســت چنانچــه  ــرار می دهــد. از ای ق
محله یــاری ایــران )میــا( در محلــه ای درگیــر مباحــث سیاســی 

شــود، خــود بــه خــود منحــل  گــردد.
ــدوق  ــیس صن ــه تأس ــمی ب ــکل غیررس ــه ش ــاری ب محله ی
محلــه پرداختــه تــا ضمــن جمــع آوری کمک هــای داوطلبانــة 
ــای کار  ــاری گروه ه ــه ی ــی را ب ــای درآمدزای ــردم، فعالیت ه م
ــدوق  ــه صن ــد حاصــل ب ــاند و درآم ــام رس ــه فرج ــه ای ب محل
محلــه واریــز گــردد تــا بــا حضــور و نظــارت دائمــی ســاکنان 
ــر  ــه ب ــران در مراحــل اولی ــاری ای ــه مصــرف برســد. محله ی ب
مباحــث اجتماعــی، فرهنگــی و محیــط زیســتی تأکیــد می کند 
و بــه آمــوزش اهالــی، چــه بــا کمــک تســهیل گرانی کــه از بین 
ــد  ــرا گرفته ان ــای الزم را ف ــده و آموزش ه ــب ش ــی داوطل اهال
ــا بهتــر  ــا حقــوق ی و چــه از طریــق تســهیل گران حرفــه ای ب
ــی داوطلــب،  ــه ول از آن تســهیل گران حرفــه ای خــارج از محل
بی انــدازه بهــا می دهــد کــه بــاز هــم در حــد اهمیت آن نیســت. 
در زمینــة ایــن موضــوع بــس حیاتــی نگارنــده پنــج جلــد کتاب  
محله یــاری بــا عنــوان آمــوزش و فراگیــری، محلــه، دخیــالن 
و تســهیل گران، مشــارکت، و باالخــره برنامه ریــزی مشــارکتی 
تألیــف کــرده کــه بــه چــاپ رســیده اســت. بــا انجــام مــوارد 
تأکیــد شــده، پــس از مدتــی ضمــن ارزیابــی اقدامــات انجــام 
شــده در زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و محیــط زیســتی، 
توجــه ســاکنان بــه جنبه هــای اقتصــادی و کالبــدی پررنگ تــر 
می شــود. گروه هــای کار محلــه ای بــا نظر متخصصــان داوطلب 
فهرســتی از فعالیت هــای خــود را بــه تصویب اهالی می رســانند 

ــد.  ــه اجــرا درمی آورن و ســپس ب
در طــرح محله یــاری ایــران، تمامــی ده اصــل بازآفرینــی و همة 
مــواردی کــه در نوشــتة حاضــر عرضــه شــده اســت بــا دقــت 
ــد و  ــرا در می آی ــه اج ــرد و ب ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــام م تم
پیگیــری می شــود. خواننــدة عزیــز و گرانقــدری کــه بــر ایــن 
ــد،  ــته را می خوان ــن نوش ــذارده و ای ــت گ ــام من ــن ناتم کمتری
نیــک می  دانــد کــه در ایــران، ایــن ســرزمین عزیــزی کــه خانة 
مشــترک تمامــی ایرانیــان از هر قوم و قبیله  و ســرزمینی اســت 
و ایــن خــود مایــة توانمنــدی و عــزت و ســربلندی ایــران و رمز 
مانــدگاری آن اســت، گفتــن تمامــی ایــن حــرف و حدیث هــا 
ــیار  ــح کاری بس ــابقه مبنا و صحی ــور و س ــرای متن مح ــا اج ب
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ســخت اســت. تاریخــی کــه بــه درســتی نمی شناســیم بایــد و 
بایــد روزی تعییــن تکلیــف و در متــن خــود واکاوی شــود تــا از 
حضــور دائمــی ســایة آن بــر ســر نســل های آینــده جلوگیــری 
شــود. تــا ایــن درة عظیــم شــکل گرفتــه بیــن کالم و عمــل 
روزی بــه هــم آیــد و بدانیــم کــه چــه بایــد کــرد. بگــذار تــا 
بگذریــم. محله یــاری ایــران )میــا( تنهــا گامــی کوچــک در این 
راه بــس دراز و پرفــراز و نشــیب اســت. نگارنــده عــادت کــرده 
اســت تــا در عیــن خوش بینــی و ایمــان بــه درســتی راه، هرگــز 
بــه امیــد موفقیــت گام برنــدارد و تنهــا طــرح مســائل را وظیفــة 
خــود بدانــد. خوشــبختانه جرقه هایی جــا خوش بینــی یــاد شــده 

