نگاهی گذرا و نقدی کمتوان:

بازآفرینی شهری با نیم نگاهی بر پروژة محلهیاری در ایران (میا)
پرویز پیران

*
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در نوشــتة پیــش رو بــه معرفــی مفهــوم بازآفرینــی شــهری
کــه در ایــاالت متحــده بــدان باززندهســازی شــهری گوینــد،
و همچنیــن نقــش و نشــان آن در پــروژهای میپردازیــم کــه
شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران بــرای بازآفرینــی محلـهای
دخیالن
ـهروندان ســاکن محلههــا در کنــار ســایر
مشــارکت شـ
ِ
ِ
تســهیلگر ،کــه همــة آنــان را دخیــان ۱میگوینــد ،بــا عنــوان
«محلهیــاری در ایــران (میــا)» طراحــی کــرده اســت .بازآفرینی
شــهری ۲مفهومــی اســت کــه پــس از فــراز و فرودهــای بســیار
در حیطــة برنامهریــزی شــهری و تجربــة برنامههــای گوناگون
بــا عناویــن مختلــف یــا ،بــه زعــم نگارنــده ،پــس از اســتفاده
۳
از مفاهیــم پیشــاهنگ دیگــری همچــون بازســازی شــهری،
توســعة کامییونیتــی ۴،بازتوســعه یــا توســعة مجــدد شــهری ۵و
نظایــر آنهــا انتخــاب شــده و بــه کار رفتــه اســت .بــا درک
کاســتیهای هــر مفهــوم ،فراگیــر نشــدن و محدودیتهــای
مفاهیــم ،و تحــوالت شــهری در واکنــش بــه دگرگونیهــای
ســرمایهداری ،فرایند جایگزین شــدن مفاهیم پیشــاهنگ ،یکی
بــر جــای دیگــری ،مطــرح شــده و هریــک بــرای مدتــی بــه
کار گرفتــه شــدهاند تــا در نهایــت بــه پیشــنهاد و بهکارگیــری

مفهــوم بازآفرینــی شــهری منجــر شــده اســت .نــکات اساســی
در توجیــه و بهکارگیــری ایــن مفهــوم تأکیــد آن بــر ابعــاد
فیزیکــی یــا کالبــدی و مهمتــر از آنهــا موضــوع فضــا ،ابعــاد
اقتصــادی ،جنبههــا و مســائل و مشــکالت اجتماعــی و تأکیــد
بــر زیسـتبوم یــا ابعــاد محیــط زیســتی و همچنیــن مدیریــت
مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور گروههــای هــدف برنامهریــزی
بــا یــاری تســهیلگران نامداخلهگــر اســت.
در کنــار مباحــث مــورد اشــاره ،بــه تجزیــه و تحلیــل گــذرای
بحثــی بســیار مهــم و تعیینکننــده پرداختهایــم کــه نگارنــده
بیــش از ســی ســال در هــر فرصتــی بــر آن پــای فشــرده و
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 مفهــو ِم حال
پررونــق 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 بهرهگیــری از
هــر مفهــوم و موضوعــی نباید بــه رونویســی و تقلیــد از یافتهها
یــا دارایــی موجــود آن مفهــوم و حیطــه (عــام) یــا بــه زبــان
ســاده تقلیــد بیکــم و کاســت منتهــی شــود ،بلکــه آن مفهــوم

* دکتری جامعهشناسی ،عضو هیئت مدیرة علمی آکادمی توسعه در سوئیس

parvizpiran29@yahoo.com
1- stakeholders
2- urban regeneration
3- urban renewal
4- community development
5- urban redevelopment

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
آن را بــا معرفــی تجــارب و نمونههــای تجربــه شــده مــورد
توجــه قــرار داده اســت.
بهبــود یــا بهترســازی شــهری ،آن هــم نخســتین بــار بــه
شــکلی ســازمانیافته و بیشــتر بــه زعــم و بــاور و خواســت
حاکمــان ،پدیــدهای کهنســال اســت .آنچــه از شــهرهای
تمدنهــای کهــن بــر جــای مانــده گــواه آگاهــی ســاکنان
آنهــا از مفهــوم زیباســازی محــل زندگــی و تمایــل بــدان
اســت .چنیــن پدیــدة دیرپایــی چــارهای نمیگــذارد جــز بــاور
بــه اینکــه زیباییدوســتی و جمالشناســی بــا آدمــی زاده
شــده اســت .انتخــاب ســکونتگاههای ناپایــدار و پایــدار از
ســوی کــوچروان و یکجانشــینان در کنــار آبهــای روان ،در
ســاحل برکههــا ،رودهــا ،دریاچههــا و دریاهــا ،یــا بــر گرداگــرد
چشــمهها و بعدهــا چاههــا ،همگــی از خردمنــدی در گزینــش
مقــر ،محــل زندگــی ،مــکان اســتقرار و بیتوتــه ،بــا توجــه دقیق
بــه الگــوی زندگــی و نیازهــای آن ،خبــر میدهــد .بــیراه
نیســت کــه آب و آبادانــی و آبــاد در تاریــخ زندگــی آدمیــان

ســریالنکا ،در مقالهای ارزشــمند بــا عنوان «فعالیتهــای اوقات
فراغتی و توســعة آن در شهرهای باســتانی سریالنکا»،)2012( 3
ضمــن تأکیــد بــر شــروع شهرســازی و زیباســازی شــهری در
دوران ورود آریاییهــا و اقامــت آنــان در ســیالن ،آورده اســت:
«آب ،گل و گیــاه بهتدریــج بــرای اســتفاده در ســاحتهای
شــهری 4دگرگــون و با شــرایط شــهری منطبق شــدند .ســپس
ورزشهــای آبی و ورزشهای مناســب بوســتانهای شــهری از
ـتداران خود را یافتند  ...در ســیالن
راه رســیدند و در شــهرها دوسـ ِ
باســتان ،آن هــم بــا تأکیــدی مشــهود بــر زیباســازی شــهری،
شــه ِر اوقــات فراغتــی ســاخته شــده اســت .شــهر دارای قلعهای
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.

- 4نگارنــده بــا مراجعــه بــه اطالعــات گــرد آمــده در پژوهــش
جامعهپژوهــی و شهرشناســی در ایــران :تحلیــل متــون و منابــع
تاریخــی و شــهری« ،ســاحت» را مناســبترین معــادل بــرای
 landscapeپیشــنهاد میکنــد .در نتیجــه «ســاحت شــهری» نیــز
معــادل  urban landscapeمیشــود.
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طرح مسـئله

جایگاهــی رفیــع داشــته اســت .ایرانیــان را اســتادان بــازی بــا
آب خواندهانــد .جالــب آنکــه در بررســی زیباســازی شــهری
از «آریاییهــا» و اســتقرار آنــان در ســرزمینهای گوناگــون
ین ِشــا
از جملــه ســیالن بارهــا یــاد شــده اســت .خانــم دکتــر د 
راســانجالی سـهناراثنا 1از گــروه جغرافیــای دانشــگاه کالنیا 2در
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صخــرهای بــه نــام س ـیگیرییا 1بــوده اســت ».وجــود ایــن
قلعــه از توجــه بــه پایــداری جســم شــهر خبــر میدهــد.
ن رو ضــرورت دارد کــه گویــای
اشــاره بــه ایــن مباحــث از آ 
اهمیــت جســم شــهر از مراحــل آغــاز شــکلگیری شــهرها تــا
بــه امــروز اســت ،نکتـهای کــه بازآفرینــی شــهری و بــه تبــع
آن محل ـهای بــر نقــد آن اســتوار و مطــرح شــده اســت زیــرا
شــهر و طبقــة اجتماعــی از دیربــاز یکدیگــر را یافتهانــد .بیهوده
نیســت کــه فردریــک انگلس تأکید داشــت که «تمامــی فضاها
فضاهــای کنار گذاشــتن و بــه حســاب نیاوردنانــد» .پس توجه
بــه الزامــات اجتماعــی و اقتصــادی از دیربــاز ضــروری بــوده
ولــی بــه علــت حاکمیــت فرادســتان مــورد بیمهــری قــرار
آن خود
گرفتــه اســت .طبقــات فرادســت بهتریــن مکانهــا را از ِ
میکردنــد و بقیــه را بــه فضاهــای پسـتتری میراندنــد .ایــن
قصــۀ پرغصــه آنقــدر ادامــه یافــت تــا بــرای مثــال در تاریــخ
دور و دراز ســرزمینی کــه چــراغ زندگــی خواننــدگان عزیــز ایــن
آن نگارنــده
نوشــته در آن پرفــروغ پرتوافشــانی میکنــد ،و از ِ
قبرســتان
سوســویی کمرمــق دارد ،زیــر پــل و پلــه خوابــی،
ِ
متــروک خوابــی ،کپــر ،پاشــلی ،گرگیــن ،خانـهای یــک شــبه
برپــا شــده بــرای خــواب ،و در نهایــت خیابــان و بیابــانخوابی،
ســهم آخریــن الیههــای رانــده شــدن گردیــد .رانده شــدنی که
در درازنــای تاریــخ از آغــاز تــا بــه امــروز ماهیــت خــود را ،البتــه
هــر روز پررنگتــر و بیرحمانهتــر ،بــه خوبــی حفــظ کــرده
اســت .در پــی اســتفاده از آب و گل و گیــاه بــرای رفــع نیــاز و
زیباســازی ،بهکارگیــری رنــگ (نقاشــی) و مجســمه آرام آرام
جــای خــود را بــاز کــرد ،گرچــه بــاز هــم بــا تأکیــد بــر جســم
ـت بــاال را داشــت.
یــا ظاهــر شــهر کــه دسـ ِ
نحیــف
قلــم
ســهم کمتــوش و
ِ
ِ
تــوان مقالــه ،آن هــم بــه ِ
نگارنــده ،اجــازه نمیدهــد تــا تحــوالت گاه دلکــش ولــی عمدت ًا
ـی جســم شــهر و آنچــه بــر ضعیفتریــن
ناخرســندکنندۀ زندگـ ِ
الیههــای اجتماعــی میرفتــه اســت بــه کمــال بازگــو شــود.
تنهــا بــه اشــارهای تأکیــد میگردد کــه برعکــس بــاور جاافتادۀ
عمومــی ،یکــی از دلکشتریــن دورههــا ،گرچــه ســخت کوتــاه
عمــر در فاصلــه گرفتــن از جســم شــهر ،بــه اواخر قرون وســطا
و رونــق کارناوالهــای اجتماعــی بــه عنوان جایگزیــن کوچکی
بــرای زندگــی عرصــۀ عمومــی بازمیگــردد .زمانی کــه حداقل
در محدودههــای ُگل و شــارلمانی ،برخی از شــوراهای شــهری،
1 -Sigiriya

ـت بالمنازع
بــاز هــم برعکس بــاور همگانــی و به رغــم حاکمیـ ِ
کلیســیا ،دنیــوی باقی مانــده بودنــد و گامهایــی هرچند کوچک
در ایفــای حقــوق از رمــق افتــادۀ شــهروندی برمیداشــتند .امــا
داســتان واقعــی پرداختــن بــه شــهر بــه تولــد ســرمایهداری و
منطــق درونــی آن یعنی انباشــت دمافزون برای ســرمایهگذاری
و کســب ســود یــا ســرمایۀ بیشــتر و ســرمایهگذاری دوبــاره و
بیپایــان بازمیگــردد .بــا طلــوع کارخانــه ،ایــن مهمتریــن
محصــول ســرمایهداری صنعتــی ،انبــوه جمعیــت بــه ســوی
شــهرهای ناآمــاده روانشــدند .بــا ورود چنــان جمعیــت
عظیمــی ،مســئلۀ ســرپناه بــه معضلــی جــدی بــدل گشــت و
نطفههــای شــکلگیری گتــو 2یــا اصــا م 3بســته شــد .گتوهــا
در آغــاز ســرپناههای پرولتاریایــی تــازهشــکل گرفتــه و عمدتـ ًا
یهودینشــین بودنــد .امــا بــا پذیــرش ناگزیــر بخــش عمــدهای
از فقــرای شــهری ،ماهیتــی دیگرگونــه یافتنــد و محــل زندگی
ـی
رنگینپوســتان شــدند .برعکــس کلنیهــای فقیرنشــین رومـ ِ
عمدت ًا بردهنشــین ،ســابقهای از گتوها در دوران پیش از شــهری
شــدن ســرمایهدارانه وجــود نــدارد (نــک .پیــران 1365-1363؛
 .)Mellor 1977: 51اصالمهــا در مجمــوع پدیــدهای متعلــق
بــه ایــاالت متحدهانــد کــه بهتدریــج و بــا شــهری شــدن
شبهســرمایهدارانۀ ســایر مناطــق جهــان ،جهانــی شــدند.
شــرایط ناگــوار جمعیــت روســتایی ،کــه بــا غلبــۀ ســرمایهداری
تجــاری و صنعتــی بــر ســرمایۀ زمینمحــور و توقــف
ســرمایهگذاری در خــارج از شــهرها روب ـهرو بودنــد و چــارهای
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 جملــۀ آثــاری بودند که
توجــه همــگان را به شــرایط فقــرای شــهری زادۀ ســرمایهداری
آغازیــن جلــب کردنــد .بهتدریــج ایــن پرســش مطــرح شــد
کــه چــرا وضــع چنیــن اســت .در واکنــش بــه طــرح چنیــن
پرسـشهایی ،زمینــۀ مطــرح شــدن علــوم اجتماعــی تجربهگرا
فراهــم گشــت .انگلــس از وضعیــت طبقــۀ کارگــر انگلســتان
نوشــت ،چارلــز بــوث 4بــا نگاشــتن کتابــی چندیــن جلــدی بــه
نــام کاروبــار 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 پرسـشنامه ،از وضعیــت کارگــران
2 - getto
3 - slums
4 - Charles Booth

1 - Town Planning Movement
2 - Margaret Olivia Sage
3 - Russell Sage Foundation

4 - Forest Hills
5 - Clarence Arthur Perry
6 - urban renewal
7 - economic globalization
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آلمــان ســخن به میــان آورد ،و قبــل از او زیمــل از حیات روحی
متروپلــی یــاد کــرد .ایــن آثــار کــه ارائــۀ تصویــری واقعگــرا از
شــرایط محرومــان و اثرگــذاری کالنشــهرها بــر روح و روان
آدمــی را نشــانه رفتــه بودند ،پرســش دیگری را مطرح ســاختند:
چــه بایــد کــرد؟ پاسـخگویی بــه ایــن پرســش را برنامهریــزی
نوظهــور بهویــژه برنامهریــزی شــهری بــر عهــده گرفــت کــه
ســالها بعــد ،بازآفرینــی شــهری و محلـهای در دل آن روییــد
و بالیــد .البتــه دو جنــگ جهانــی بهخصــوص دومیــن جنــگ
اجــازۀ رشــد چشــمگیر برنامهریــزی شــهری و محلـهای را نداد.
در عیــن حــال ،پایــان جنــگ دوم جهانــی و ویرانههای شــهری
حاصــل از آن بــه برنامهریــزی شــهری فوریتــی غیرقابــل
چشمپوشــی بخشــید .عامــل دیگــر نیــز شــهری شــدن اغنیــا
بــود کــه بــا شهرســازی و معمــاری فاخـ ِر ســرمایهدارانه ،چهرۀ
شــهرها را قطبــی ســاختند و فاصلــۀ عظیــم طبقاتــی را بــه
وضوحــی خیرهکننــده آشــکار کردنــد .در پرتــو چنــان شــرایط
و حضــور چنــان متغیرهایــی ،برنامهریــزی شــهری جانــی تــازه
گرفــت و بهتدریــج بــه دوازده الگوی شهرســازی جان بخشــید.
در ایــن نوشــته چــارهای جــز ارائــۀ خالصـهای گــذرا در معرفی
زمینههــای عرضــۀ مفاهیــم گوناگــون تــا معرفــی بازآفرینــی
شــهری و محل ـهای نیســت .چنیــن نــگاه کمتــوش و توانــی
هــم بــه ناچــار بــا کاســتیهایی روبهروســت .لیکــن توجیــه آن
میتوانــد «آب دریــا را چــو مــی نتــوان کشــید  /هــم بــه قــدر
تشــنگی باید چشــید» باشــد.
اولیــن اقــدام ،برنامهریــزی کاربــری زمیــن در انگلســتان بــود
کــه بــه تصویــب الیحــۀ شــهر و کشــور در ســال  1947منجــر
شــد .مهمتریــن نکتــه در ایــن الیحــه انتقــال قــدرت اقــدام به
ـی تحــت نظــارت دولــت
نوســازی از مالــک بــه حکومــت محلـ ِ
بــود .ایــن الیحــه ســرآغاز قانونگــذاری پیدرپــی تــا الیحــۀ
 1968بــود کــه ســتون فقــرات آن را کاربــری زمیــن تشــکیل
مـیداد .دو الیحــۀ یــاد شــده بــر ســابقهای اســتوار اســت که با
عنــوان جنبــش برنامهریزی شــهری 1شــهرت یافته اســت .آغاز
جنبــش یاد شــده بــه ســالهای پایانی قــرن نوزدهــم در امریکا
بازمیگــردد .در ســال  1907مــارگارت اولیویــا ســیج 2همســر
دوم مــرد ثروتمنــدی بــه نــام راســل ســیج دســت بــه تآســیس
بنیــاد راســل ســیج 3زد تــا ثــروت همســرش را کــه در آن زمان

چندیــن ده میلیــون دالر بــود صــرف «بهبــود شــرایط اجتماعی
و زندگــی در ایــاالت متحــده» کنــد .ایــن بنیــاد در اولیــن گام
بــرای احــداث مدلــی از محلهای حومـهای ،آن هم عمدتـ ًا برای
خانوادههــای کارگــر ،ســاختن باغهــای فورســت هیلــز 4را در
دســتور کار خود قــرار داد .از قضای دلکــش روزگار ،فرهیختهای
5
جامعهشــناس و برنامهریــز بــه نــام کالرنــس آرتــور پــری
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 برنامهریــزی شــهری و محل ـهای جهتگیــری
تــازهای بــا عنــوان بازســازی ،توســعه و توســعۀ مجــدد محلــه
(مســامحت ًا معــادل  )communityبــه کــف آورد .همــان گونــه
کــه اشــاره شــد ،اقدامــات جنبــش برنامهریــزی 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
چهــرۀ شــهرها (شــهر اغنیــا و شــهر فقــرا) ،و ویرانههای ناشــی
از دو جنــگ بهویــژه جنــگ جهانــی دوم اســتوار بــود .در نتیجه،
بحــث نوســازی شــهری 6را کــه بیشــتر بــه پاکســازی و احداث
از نــو توجــه داشــت و ســابقۀ آن بــه کاربــری و اصــاح زمیــن
بازمیگشــت نشــانه گرفــت .نوســازی ،توســعه و بازتوســعۀ
شــهری بــاز هــم بیشــتر به جســم شــهر و محلــه نظر داشــتند.
پــس معضالتی همچــون فقر شــهری و محرومیت رشـدیابنده
از گســترش بازنایســتادند و بنــا بــه طبیعــت ســرمایهداری هـ ر
دم بزرگتــر شــدند .بدیــن طریــق نقدهایــی از راه رســیدند و
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 ،بهویــژه
بــا توجــه بــه محلههــای از توســعه و دگرگونــی بازمانــدۀ فقــرا
کــه درگیــر انــواع آســیبهای اجتماعــی و مشــکالت روحــی،
روانــی و فرهنگــی بودنــد ،توجهــی جــدی بــه بعــد جامعـهای
کــه بیشــتر در مفهــوم اجتماعــی متجلــی میشــد باب گشــت.
بــا ظهــور جهانیســازی از بــاال یــا از دریچــۀ اقتصــاد 7کــه
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ـی در حــال ادغــام کامــل را طلــب میکرد،
اقتصــاد واحــد جهانـ ِ
خــروج ســرمایهها بــه ســوی مکانهایــی بیتوجــه بــه
مالحظــات محیــط زیســتی و دارای کارگــر ارزان و بیحــق و
حقــوق و ناشــهروند رواج یافــت .در ایــن مســیر ،چین و ســپس
کشــورهای کوچــک جنــوب شــرقی آســیا از جملــه ویتنــام،
اندونــزی و مالــزی ســرمایههای صنعتــی را جــذب کردنــد و
کارخانههــای بســیاری در اروپــای غربــی و ایــاالت متحــده
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
1
در ایــاالت متحــده ،مفاهیــم باززندهســازی شــهری و محلهای
و ،در انگلســتان ،بازآفرینــی شــهری 2از راه رســیدند .در بحــث
از محلههایــی کــه بــا بدســلیقگی «فرســوده»« ،ناکارآمــد» و
نظایــر ایــن مفاهیــم نادرســت و بیمعنــا خوانــده میشــوند نیــز
برنامهریــزی محل ـهای جــای خــود را بــاز کــرد و ذیــل چنــد
عنــوان راه پرفــراز و نشــیبی را پیمــود.
امــروزه ،عــاوه بــر جســم یــا کالبــد ،اقتصــاد بــا تأکیــد بــر
اشــتغال مولــد ،اجتمــاع بــا تأکیــد بــر جــرم و آســیبزدایی،
مفهــوم محیــط زیســت و مشــارکت فعــال ،غیرصــوری و
غیرنمایشــی ،شــهروندی و شــهروندمداری ،و باالخــره پایــداری
و اداره کــردن خردمندانــۀ دخیــان بــر پایــۀ ســه اصــل معــرف
6
بــودن ،3حســاس بــودن 4و پاسـخگویی 5بــه همــراه شــفافیت
در معنــای بازآفرینــی شــهری و محلهای درج شــده اســت (نک.
پیــران  .)1384در بحثهــای بعــد نشــان داده خواهــد شــد کــه
تأکیــد گریزناپذیــر بــر مشــارکت فعــال و واقعــی دخیــان در
چرخــۀ کامــل برنامهریــزی ،از ب بســم اهلل تــا ت تمــت ،یعنــی
ضــرورت دگرگونــی مدیریت فضا یــا ادارة مردمــی و خردمندانة
ـان شــهری ،و ضــرورت توجــه بــه دیالکتیــک دانــش
دخیـ ِ
گران نامداخلهگــر،
نویــن و دانــش بومــی بــه مــدد تســهیل ِ
بــرای رهانیــدن مفهــوم بازآفرینــی شــهری و محلـهای از پیوند
نامبــارک و مخرب بــا مفهــوم  gentrificationکه بــه گونهای
مضحــک اعیانیســازی ترجمــه شــده اســت ،طــرح و ضرورتی
بیچــون 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 محلـهای بــا توجه به هشــت مفهــوم مورد
اشــاره (کالبــد ،اقتصاد ،اجتماع ،مشــارکت فعال ،محیط زیســت،
ـردن خردمندانــة دخیــان) و
پایــداری ،شــهروندمداری ،اداره کـ ِ
اجــزای هریــک از آنهــا پرداختــه شــده اســت (بــرای بحــث
فراینــد برنامهریــزی مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور و تحوالت
برنامهریــزی ،نــک .پیــران 1396ب).