را پررنگ تــر می ســازد.
اولیــن گام کــه بایــد دائمــی و پایــدار گــردد آمــوزش مشــارکت 
ــردن خودمحــوری ســخت  ــان ب ــرای از می ــتین ب ــا و راس پوی
درونــی و پایــدار شــده اســت. بیهــوده نیســت کــه ابوالحســن 
نــوری، عــارف بــزرگ و فروتــن، در کنــار صدهــا تعریفــی کــه 
از عارفــان وارســتة گذشــته بــه یــادگار مانــده اســت، عرفــان را 
ــالص  ــس و خ ــت نف ــریت و از آف ــدورت ش ــدن از ک »آزاد ش
شــدن از هوی« دانســته اســت )نــک. ناصــری ۱۳۸۱: 2۸-2۷(. 
بیهــوده نیســت کــه عرفان کــه در بیــن تمامــی آدمیــان در هر 
ســرزمینی، بــا هــر ویژگــی و گذشــته ای، از دیرباز وجود داشــته 
اســت، در ایــران ایــن همــه ریشــه دار گشــته و ســرآمد گردیــده 
و بــه زندگــی روزمــرة مــردم کــوی و بــرزن و بــازار راه یافتــه 
ــوِل عاشــق ترین  ــن ق ــاری ای ــد گشــته اســت. محله ی و تنومن
عاشــقان جهــان، مولــوی عزیــز، را ســرلوحة شــروع عملــی و 

میدانــی خــود قــرار داده اســت:
چون بسی ابلیس آدم روی هست

پس به هر دستی نشاید داد دست
ایــن پیــام مشــخص می ســازد کــه انتخــاب گــروه هماهنگــی 
محله یــاری بایــد بــا دقــت تمــام و ارزیابــی همــه  جانبــه انجــام 
شــود و درک گــردد کــه گزینــش نــه پایــان کــه کوچک تریــن 
گام در آغــاز فراینــد بازآفرینــی محله ای و شــهری ایران اســت. 
بــر همیــن اســاس، تجربــه ای کــه از ســومر آغــاز گشــته امــا 
ــه در  ــد ک ــده اســت هشــدار می ده ــام ش ــان تم ــام یون ــه ن ب
عیــن بــاور بــه توانمنــدی هــر انســان و حســن ظــن در بــاب 
یکایــک افــراد، هیــچ برنامــة مشــترکی نبایــد بــر حســن ظــن 
یــاد شــده بنــا گــردد و اســتوار شــود. در نتیجه، اصــول حفاظتی 

از اساســی ترین نــکات هــر برنامــه ای اســت. مهم تریــن اصــل 
ــه ای  ــای کار محل ــکیل گروه ه ــاری تش ــی در محله ی حفاظت
بــه منظــور حضــور، مشــارکت و فعالیــت یکایــک افــراد محلــه 
ــا را  ــل ژرف و پرمعن ــن ضرب المث ــد ای ــاران بای ــت. محله ی اس
آویــزة گــوش جــان خویــش کننــد کــه »مــال خــود را حفــظ 
کــن و همســایه را دزد نکــن«. گزینــش چنــد نفــر و ســپس 
تماشــاچی شــدن، و در مواقعــی ســوءظن پیــدا کــردن و ابــراز 
داشــتن، زهــر کشــندة هــر برنامــه و عمــل مشــارکتی اســت، 
به ویــژه در جامعــه ای کــه رودربایســتی جایگاهــی رفیــع و بــس 

منفــی در آن دارد.
پــس از گزینــش گــروه محله یــاری کــه تنهــا وظیفــة نظــارت 
و دقــت در درســتی تمامــی فرایندهــا آن هــم بــه یــاری اهالــی 
محلــه را بــر عهــده دارد و بــه همیــن دلیــل گــروه هماهنگــی 
محله یــاری نــام گرفتــه اســت تــا از ایجــاد حــس باالتــری و 
پایین تــری، مهتــری و کهتــری، و شــکل گیری سلســله مراتب 
و الیه بنــدی جلوگیــری بــه عمــل آیــد، ترجیــح آن اســت کــه 
گروهــی از جوانــان محلــه بــا وظایــف و ماهیــت و گســترة کار 
ــوزش  ــار آم ــوند و در کن ــنا ش ــر آش ــهیل گران نامداخله گ تس
ــر اســت، از  ــه شــد پایان ناپذی ــه کــه گفت ــی محل تمامــی اهال
آمــوزش خــاص تســهیل گری نامداخله گرانــه نیــز بهــره برنــد 
و بــه صــورت نوبتــی کار تســهیل گری و ثبــت جلســه ها را فــرا 
گیرنــد. از ایــن مرحلــه بــه بعــد، مراحــل بازآفرینــی بــا تقویــم 
شــرایط محلــه، تــوان یکایــک اهالــی، ثبــت تجــارب حرفــه ای 
آنــان و تدویــن جــدول زمانــی مناســب شــرایط هــر فــرد برای 
مشــارکت، گام بــه گام پیش خواهد رفت. نگارنــده در کنار انجام 
ــارکت محور  ــارکت مبنا و مش ــة مش ــوزش و برنام ــش آم پژوه
بازآفرینــی محلــه ای و تألیــف پنــج کتــاب آموزشــی، در حــال 
ــده  ــای برگزی ــاری در محله ه ــرای محله ی ــة اج ــن برنام تدوی
یــا نمونــه اســت. بــا آرزوی شــکل گیری ایــراِن مشــارکت مبنا 
ــز پــوزش  ــا و واقعــی از خواننــدگان عزی و مشــارکت محور پوی

خواســته آرزومنــد راهنمایــی یکایــک آنــان اســت.
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