بازآفرینی شهری و محلهای

پیــش از تجزیــه و تحلیــل بیشــتر مفهــوم بازآفرینــی شــهری و
محلـهای در ایــران ،اشــاره بــه دو نکتــۀ بســیار مهــم ضــروری
اســت .اولیــن نکتــه کــه بایــد در بحــث از مفاهیــم ،فنــون و
انــواع روششناســی و بهکارگیــری آنهــا مــورد توجــه قــرار
گیــرد ،هــدف تلقــی نکــردن مفاهیــم ،فنــون و روشهاســت.
برخــی از همــکاران محتــرم و فرهیختــه در جوامــع گوناگون و،
بــه تأســی از ایــن عزیــزان ،دانشــجویان و پژوهشــگران جــوان
بــه هنــگام آشــنایی بــا روششناســی بــه طور کلــی و فنــون و
ابــزار پژوهــش آنچنــان بدانهــا فریفتــه میشــوند کــه گویــی
هدفشــان دســتیابی بــه همانهــا بــوده اســت .ایــن فریفتــه
شــدن گاه ســبب میگــردد تــا مقولههایــی همچــون مفهــوم یا
مجموعــۀ مفاهیم ،فنــون ،روشهــا و روششناســی در مجموع
جایگاهــی بیــش از آنچــه بــه آنهــا 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 نگارنــدۀ ایــن نوشــته ،در خطــر چنیــن فریفته شــدنی
قــرار دارنــد کــه پرهیــز از آن بــرای کار پژوهشــی و یــاری
رســاندن بــه بهــروزی مــردم ایــن مــرز و بــوم و ســاختن خانــۀ
مشــترک یــا ســرزمینی کــه چــراغ زندگیمــان در آن میســوزد
ضرورتــی حیاتــی و تعیینکننــده اســت .اثــر فــوری و مســتقیم
فریفتگــی پیشگفتــه چشمپوشــی از کاســتیها ،نقــاط ضعــف
و ناکارآمــدی هــر مفهــوم ،فــن و روشــی در چارچوبــی ویــژه،
زمانــی مشــخص یا شــرایط و موقعیتــی خاص اســت .بازآفرینی
شــهری و محلـهای نیــز در ایــن میــان اســتثنا نیســت.
نکتــۀ دوم کــه نگارنــده در هــر موقعیــت ،فرصــت و مجالــی
بــر آن پــای میفشــرد و فقــدان آن را یکــی از معضــات
ـترونی راه و رس ـمها ،حیطههــا،
اساســی کشــور میدانــد و سـ ِ
نگرشهــا و رشــتههای علمــی و شــاخههای آنهــا را معلــول
آن میدانــد ،فقــدان و بیتوجهــی مزمــن شــده بــه دیالکتیــک
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عــام و خــاص اســت .نگارنــده در گذشــته فقــدان دیالکتیــک
یــاد شــده را در کالسهــای درس و بیشــتر در حیطههــا و
مباحــث اندیشـهمحوری و موضوعــات و عناوین درســی مطرح
ســاخته اســت ،لیکــن امــروز بایــد بــه جنبــۀ عــام و فراگیــر آن
ی طــرح میشــود
پرداخــت زیــرا در چارچــوب شــرایط جامعـها 
و بــا نــگاه بــه آینــدهای فاخــر کــه حــق مســلم فرزنــدان ایــن
نســل یــا گرداننــدگان آینــدۀ چــرخ کشــور اســت مــورد توجــه
قــرار میگیــرد .دیالکتیــک عــام و خــاص بــه شــکلی تــام و
تمــام همــۀ اجــزا و جوانــب زندگــی را شــامل میشــود .بــرای
مثــال ،اگــر شــخصی کــه بــه شــغل نجــاری مشــغول اســت و
دستســاختههای چوبــی تولیــد میکنــد بخواهــد در عرصــۀ
جهانــی عــرض انــدام کنــد و بــا صــدور تولیــدات خــود بــه
ســایر جوامــع ،ضمــن یــاری رســاندن بــه اقتصــاد ملــی ،نــام و
آوازۀ ایــران عزیــز را در حیطــۀ شــغلی خویــش ارتقــا بخشــد،
بایــد بــه دیالکتیــک یــاد شــده در نجــاری ،کــه عبــارت اســت
از شــرایط روز نجــاری از تمامــی جوانــب در ســطح جهــان،
توجــه ویــژه مبــذول دارد و آن را بــه خوبــی درک کنــد و به کار
گیــرد .ایــن نجــار بایــد انــواع چــوب و ویژگیهــای هریــک،
و آخریــن ابــزار و وســایل و امکانــات حرفـهاش را در حــد تــوان
و بــر پایــۀ کوششــی فراگیــر بشناســد و از فنــون و روشهــا و
الگوهــای موجــود و رایــج آگاه باشــد .آنگاه ایــن عــام را در
ظــرف خــاص مــکان و زمــان خویــش بــه صــورت دیالکتیکی
پیــاده کنــد ،یعنــی عــام را نهــاد (تــز) ،خــاص را برابرنهــاد
(آنتیتــز) ،و نتیجــۀ برخــورد دیالکتیکــی عــام و خــاص یــا
محصــول نهایــی را باهمنهــاد (ســنتز) بــه حســاب آورد .در
نتیجــه ،محصــول او در جایگاهــی جهانــی قــرار میگیــرد و
خــود محصــول بــه عــام تبدیل میشــود تــا نجــاران آگا ِه ســایر
خاصهــا یا کشــورها آن را دیالکتیکی بــه کار گیرند و نتیجهای
غیرتقلیــدی و غیرتکــراری و در عیــن حــال فاخــر و ارزشــمند
تولیــد کننــد .بیدرنــگ بایــد اضافــه کــرد کــه مــراد آن نیســت
کــه هر نجــاری اســتاد چوبشناســی ،متخصص ابزارشــناس و
دههــا مــورد دیگــر شــود کــه امــری محــال و مثالــی مضحــک
خواهــد بــود .منظــور آن اســت کــه نجــار هوشــمند کلیــات
حرفــۀ خــود را در ســطحی جهانــی بشناســد و تاریــخ نجــاری
در ســرزمین خویــش یــا راه و رســم نجــاران را در حــدی کــه به
کارش میآیــد مــرور کــرده باشــد و ســپس از ایــن دو ،ســبک

و ســیاقی بــرای خویــش آن هــم بــا گــذر عمــر بــه کــف آورد.
مــرور فتوتنامههــا در رشــتههای گوناگــون نشــان میدهــد
کــه چگونــه اصحــاب حرفههــای گوناگــون بــا ســبک و ســیاق
همحرفهایهــای خــود حداقــل در چنــد جامعۀ مطرح زمانشــان
آشــنا بــوده و بــا هــم رقابــت میکردهانــد ،آن هــم در زمانـهای
کــه ســفر جانــکاه و نیازمنــد صــرف عمــری بــود و یافتههــا
معمــو ًال از مرزهــای محلــی فراتــر نمیرفــت.
نگارنــده بــا تحلیل محتــوای متــون و منابع تاریخــی ،جامعهای
و مکانمحــور یــا شــهری در قالب جامعهپژوهی و شهرشناســی
ایــران ،کــه بــه یــاری بیــش از یــکهــزار دانشــجوی عزیــز و
ســختکوش در بیــش از بیســت ســال گذشــته به فرجــام خود
نزدیــک شــده اســت ،بــه روشــنی دریافته اســت کــه دیالکتیک
یاد شــده بــدون چنــان نامگــذاری از گذشــتههای دور تا شــروع
فراینـ ِد سرســری اخــذ شــده ،نفهمیــده ،هضــم نشــده ،ناتمــام،
و ناقــص و ظاهــری بهکاررفتــهای کــه شــبهمدرنیتۀ ایرانــی
میخوانــد کامـ ً
ا رواج داشــته اســت .در ســاختن بخــش مهمی
از بناهــای مانــدگار شــده ،کــه برخــی از آنهــا اکنــون میــراث
بشــری تلقــی و بــدان نــام ثبــت شــدهاند ،ردپــای دیالکتیک یاد
شــده کامـ ً
ا هویداســت .ایــن ردپــا در ســاحتهای اندیشـهای
چنــان روشــن و مشــهود اســت کــه کمتریــن تردیــدی باقــی
ـی مجهــز بــه ســاح نقــد،
نمیگــذارد .بــه دیگــر ســخن ،ایرانـ ِ
اندیش ـههای ســایر ملــل زمــان خــود را ،چــه در شــرق و چــه
در غــرب ،کام ـ ً
ا وارســی و برخــی اجــزای آن را اخــذ کــرده
و در متــن جامعــۀ خویــش عمــل آورده ،ورز داده و در نهایــت
ســنتز یــا باهمنهــادی ارزشــمند خلــق کــرده اســت .چهرههای
مانــدگار تاریــخ اندیشــۀ ایرانــی ،بــدون اســتثنا ،به ضــرورت نقد
و بازنگــری عــام در متــن خــاص جامعــۀ خــود آگاه بودهاند .تنها
کافــی اســت نــگاه نقادانــۀ ابنســینا بهویــژه در پایــان عمــر که
کامـ ً
ا دریافــت دیدمــان (پارادایــم) پایــدار جامعۀ 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 میفشــرد
یــا دیــدگاه سراســر نقــد و شــو ِر شــیخ شــهاب عزیــز و شــهید،
ـهر َوردی نازنیــن بــه عنــوان نمونـهای دیگــر بررســی گــردد
ُسـ َ
تــا عمــق شــناخت عــام و خــاص و بــه قــول قدمــا درج آن دو
در یکدیگــر و پدیــد آوردن امــری نــو از دل آنهــا هویــدا شــود.
بازآفرینــی شــهری و محلـهای چنانچــه از دیالکتیــک یاد شــده
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بهــرهای نبــرد بــه پشــیزی نمـیارزد و چــون دههــا حیطــه کــه
امــروز بــا تقلیــد از دیگــران دچــار ســترونی کامــل گشــتهاند،
بــدان سرنوشــت دچــار میشــود ،کــه گفتهانــد عاقــان را
اشــارتی کافی اســت.
نتیجــه آنکــه در بررســی مفهــوم بازآفرینی شــهری و محلهای
کــه بــا واکاوی و بررســی معانــی ایــن مفهــوم آغــاز میشــود،
نهتنهــا بایــد بــه بحــث و جدلهای بــه راه افتــاده و ادامــه یافته
در محــل شــکلگیری و رواج آن پرداخــت و به فراز و نشــیبها،
نقدهــا ،کــم و کاســتیها ،نقاط قــوت و ضعـف ،انــواع کاربردها،
محدودیتهــای کاربــرد در مباحــث گوناگــون ،تجــارب به کف
آمــده ،پیروزیهــا و شکســتها ،نارواییهــا و ســوءتعبیرها و
سوءبرداشـتها 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 محلـهای و بهکارگیــری آن
در متــن خــاص بــا تاریــخ و شــرایط و ویژگیهــای دیگرگونــه،
همــۀ مــوارد بــاال را از نــو کاویــد و مفهــوم را در پرتــو ویژگیها
ـال متــن جدیــد ،بررســی همهجانبــه
و شــرایط و گذشــته و حـ ِ
و فراگیــر کــرد .از ایــن رو ،در نوشــتۀ حاضــر ،البتــه بــا توجــه
بــه انتظــاری کــه از مقالـهای «علمــی» مـیرود و بــا در نظــر
گرفتــن تمامی محدودیتهای آن ،ســخن از بازآفرینی شــهری
و محلـهای 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 معادلســازی مفاهیــم با مشــکل
ترجمــه از روی کتــاب لغــت روبهروســت .گرچه در گام نخســت
از مراجعــه بــه معادلهــای موجــود در کتابهــای لغــت گریزی
نیســت ،پــس از برداشــتن ایــن گام ضــروری بــه عنــوان اولیــن
گام ،بایــد در بــاب معنــای فرهنگــی هــر مفهــوم بــه بررســی
پرداخــت .معادلیابــی بــدون توجــه بــه فرهنــگ و شــرایط و
ویژگیهــای زبــان مبــدأ و همچنیــن زبــان مقصــد ،بخــش
عمــدهای از ترجمههــای موجــود را از بنیاد بیثمــر و حتی خالق
کجفهمی و ســوءتعبیر ســاخته و بــه رواج معادلهــای غلط و در
بســیاری مــوارد مضحک ختم شــده اســت .در نتیجــه باید توجه
داشــت کــه در کنــار امانـتداری در یافتن معادلهای درســت و
قابــل پذیــرش ،بایــد بــه قابــل درک و فهــم بــودن معادلها در
زبــان مقصــد نیــز اندیشــید .بــا ایــن حســاب ،مفهوم انگلیســی
توجوی دنیــای مجــازی با نمودارگونۀ
 regenerationدر جسـ 

زیــر آغــاز میگــردد:
نمودار .۱منشأ مفهوم regeneration
منشأ
زبان التین
regeneration
خلق مجدد ،بازآفریدن

زبان التین
)اسم( regeneratio

زبان انگلیسی
regenerate

زبان انگلیسی میانه regeneratio
دوباره آفریدن آنچه قابل قبول بوده است

ایــن مفهــوم در کتــاب لغــت  Merriam-Websterعمــل یــا
ـت آفریــده شــدن تعریف شــده اســت.
فراینــد بازآفریــدن و حالـ ِ
در ایــن کتــاب ،بازســازی معنــوی و باززندهســازی آن معنویــت،
هرچــه کــه باشــد ،نیــز از جملــۀ معانــی ایــن مفهــوم ذکــر
شــده اســت .آخریــن معنــا ژنراتــور اســت کــه بــه زبــان مــردم
بهویــژه مهندســان ،تکنیســینها و حرفهمنــدان راه یافته اســت
و بــه وســایلی خــاص بــرای تولیــد نیــرو بهویــژه بــرق و گرمــا
اشــاره میکنــد کــه در شــرایط عــادی خاموشانــد امــا هــر
بــار بــا فشــار دکم ـهای بازآفرینــی میشــوند .در زبــان عربــی
ـم ســاخته شــده کــه تَطعِیم اســت .عجیب
معادلــی از فعــل َط ِّعـ َ
آنکــه ایــن معــادل بــه عربــی بــه معانــی واکسـنزنی ،تلقیــح،
آبلهکوبــی ،و پیونــد زدن شــاخه یــا ســاقۀ درخــت بــه درختــی
دیگــر اســت .پیونــد زدن نوعــی بازآفرینــی یــا تکثیــر اســت و
واکســن زدن نیــز بــه معنــای بازآفرینــی زندگی با نفــی احتمال
بــروز خطــری مرگآفریــن در آینــده اســت.
مســئلۀ اصلــی در بـهکار بــردن بازآفرینــی بهویــژه دربــارۀ فضــا
و مــکان در ایــن پرســش نهفتــه اســت کــه آیــا بازآفرینــی در
پــی خلــق مجــدد شــرایط مکانــی یــا بــه طــور کلیتــر فضایی
اســت کــه وجــود داشــته اســت و دیگــر نیســت؟ ایــن پرســش
هنگامــی پررنگتــر میشــود کــه در متنهایــی متفــاوت
و مرتبــط بــا خاســتگاه اولیــۀ مفهــوم  regenerationمطــرح
میشــود زیــرا در غــرب آنچــه بــا خــروج ســرمایههای صنعتــی
ش و خــروش و ثروتمنــد ،آن هــم بــه دلیــل
از شــهرهای پرجــو 
ســرمایهداری قمارخانـهای ،1از کــف رفتــه و ایــن شــهرها را از
1 - casino capitalism

از مفهــوم بــه تجربــة میدانــی :شــکافتن
مفهــوم عــام بازآفرینــی در عمــل

بــا توجــه به مباحــث باال ابتــدا بایــد تأکید شــود کــه بازآفرینی،
کــه عمدتـ ًا و تــا مدتهــا غربی بــوده اســت ،در تجربــة جهانی
ی اســت .پس از
دارای چــه انبــان یــا خورجیــن و چنتــة تجربـها 
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 اقداممحــور یــا عملیاتــی ،آن هــم
ـران عزیز کشــف کرد .مســئلة
بــا توجــه بــه خــاص یــا متــن ایـ ِ
نخســت آن اســت کــه چگونــه بخشــی از دخیــان یا ســاکنان
ـان اولیــن) کــه
مکانهــا ،مناطــق یــا محلههــای هــدف (دخیـ ِ
قرنهــا چنــدان بــه بــازی گرفتــه نشــدهاند و در حــدود یکصد
ســال گذشــته در احاطة موجــود بییال و دم و اشــکم ،نفهمیده،
هضــم نشــده و در ظاهــر مانــدهای بــه نــام مدرنیتــة ایرانــی به
تماشــاچیان حیــرتزده و ســاکتی بــدل شــدهاند ،بــه میــدان
آینــد و محــور تصمیمگیــری و اقــدام شــوند .در ســوی دیگــر
ماجــرا ،چگونــه بایــد متخصصــان ،مســئوالن ،تصمیمگیــران
ســازمانها و نهادهــای گوناگونــی را کــه بــاز هــم از جملــة
دخیالنانــد و در حــدود یکصــد ســال گذشــته فعــال مایشــاء
بــوده و خــود پارچــة لبــاس نوســازی ،توســعه ،برنامهریــزی 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،
بــر تــن مــردم حیــرتزده و تماشــاچی کردهانــد و خرســند و

35

شماره 6۲

ضرباهنــگ گذشــته تهــی کرده اســت ،این بــار باید بــا محرک
دیگــری (گردشــگری ،هنــر بهویــژه موســیقی و در یــک کالم
فرهنــگ) دوبــاره خلــق یــا بازآفرینی شــود کــه دقیق ًا بــه معنای
 regenerateاســت .بازآفرینــی در ایــران و ســایر کشــورهایی
کــه ایــن مفهوم بــرای مقابلــه بــا شــرایط اجتماعهای فقــرزده،
تهیدســت ،ســاکن ،و پرمعضــل و مســئله بــه کار مـیرود ،بــه
دنبــال خلــق مجــدد چــه چیــزی اســت؟ بــه دیگــر ســخن ،آیا
مناطــق هــدف بازآفرینی در ایــران دارای گذشــتهای قابل قبول،
شــاداب و ســرزنده بودهانــد کــه از میــان رفتــه و بایــد دوبــاره
خلــق شــود؟ نگارنــدۀ ناچیز ســی ســال اســت کــه بر ایــن گونه
ســهلانگاریها در کاربــرد یــا بهتــر از آن تقلیــد مفاهیمــی کــه
در متنهایــی کامـ ً
ا متفــاوت بــه دنیــا آمدهانــد شــوریده یــا به
قــول برخــی همکاران فرهیختــه «هیاهو به راه انداخته اســت».
مفهوم «بازآفرینی» در بازســازی آثار معماری ارزشــمند گذشــته
و نوســازی آنهــا کام ـ ً
ا بامعنــا و قابــل توجیــه اســت ،ولــی
در مــورد مناطــق یــا محلههــای هــدف بازآفرینــی شــهری و
محلـهای 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 میشــود 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 نمیمانــد و در
عمــل ســابقهای کــه در پــس مفهوم نهفتــه و بهتدریــج در متن
دیگــری بالیــده اســت نیــز بــا کاربــرد مفهــوم بــه میــان میآید
کــه حاصــل آن شکســت دائمــی و تکرارشــوندۀ نوســازیهای
شــهری اســت .بــه قــول متفکــری ،کافــی اســت از پنجــره
بــه بیــرون نــگاه کــرد و حاصــل تقلیــد یــاد شــده را دیــد .آیــا
شهرســازان ،جامعهشناســان ،و برنامهریــزان شــهری و محلهای
خــود ایــن محصــول را میپذیرنــد و تأییــد میکننــد؟
حــال بگذاریــم و بگذریــم و بازآفرینــی را بــه شــرطی مهــم
بپذیریــم .ایــن شــرط مهــم بازتعریف روندهــا ،روششناسـیها
و اهــداف بازآفرینــی در چارچــوب متنــی اســت کــه ایــران نــام
دارد .در صــورت تحقــق ایــن شــرط کــه چیـزی جــز دیالکتیک
عــام و خــاص نیســت ،بــا مســامحه میتــوان بازآفرینــی را
پذیرفــت و از گذشــتهای 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
ت
مهــم شــده و ارزشــمند تبعیــت کــرد و آن بازآفرینــی مشــارک 
ـان پروژههــای شــهری و محلـهای اســت .ایــن تبعیــت
دخیـ ِ
بــه معنــای کنــار گذاشــتن برنامهریــزی صرفـ ًا متخصصمحو ِر
اثیری
از بــاال بــه پاییــن اســت کــه ســالها در ایــن مــرز و بــوم ِ
مــورد غفلــت حاکمیتــی بیچــون و چــرا داشــته اســت .بــه
دیگــر ســخن ،در محلههــای قدیــم ایــران ،در کنــار هنجارهــا
و ارزشهـای ضــد دگرگونــی ،هنجارهــا و ارزشهــای مثبتــی
همچــون همکاریهــای مــوردی ،فرمانبریهــا و یاریهــای
مقطعــی ،و البتــه نه مشــارکت به معنــای فنــی و تخصصی آن،
ـق گاه بــه افــراط و ماننــد آن وجــود
جوانمــردی ،احســاس تعلـ ِ
داشــته اســت کــه میتوانــد بــاز آفرینــی شــود.
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شــادمان در انتظــار شــکرگزاری آن تماشــاچیان یــا در واقــع
گران نامداخلهگــری
گــروه هــدف اصلــی ماندهانــد بــه تســهیل ِ
بــدل کــرد کــه تخصــص و دانــش خــود را بــدون دخالــت در
اختیــار اصلیتریــن گروههــای هــدف قــرار دهنــد و رشــد
مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور بازآفرینــی را نظــاره کننــد .این
ل بازآفرینی شــهری و
دو بحث چشــم اســفندیار یا پاشــنة آشــی 
محلـهای در ایرانانــد .جامعــة ایــران بــه تربیتــی قــرن بیســت
و یکمــی ،آن هــم بــر بنیــاد هنجارهــا و ارزشهــای مثبــت و
محــدود نســازنده و اصیــل چندین هــزار ســاله ،و البتــه بازتولید
امروزیــن و دقیــق آنهــا بر پایــة ارزیابــی علمــی و آیندهنگرانه،
نیــاز مبــرم دارد .برنامههــای آموزشــی فراگیر و دائمــی چندین و
چنــد رســانهای مناســب گروههــای جمعیتــی گوناگون نیــز باید
بــه رفتــاری کــردن ارزشهــا و هنجارهــای مثبــت و مناســب و
عملیاتــی کــردن آنهــا یاری رســانند.
در کنــار ایــن مــوارد باید بــه شناســایی وجوهی از عــام پرداخت
کــه بــه دلیــل انتزاعــی و نظــری بــودن قابــل تعمیمانــد .چنین
وجوهــی بخشهایــی از بازآفرینــی شــهری و محلهای مســتتر
در تجربــة عــام را تاحــدودی قابــل تعمیــم میکننــد و بدیــن
طریــق بخشــی از خورجیــن یــا انبــان تجربــهای غــرب را
جهانــی و قابــل اســتفاده میســازند .پــس الزم اســت بــه
نکاتــی دربــارة کامییونیتــی کــه نگارنــده آن را با تســامح معادل
محلــه گرفتــه اســت اشــاره گــردد کــه از جهاتــی میتوانــد
بــه شــکلی متنمحــور در مــورد محلــة ایرانــی نیــز ،البتــه بــا
شــرایطی ،موضوعیت داشته باشــد .پاورز ()Powers 2007:17
عنــوان میکنــد کــه محلههــا ،چــه کوچــک و چــه بــزرگ،
بخشــی از مکانهــای درون شــهرها محســوب میشــوند کــه
مــردم ســاکن آنهــا بــدان مکانهــا بــه عنــوان بخشهــای
مجــزا و متفاوتــی مینگرنــد کــه دارای حــدود و ثغــور معیــن و
ویژگیهــای خــاص خــود هســتند و هنوز بــرای مــردم اهمیتی
خــاص دارنــد و مهــم بــه شــمار میآینــد .ایــن تعریــف محلــه
نتیجــة پژوهشهای گســتردة پــاورز و تعریفی مســتند و گویای
ایــن حقیقــت اســت کــه محلههــا بایــد بــه یــاری مــردم حفــظ
شــوند زیــرا هنــوز دارای امکانــات و ویژگیهایــی هســتند کــه
ســبب خرســندی ســاکنان میشــوند و زندگــی را شــادابتر
میســازند و در بهــروزی و رفــاه مــردم مؤثــر میافتنــد .محلــه
زندگــی ســاکنان را دربرگرفتــه و آن را احاطــه کــرده اســت،

خدمــات ضــروری را در خــود جــای داده و محــوری حیاتی برای
زندگــی فــرد فــرد ســاکنان بــه شــمار مـیرود .محیطــی اســت
کــه مــردم بــدان وابســتهاند .بــه دیگــر ســخن ،حــس تعلــق به
مــکان هنــوز در محلـ ه زنده اســت .متــن ویــژهای اســت دارای
دل آن گروههای اجتماعــی گوناگون به
تاریــخ و هویــت کــه در ِ
حشــر و نشــر میپردازنــد و ارتباطــی روزانــه را شــکل میدهند.
پــاورز بــا اســتفاده از تمثیــل مــادر و فرزنــد و حرکــت فرزنــد به
نوجوانی ،جوانی و ســپس بزرگســالی ،از اجتماعی شدن در درون
محلههــا ســخن میگویــد .از بــزرگ شــدنی کــه انســان را بــه
جهــان وســیعتر پیونــد میزنــد و او را آمــادة زندگــی در درون
جامعــه میســازد .امــا در کنــار ایــن تصویــر زیبــا بایــد اعتــراف
کــرد کــه زندگــی در محلههــای تهیدســتان کــه تــؤام بــا فقــر
ن شــده اســت ،گــذار از کودکی را بــا خطرات جــدی همراه
مزمـ 

میســازد و آدمیــان درد و رنــج را نیــز فــرا میگیرنــد 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 آســیبهای
اجتماعــی نیــز روبـهرو میکنــد و گاه آنــان را بــه دام آســیبها
میانــدازد .پــس محلههــا زشــت و زیبــای زندگــی را آشــکار
ک ســو در شــرایط عــادی ،بــا اجتماعــی کــردن
میکننــد .از یـ 
ســاکنان ،حــس اعتمــاد بــه نفــس را در آنــان تقویــت و نهادینه
میکننــد و مهارتهــای انطبــاق را بــه آنهــا میآموزنــد و از
دیگــر ســوی ،آدمــی را در معرض انــواع نابهنجاریهــای فردی
و جمعــی قــرار میدهنــد (.)Powers 2007: 22
متفکــر دیگــری ( )Bartin 2000: 40-65بــر بنیــاد
دلمشــغولیهای متنــوع زیســتمحیطی و بــر پایــة مباحــث
مهمــی همچــون ســامت ،ایمنــی ،بهداشــت ،برابــری و
دسترســی[ 1بــه آمــوزش ،بهداشــت ،اشــتغال خــاق و انســانی،
اوقــات فراغــت روحنــواز و ]...و حتی براســاس توجیــه اقتصادی،
توجــه بــه محلههــا را ضــروری میدانــد و بــر بهرهگیــری از
توانمندیهــای محلــی تأکیــد میکنــد و مدعــی اســت کــه
محلههــا بالقــوه بســیار توانمندنــد .در واقــع ،بارتیــن همچــون
متفکــران بســیاری غیرمســتقیم نشــان میدهد که نگاه جســم
یــا کالبدمحــور در حیطههــا و رشــتههای گوناگــون از جملــه
برنامهریــزی چگونــه ســالها بــا غفلــت از اقتصــاد ،فرهنــگ،
جامعــه و مهمتــر از همــه مــردم ،توانمندیهــای انســانها و
1 - access

1 - Ruth Lupton
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محلـهای را کــه در آن میزینــد نادیــده گرفتـ ه و اصــاح امــور
ـران
را در ســنگ و آهــن و ســیمان خالصــه کــرده اســت .تهـ ِ
خســته و تیــغ خــورده از ســنگ و آهــن و ســیمان ،آن هــم بــه
دلیــل شــرزگی و طمــع و زیادهخواهــی لمپنیســمی یلــه و رهــا،
نمونـهای بیهمتــا از ایــن دســت اســت .از ایــن روی ،بازآفرینی
یــا نوآفرینــی شــهری و محلـهای دعوتــی اســت بــه تمرکــز بر
انســان ،محلــه و تجــارب و توانمندیهــای محلــی .تجاربــی
کــه بایــد بــه نیروهــای کالنتــر اجتماعــی و محیــط زیســتی
پیونــد خــورد .برنامهریزیهــای ناحیهمحــور تــا محلهبنیــاد
در متنهــای شــهری ،اســتانی ،ملــی یــا در چارچــوب آمایــش
واقعــی ســرزمین ،که چیزی نیســت مگر تقســیم کار اجتماعی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،منابعــی و محیــط زیســتی در جغرافیــای
ملــی ،بایــد خطمشــیهای ملــی را بــه ســطوح پایینتــر و
سلســله مراتــب فضایــی ـ مکانــی تجزیــه کنــد و بــا برقــراری
دیالکتیــک محلــی ،ملــی و بینالمللــی ،تمامــی اجــزای جامعــه
و فضــا را یکجــا بنگــرد .زیــرا بنیادیتریــن مشــکالت محلــه،
ناحیــه ،منطقة شــهری ،شــهری و مناطــق کالنتــر جغرافیایی
از مشــکالت در ســطح ملــی و بینالمللــی همچــون فقــر،
عقبماندگــی ،اســتثمار و اســتعمار جدیــد ،ظلــم ،نابرابــری ،و
عــدم دسترســی بــه امکانــات الزم بــرای ســطح قابــل قبــول
زندگــی نشــئت میگیرنــد ،میروینــد ،میبالنــد و فربــه و
تنومنــد میشــوند و بنیــان زندگــی فــرد ،خانــواده ،محلــه و
شــهر را نابــود میســازند.
بــر ایــن اســاس ،پایــداری و تأثیرگــذاری بازآفرینــی شــهری و
محلـهای یــا نوآفرینــی فضــا ـ مــکان ،که ســر و صدایی بــه راه
انداختــه و خــود را بــه عنــوان دیدمــان (پارادایــم) قرن بیســت و
یکــم برنامهریــزی شــهری و محلـهای مطــرح ســاخته اســت،
مســتلزم پیونــد ارگانیــک یــا انــداموار آن بــا محلــه و گروههای
انســانی و افــراد ســاکن محلــه اســت .بــه قــول خانــم روث
الپتــون 1بازآفرینــی بایــد بــا طرحهــای محلیمحــور ایــن
احســاس را زنــده کنــد و زنــده نــگاه دارد کــه میتــوان نواحــی
فقــرزده را دگرگــون ســاخت و بــا حداقــل ســرمایهگذاری [بــه
شــرط بســیج تمامــی افــراد هــدف بــدون کنــار گذاشــتن حتی
یــک نفــر] محلههــا را احیــا کــرد و ســر و ســامان داد.
بــاز هــم در کنــار ایــن آرزو بایــد بــه ایــن نــدای دلــی بــه
یــاد ماندنــی ،هشــدار دردانــة برنامهریــزی شــهری ،فرهیختــه

بانــوی انساندوســت و دیگریخــواه ،جیــن جیکــوب عزیــز و
عاشــق ،محقق پردرد ،مســئول و آشــنای محلههای تهیدســتان
گــوش جــان ســپرد کــه نــگاه بــه محلــه بــه عنــوان مفهومــی
احساســی و احســاسبرانگیز همچــون ولنتایــن یــا روز عشــاق
بــه برنامهریــزی شــهری زیــان میرســاند .در ایــن گونــه
نگریســتن کــه بــه کوشــشهایی در شــهرهای کوچــک و
محلههــای حومــهای ختــم میشــود ،احســاسگرایی ،حتــی
ت درســت و شــیرین ،جــای حــس درســت و حســابی و
بــا نیـ 
ســنجیده را میگیــرد ( .)Jacob 1965: 122هشــدار جیکــوب
کــه متوجــه کســانی اســت کــه بــا عینــک خوشبینــی مفــرط
بــه برنامههــا و طرحهــا مینگرنــد ،در چارچــوب شــرایط
ایــران مصداقــی نــه دوچنــدان کــه صدچنــدان دارد .نگارنــده
بــه فرزنــدان دانشــجوی خــود انــدرز میدهــد کــه با وارد شــدن
بــه محلــه هیــچ انتظــاری و آرزوی هیــچ دســتاوردی نداشــته
ـری عــادت شــدۀ اهالــی را کــه بارهــا و
باشــند و پذیــرش ظاهـ ِ
بارهــا اعتمــاد کردهانــد و ســخت زیــان دیدهانــد نپذیرنــد .کار
محلـهای در ایــران طاقتفرســا و گاه بــه شــدت ناامیدکننــده و
دلسردســازنده اســت زیــرا اهالــی محلههــا بارهــا و بارهــا بــا
قــول و قرارهــای زیبــای زیــر پا گذاشــته شــده روبهرو شــدهاند.
مســئله آنگاه ســخت و پیچیدهتــر میشــود کــه دســتگاههای
اجرایــی تقریبـ ًا فاقــد ســرمایۀ اجتماعــیباشــند و بــا هــر حرف
و ســخن و نویــدی ،تــرس از کاسـهای زیــر نیمکاســه کــه بــه
علــت غیرممکــن بــودن (کاســۀ بزرگتــر از نیمکاســه در ایــن
ضربالمثــل کتابــی هفــت هــزار منــی اســت) ،تأکیــدی اســت
بــر شــک و تردیــدی پایــدار کــه هــر دم پررنگتــر و جدیتــر
میشــود .زیــرا در بیــش از یکصــد ســال اخیــر محلههــا
موضــوع مســتقل هیــچ خطمشــی و سیاســتی نبودهانــد و انواع
برنامههــای نوســازی ،توســعه ،توســعۀ مجــدد ،کامییونیتــی یــا
ســاختن محلــه و  ...مــوردی و جسـممحور عمــل کــرده و ناظر
بــر اهدافــی در خدمــت خــارج از محلــه بودهانــد.
بــر ایــن اســاس ،یکصــد ســال گذشــته بــا ویرانــی روزافزون
محلههــا نشــان شــده اســت .بیــراه نیســت کــه از آغــاز قــرن
بیســتم ،محلههــا از نظــر اجتماعــی ،اقتصادی و محیط زیســتی
بــا تنزل مســتمر روبـهرو بــوده و مشــکالت آنها دائم ًا انباشــته
شــدهاســت .همیــن مســئله چارلــز بــوث ،ســیبو م راونتــری
انگلیســی (( )Rowntree 1901بــرای بحــث بیشــتر در زمینــۀ
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برخــورد بــا فقرا ،نــک .رئیسدانــا ،شــادیطلب و پیــران )1379
و زودتــر از آنــان جیکــوب ریلــز ( )Rils 1891را واداشــت تــا از
تمرکــز مکانــی ـ فضایــی فقــر یــاد کننــد .مســئلۀ بعــدی در
مــورد محلههــا بحــث جدایــی نــژادی ـ قومــی و ظلــم بــه
رنگینپوســتان و شــرایط بــه مراتــب بدتــر محلههــای آنــان
ی تبــاران شــهرهای ایــاالت
اســت کــه شــورشهای افریقای ـ 
متحــده در ســال گذشــته گــواه تــداوم آن تــا بــه امــروز اســت.
مســئلۀ ســوم نیــز جــرم و آســیبهای اجتماعــی و تمرکــز
آن در محلههــای تهیدســتان اســت کــه مفهــوم محلههــای
جــرم و آســیبزا را شــکل داده اســت .ایــن مجموعــه برخــی از
محلههــای شــهرهای امریــکا از جملــه نیویــورک ،دیترویــت،
شــیکاگو ،واشــنگتن دی ســی ،آتالنتــا ،و بالتیمــور را محلههایی
بســیار خطرنــاک ســاخت .هارلم و بعدهــا برانکــس در نیویورک
معروفیتــی جهانــی در جرمخیــزی بــه کــف آوردنــد .وضعیــت
محلــه گاه آنچنــان نابهنجــار بــه تصویــر کشــیده میشــد کــه
فرهیختــه بانــوی مــورد اشــاره یعنــی جیــن جیکــوب را وادار
بــه ارائــۀ دوگانـهای از محلــه کــرد .بــه نظــر او ،محلــۀ موفــق
مکانــی اســت کــه بــه میــزان دائمــی و تــا انــدازهای کافــی بــر
مشــکالت خــود نظــارت و آنهــا را مدیریــت میکنــد تــا آنکه
قــادر بــه نابــودی محلــه نشــوند .در مقابــل ،محلــۀ ناموفــق یــا
شکســت خــورده محل ـهای آکنــده از ناکارآمــدی و معضــل و
مشــکل اســت و بــه نحــوی دمافــزون در درگیــر شــدن بــا
مشــکالت خــود ناتوانتــر و درماندهتــر میگــردد .او تأکیــد
میکنــد کــه شــهرهای امریــکا انــواع موفقیــت و شکســت را
تجربــه کردهانــد ولــی امریکاییهــا در برخــورد بــا محلههــای
شــهرهای خــود بــه شــدت ضعیــف عمــل کردهاند ،و فهرســت
بلندباالی شکسـتها در کمربند خاکســتری شــهرها (کمربندی
از محلههــای در حــال انحطــاط و نابــودی با انبوهی از مســائلی
همچــون اعتیــاد ،جــرم و آســیبهای اجتماعــی) از یــکســو
و شکســت در حفــظ فضاهــای ســبز بازســازی شــده از دیگــر
ســو گــواه آن اســت.
جهانیســازی از بــاال یــا از دریچــۀ اقتصــا ِد در حــال ادغــام
کامــل مســائل جدیــدی را بــا ابعــادی خیرهکننــده پدیــد
آورده اســت کــه در واقــع محصــول ســرمایهداری قمارخانـهای
و الزامــات آن اســت .از جملــه پایــان دادن بــه دولــت رفــاه؛
ســازی هــر آنچــه ممکــن اســت؛ کوچکســازی
خصوصی
ِ

دولــت و در نتیجــه پایــان دادن بــه برنامههــای اجتماعــی،
فرهنگــی و امــدادی؛ برداشــتن موانــع بــه هــر راه و روشــی
از سـ ِر راه حرکــت ســرمایه و پرشــتاب ســاختن ایــن حرکــت؛
حــذف یارانههــا و لــذا گســترش فقــر آن هــم در شــرایط فــرار
ســرمایهها و بــه دنبــال آن رشــد افسارگســیختۀ بیــکاری ،جرم،
جنایــت ،خودتخریبــی و آســیبهای اجتماعــی؛ زیادهخواهــی
و تمایــل بــه تبدیــل شــدن بــه ماشــین شــبانهروزی مصــرف؛
و حــذف ســرپناههای ارزان شــهرداری ،مســکن اجتماعــی،
خانههــای ســازمانی و واگذاریهــای گســتردۀ حمایتــی و دامن
زدن بــه خیابــانخوابــی گســترده .ولــی نبایــد فرامــوش کــرد
کــه برخــی پویشهــای شــهری منجــر بــه شــرایط نابهنجــار،
قبــل از جهانیســازی از بــاال و گاه مدتهــای مدیــد پیــش
از آن پدیــد آمــده اســت .بــرای مثــال ،حرکــت مــردم در قالــب
الگــوی خانــوادۀ مــورد پذیــرش (زن ،شــوهر ،دو فرزنــد ،دو
اتومبیــل ،خانــه در حومــه و محــل کار در مرکــز شــهر) و انتقال
حتــی خــردهفروشــی کاال و مشــاغل بــه حومههــا معضــات
شــهر و محلههــای قدیمــی شــهری را بــه شــدت تشــدید کرد.
پدیــدهای کــه بــه رشــد پراکنــده 1منجر شــد .بســیاری قبــل از
ی از بــاال ،این پویش شــهری را عامــل زوال زندگی
جهانیســاز 
ســرزنده و شــاداب محل ـهای در شــهرهای بــزرگ ،بهویــژه در
محلههــای قومــی موفــق ،معرفــی کردهانــد.
رشــد پراکنــده در کنــار دیگــر دگرگونیهــای شــهرها امکانــات
اجتماعــی ،پیوندهــای مردمــی ،جنبشهای شــهری و اثرگذاری
محلههــا را از میــان بردنــد یــا بــه شــدت کاهــش دادنــد.
شــبکههای روابــط محلـهای و کاری و دوســتی از هم پاشــیدند
و بــا شــکلگیری محلههــای ثروتمندنشــین کام ـ ً
ا بســته و
حفاظــت شــده ،2قطبــی شــدن شــهرها پیریــزی شــد کــه بــا
قطبــی شــدن جهانیســازی از بــاال ،یعنــی اقلیــت کوچکــی بــا
ـالم افســانهای در مقابــل اکثریتــی
ثروتهــای بــادآورده و غیرسـ ِ
خواهــان مصــرف بــه مراتــب بیشــتر ولــی در مــرز فالکــت یــا
در دل فقــر مزمــن ،شــرایط دههــا بــار بدتــری را شــکل دادنــد.
ایــن معضــات بــا جدایــی نــژادی و جداییگزینــی طبقاتــی
درآمیختند و دوچهره شــدن شــهرها را در شکل جدیدی بازتولید
کردنــد .نژادپرســتی ،همــراه بــا الگوهــای کاربــری زمیــن کنــار
گذارنــده و بــه حســاب نیــاور ،بــه تقســیمبندی محلههــا ابعــاد
1 - sprawl
2 - gated communities

دیگــر بــار بــا تعریفــی از بازآفرینــی شــهری ،بحــث حاضــر را
پــی میگیریــم .پیتــر رابرتــز معتقــد اســت« :بازآفرینی شــهری
چش ـمانداز و کنشــی ترکیبــی و فراگیــر اســت کــه همچــون
قطعنامــهای بــرای مشــکالت شــهری عمــل میکنــد و در
جسـتوجوی خلــق بهبــودی پایــدار بــرای شــرایط اقتصــادی،
کالبــدی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی محــدودهای اســت کــه
بـ�ه دگرگونـ�ی محکـ�وم اسـ�ت و از آن گریـ�زی نیسـ�ت » (�Rob
 .)erts 2000:17چنانچــه از ســ ِر بصیرتــی عملگرایانــه بــه
تعریــف بــاال نظــری افکنــده شــود ،نیــک مشــخص میگــردد
کــه تمامــی کاســتیهای انــواع دیدمانهــا (پارادایمهــا) و
راهبردهــای برنامهریــزی شــهری ،حداقــل از پــس از جنــگ
جهانــی دوم ،بــه ویــژه در ایــاالت متحــدۀ امریــکا ،تــا تولــد
و بالیــدن دوران فــرا امروزینــه (پســت مــدرن) و برآمــدن
ســرمایهداری قمارخان ـهای از طریــق جهانیســازی از بــاال یــا
ـکل یکپارچــه و در حــال ادغــام کامــل،
از دریچــۀ اقتصــا ِد متشـ ِ
در تعریــف بــاال مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و تنهــا کافــی
اســت بــه اداره کــردن خردمندانــۀ دخیــان شــهری (بــه غلــط
حکمرانــی ،حکمروایــی شــهری) نیــز اشــاره شــود تــا تمامــی
مفاهیــم الزم در زمــان اکنــون و بــرای اکنونیــان در کنــار
هــم ردیــف شــوند و بــه امیــد عمــل کــردن مشــارکتبنیاد
و مشــارکتمحور بــه انتظــار نشــینند.
رابرتــز در ادامــۀ تعریــف خــود ،چند اصــل مهم بازآفرینی شــهری
را برمیشــمارد .بــه زعــم او بازآفرینــی شــهری بایــد .1 :بــه تجزیه
و تحلیــل شـرایط متــن مــورد نظــر یا شـرایطِ محلــی اقـدام کند
و بــر نتایــج مســتند آن اســتوار باشــد و ب ـدان وفــادار بمانــد؛ .2
دگرگونــی هماهنــگ و همزمــان جســم (کالبــد) ،اقتصــاد ،وجــوه
و اجـزای اجتماعــی متــن مــورد توجــه ،شـرایط محیط زیســتی ،و
فرهنــگ بــا تأکیــد بــر تعلق به مــکان و هویــت فضایــی ـ مکانی
را هــدف گیــرد و نشــانه رود و در همــه حــال به پایداری بیندیشــد
و در جهت پایدارســازی بکوشــد؛  .3تولید و عملیســازی راهبردی
ترکیبــی ،فراگیــر ،متعــادل و مثبــت را از یــاد نبــرد؛  .4در تمامــی
فرایندهــا ،عملیــات اجرایــی ،نظــارت و ارزیابــی بــا اهداف توســعۀ
پایـدار هماهنگ باشــد و فقرزدایــی و عدالت اجتماعی را با توســعه
و مالحظــات زیسـتمحیطی درهــم آمیزد و توســعه را نیــز فراگیر
بنگــرد؛  .5بــه تشــخیص اهـداف عملیاتــی 1برآمــده از راهبــرد ،آن
1 - objectives
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منفــی گوناگون بخشــیدند .برای مثال ،در انگلســتان ،متغیرهای
یــاد شــده بــه چهــار خصیصــه جــان دادنــد .1 :متــروک شــدن
ـی معمــو ًال دو طبقــه متعلــق
خانههــای بــه هــم چســبیدۀ ردیفـ ِ
بــه الیههــای بــاالی طبقــۀ پاییــن و الیههــای پاییــن طبقــۀ
متوســط و نیــز باغشــهرها و در مقابــل شــکلگیری حومههــای
بیبرنامــه و عمـ ً
ا خــودرو کــه تنهــا بــا کاربــری زمیــن شــکل
خــاص یافتنــد؛  .2اتخــاذ روشهــای پاکســازی بــزرگ مقیاس
بــه جــای بازســازیهای تدریجــی از طریــق تولیــد ثــروت؛ .3
ســاخت پروژههــای مســکن فقــرا بــه شــکل انبــوه و متمرکــز
کــه بــا خــوردن انــگ فقرنشــین به آنهــا ،هرگــز نتوانســتند به
اجتماعــات عــادی بــدل شــوند؛  .4دگرگونــی انــدازه و ترکیــب
خانوارهــا و نابــودی الگــوی حومهنشــینی .نتیجــۀ فــوری ایــن
چهــار ویژگــی ،شــروع تدریجــی انحطــاط کالبــدی و ســپس
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــود کــه بــا ســرمایهداری
قمارخانـهای دهچنــدان گردیــد و بــه فروپاشــی برخــی محلههــا
و حتــی شــهرها (مثــل دیترویــت) منتهــی شــد.
در چنیــن شــرایطی ،تجربههــای برنامهریــزی شــهری و
محلـهای متــداول همچون نوســازی شــهری ،بازســازی ،محله
یــا کامییونیتیســازی ،توســعۀ شــهری و بازتوســعۀ شــهری
راهکارهایــی کارآمــد و مناســب نبــود .بــر ایــن بنیــاد ،همــان
گونــه کــه مطــرح شــد ،در انگلســتان بازآفرینــی شــهری و در
امریــکا باززندهســازی شــهری بــرای حــل معضالت شــهرهای
ثروتمنـ ِد صنعتــی و فــوق صنعتــی (نظیــر درۀ ســلیکون) کــه با
ورشکســتگی و تعطیلــی کارخانهها و مؤسســات مالــی و تجاری
گوناگــون دچــار انقطــاع بافتــی ـ کالبــدی (نمونــۀ برجســتۀ آن
کلیولنــد و آکــرون در اوهایــو) نیــز شــده بودنــد ،نقــل محافــل
گردیــد و بــه راه افتــاد .در کنار معضالت یاد شــده ،ابعاد جدیدی
ـی چترگونــه میبایســت
نیــز مطــرح بــود کــه مفهــوم بازآفرینـ ِ
آنهــا را نیــز دربرمیگرفــت زیــرا خاموشــی چراغ کســبوکار،
فــرار ثــروت ،و بیــکاری مزمــن شــده ،همــراه بــا فقــری هرگــز
تجربــه نشــده ،ســرمایۀ اجتماعــی را کاهــش داده و حــس تعلق
بــه مــکان را بــه شــدت فــرو کاســته و بیهویتــی فضایــی را
در ابعــادی باورنکردنــی مشــهود ســاخته بــود .در پرتــو چنــان
تصویــری ،بازآفرینــی میبایــد فرســنگها از کالبــد صــرف
فاصلــه میگرفــت.

محورهای بازآفرینی شهری و محلهای

شماره 62

40

هــم اهدافــی روشــن ،بامعنــا و قابــل ک ّمــی کــردن و اندازهگیــری،
دســت گشــاید؛  .6اســتفادۀ بهینه از تمامی منابع بالفعــل و بالقوه را
در تمامــی زمینههــا و در تمامــی لحظــات مــد نظــر قـرار دهــد.7 .
مشــارکت دخیــان بــدون کنــار گـذاردن 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؛  .8راهبردها را در بازههای زمانی مشــخص بررســی
و پیشــرفت کار را دقیــق و روشــن اندازهگیــری کنــد تــا دگرگونــی
بهموقــع متغیرهــا و تحریــک نیروهــای درونــی و بیرونــی ممکن
گــردد و کاســتیها بههنــگام چارهاندیشــی شــود؛  .9فروتنانــه
بپذیــرد کــه تمامــی طرحهــا ،برنامههــا ،وظایــف ،و فعالیتهــا
یــا کنشهــا همــگام بــا دگرگونــی شـرایط مــورد بازبینــی قـرار
گیرنــد و دگرگــون شــوند؛ و  .10بپذیــرد کــه عناصــر و اج ـزای
راهبــرد دارای پیشــرفت همزمــان نیســتند و بــه مراقبتــی دائمی و
نظارتــی پیگیرانــه نیــاز دارند.
آنچــه تــا بدیــن مرحلــه آورده شــده تاحــدودی کلیــات بازآفرینــی
شــهری و محلـهای را روشــن میســازد و مشــخص میکنــد کــه
دگرگونــی ســاحت شــهری ،صرف نظــر از آنکه تحت لـوای کدام
مفهــوم از مفاهیــم رخ داده باشــد کــه بـرای دگرگونــی شــهری و
محلـهای بهکار میرود ،فرایندی اســت ســخت پیچیــده و چنانچه
انســانی با شــعور متوســط پنجــرة اتــاق خود را بگشــاید و بــه قول
رســری بــه بیرون و بر ســاحت شــهری دامن گســترده
معــروف َس َ
در فـراروی خویــش نظــری افکند ،حتی بــدون دانش یا تخصصی
شــهرمحور درمییابــد کــه فرایند یاد شــده مملــو از کثافـتکاری،
رانتجویــی و رانتخ ـواری ،فســاد و زد و بنــد بــوده اســت .ایــن
امــر در جهــان ســوم از روشــنی آفتــاب تابان روشـنتر اســت .این
فراینــد پراغتشــاش ،هویتشــکن و ضد تاریــخ ،ضد انســان و ضد
«سـ ِر بازایســتادن» نیــز نـدارد و چرخــة معیــوب آن هر
پیشــرفت َ
دم فربهتــر میشــود .در عیــن حــال تردیــدی نیســت کــه بــه هــر
حــال و بــا وجــود چنان ســاحت شــهری و تنــزل دائمــی کیفیت و
انحطــاط پیشرونــده ،باید دســت بــه کاری زد و از دگرگونســازی
شــهری گریــزی نیســت .بازآفرینــی یــا باززندهســازی شــهری بــا
درک توصیــف بــاال وضــع و رایــج شــده اســت تــا بــر بنیــاد امیــد
شـرافتمندانهای آگاه بــه شــهر و زندگــی شــهری ،چرخة معیوب
یــاد شــده را اگــر از کار نینـدازد ،حداقــل کندتر ســازد .ولی مانند هر
مفهــوم دیگــری در مقابــل امید یــاد شــده بهتدریج با ســوگیری و
تورشهــای گوناگون همراه شــده اســت .کســانی که از بــد روزگار

در ایـران کم نیســتند ،اســتاد ِان اخذ مفاهیم مهم و آگاهانــه از درون
تهــی و بیمعنــا ســاختن و به ضد خــود بدل کــردن آنهــا ،تمایل
بــس جــدی دارنــد تــا آن را تحریــف کنند و کامـ ً
ا از رســالت خود
بازدارنــد و به ابـزاری در خدمت ســرمای هداری قمارخانـهای ،آن هم
از طریــق فراینــد جهانیســازی از بــاال ،بــدل کننــد .ســود عــدهای
در ایــن تحریــف و از درون تهی ســاختن نهفته اســت.
از ایــن روی بایــد بهــوش بــود کــه امــروزه بازآفرینــی شــهری و
محلـهای نیــز شمشــیری دودم اســت؛ یک دم ســازنده ،ضــد کنار
گذاشــتن ،رانــدن ،محروم ســاختن و به حســاب نیــاوردن و مایل به
ـت مردمی ،و دم دیگر نابودســازنده ،محرومیتآفرین
دگرگونی مثبـ ِ
و بیرو نراننــده .بهویــژه در شـرایطی کــه بازآفرینــی بــا واژهای کــه
ســخت مضحک ترجمه شــده یعنی اعیانیســازی درهم آمیخته و
بــه ضــد اهـداف اولیة خــود تبدیل شــده اســت .زیرا اعیانیســازی
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 بـرای
ایجــاد رونــق در مراکــز شــهرهای جهــان پیشــرفته نبــوده اســت،
بــا افزایــش قیمتهــا ،نهتنهــا جایــی ب ـرای محرومــان در نظــر
نگرفتــه بلکــه به بیــرون رانــده شــدن الیههایی از طبقة متوســط
مثــل آمــوزگاران ،هنرمندان و پرســتاران منجر شــده اســت .بر این
اســاس ،در مـوارد بســیاری ،بازآفرینــی شــهری و بهویــژه محلهای
صحنــة بحــث و جدلــی نادلکــش شــده و مناقشـهبرانگیز گشــته
اســت .بدیــن دلیل پرسـشهایی کــه از آغــاز بازآفرینی شــهری و
محلـهای مطــرح شــده بودنــد دوبــاره ســر برآوردهاند و پاســخی نو
میطلبنــد .بازآفرینــی میتوانــد موفــق و ناموفــق باشــد .بازآفرینی
موفــق چگونــه رخ میدهــد؟ ایدهآلهــای عملــی آن کدامانــد؟
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 پرسـشهایی ،بازبینی مفهــوم بازآفرینی در دســتور
قـرار گرفته اســت ،به نحوی کــه منابع جدیدتــر از بازآفرینی موفق
یــاد میکننــد .یکــی از آخریــن بحثهــا در میزگرد چنــد ماه پیش
روزنامة گاردین انگلســتان مطرح شــده که خالصهای از آن در زیر
میآیــد .جالــب آنکــه شــاهبیت میزگــرد یــاد شــده آن اســت کــه
بـرای کـدام طرحهــای بازآفرینی شــهری احتمال موفقیــت وجود
دارد ،زیـرا بــاور عمومــی آن اســت کــه بازآفرینی وقتگیر اســت و
آن هــم وقتــی قابــل توجه .اما در پاســخ بدین انتقــاد میتوان گفت

کــه ســرعت یکــی از عوامــل نابــودی بســیاری از شــهرها بهویژه
شــهرهای جهــان ســوم بــا اجـرای طرحهــای توســعة شــهری از
ف بوده اســت .از ایــن روی،
بــاال بــه پاییــن و متخصصمحور صــر 
اولیــن گام آن اســت کــه چشـماندازی روشــن و مشــخص بـرای
بازآفرینــی تدویــن شــود .ســپس براســاس چشـمانداز تدوینــی که
بایــد محرومــان و راندهشــدگان را مــورد توجهــی ویــژه قـرار دهد،
خطــوط کلــی کار مشــخص و به ســادهترین شــکل تعریف شــود.
ثبات مدیریتی ،که البته در چارچوب شـرایط انگلســتان و انتخابات
بــر پایــة احـزاب از آن بــه عنـوان ثبــات سیاســی یاد شــده اســت،
موضــوع مهــم بعــدی اســت .خواننــدگان گرانقــدر ایرانــی کامـ ً
ا
بــا عــدم ثبــات باورنکردنــی مدیریتهــای شــهری آشــنایند .البته
شـرایط تهـران در دوازده ســال گذشــته اســتثنایی نادر بــوده که به
ســر بـرآوردن صدهــا آســمانخراش منجر شــده اســت کــه تعداد
قابــل مالحظـهای از آنهــا بــر روی گســل شــمال تهران و ســایر
گســلهای مــوردی شــهر و بیکیفیــت و خطرآفریــن ســاخته
شــدهاند (نــک .هشـدارهای معــدودی از اعضــای شــورای شــهر
تهـران منــدرج در جراید خــرداد و تیــر .)1396
موضــوع بســیار مهــم دیگــری کــه بــا عنـوان  town hallدر این
میزگــرد مــورد تأکیــد قـرار گرفتــه بــه مردمســاالری منطقـهای
شــهری اشــاره دارد 1.در گردهمایی گاردیــن ،در کنار ثبات مدیریتی
(سیاســی) ،از مردمســاالری منطقـهای (بخشــی از شهرســتان) که
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 -1مفهــوم یــاد شــده دربردارنــدة واقعیتــی ارزنــده اســت .گرچــه
معنــی آن در ترجمــة لغــوی ســالن یا تــاالر شــهر اســت ،در پس این
ترجمــه داســتانی درازدامــن و روحبخــش وجــود دارد .اجــازه دهیــد
از آلکســی توکویــل ( )Alexis de Tocquevilleاندیشــمند برجســته و
اثرگــذار یــاد شــود .نگارنــده در کالسهــای درس خود همــواره تأکید
میکنــد کــه تقلیــد کورانــه و رونویســی برنامــة درســی رشــتههای
علــوم انســانی بهویــژه جامعهشناســی ،برنامهریــزی و علــوم
سیاســی مانــع از توجــه به شــرایط ایــران در انتخــاب متفکــران مورد
تأکیــد میشــود .تأکیــد بــر مارکــس ،ماکــس وبــر ،امیــل دورکیــم
و  ...ضــروری اســت ،امــا در شــرایط ایــران اشــارهای بــه توکویــل
نمیشــود .آرای توکویــل و بهویــژه کتــاب ارزشــمند او بــا عنــوان
مردمســاالری در امریــکا در شــرایط ایــران عزیــز کــه صــد ســال اســت
درگیــر گــذاری ســخت دردنــاک اســت کــه متأســفانه بــه نتیجـهای
ملمــوس نیــز منتهــی نشــده ،بســیار درسآمــوز اســت .او کــه بــرای
مطالعــة نظــام زنــدان ایــاالت متحــده بــدان کشــور ســفر کــرده بود،
ســخت فریفتــة نهــادی شــد کــه بــدان مردمســاالری بخشــی از
شهرســتان (بــه وســعت شــش مایــل مربــع) گوینــد .مهمتــر آنکــه
مــکان شــکلگیری تحــوالت مردمســاالری بخشــی از شهرســتان
( )townshipتــاالر شــهر اســت .شــهروندان بــا برنام ـهای مشــخص
و چشــمانداز و اهــدافِ اندیشــیده در تــاالر شــهر گــرد میآینــد
و مبــادرت بــه نقــد و بحــث و بررســی و تصمیمگیــری میکننــد.
عــاوه بــر ایــن نــوع گردهمآییهــا ،افــراد منتخــب مــردم بایــد در
تــاالر حاضــر شــوند و پاســخگوی مــردم و نهادهــای شــهری باشــند.
توکویــل بــا تأســف از شــکلگیری مردمســاالری در اروپــای غربــی
بهویــژه فرانســه در متــن انقالبــی خونیــن یــاد میکنــد .برعکــس در
ایــاالت متحــده ،مردمســاالری بــر بســتر گفتوگــو ،اقنــاع ،اجمــاع،
تصمیمگیــری در تــاالر شــهر و ســپس اجــرا و نظــارت بــا حضــور
مــردم از هــر گــروه ،قشــر و طبقـهای شــکل گرفتــه و بالیــده اســت.

قریــن بــا آگاهی بســیار ،مردمدوســتی و دلبســتگی به پیشــرفت و
نوآفرینی اســت یاد شــده و موفقیت بازآفرینی معلول این دو عامل
مهــم در کنــار عوامل دیگر دانســته شــده اســت .زیـرا گردآمدگان
تــاالر شــهر باتجربــه ،ســرد و گرم چشــیده ،معــرف واقعی مــردم و
الیههــا و بخشهــای درونــی اجتمــاع ،بــا جهتگیری مشــخص
و پیگیــر و دلســوز بودهانــد .آنــان در مــورد فضاها و ســاختمانهای
رهــا شــده و مهمتــر از آن مکانهــای بیــن ســاختمانها ،کــه
در واقــع فضاهــای مشــاع شــهروندیاند ،بصیرتــی مثالزدنــی
یدانســتهاند کــه بایــد بــا آنهــا چــه کننــد.
داشــتهاند و نیــک م 
از تأکیــد پیشگفتــه یکــی دیگــر از بحثهــای کلیــدی بازآفرینی
مطــرح میشــود کــه بازهم برای شـرایط ایـران ســخت درسآموز
اســت .شــرکتکنندگان میزگــرد گاردیــن اعتـراف میکننــد کــه
در مــورد عرصــة همگانــی و کیفیــت و انواع اســتفادة بهینــه از آن
بــه میـزان کافــی نیندیشــیده و ارزش فضــای همگانــی را کامـ ً
ا
درک نکردهانــد .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 میشــود ،تکلیف
کشــورهایی کــه حتــی در شـرایط امروزین هنــوز در آنها نشــانی
از فضــای همگانــی ـ عمومــی نیســت یــا حضــوری کمتــوش
و تـوان و نحیــف دارد چیســت؟ متأســفانه در ایـران ایــن تصــور
رایــج اســت کــه کــوی و بــرزن و بــازار کــه مــردم در آن تــردد و
خریــد میکننــد و گاه همــان جــا در قهوهخانــه یــا رســتورانی بــه
صــرف غـذا و گفتوگوهای محفلــی و مــوردی میپردازند عرصة
عمومــی یــا همگانــی اســت .این برداشــت در نــگاه اول بــا مفهوم
عرصــة عمومــی یا همگانــی همخوان اســت زیـرا تعاریــف مؤید
شــباهتهای بســیاری اســت .در تعریــف عرصــة عمومــی ســه
بعــد برجســته میشــود :جغرافیایــی ،شــناختی و اجتماعــی .بــا
توصیــف بیشــتر ایــن ســه بعــد ،مفاهیــم دیگــری بــه عنــوان
ویژگیهــای عرصــة همگانــی از راه میرســند .مفاهیمــی
همچــون حــس کامییونیتــی کــه حداقــل تاکنــون در ایــران
حتــی قــادر بــه یافتــن معادلــی قابــل قبــول بــرای آن نبودهایم
و نگارنــده همــواره بــا تأکیــد بــر تســامح ،آن را معــادل محلــه
بـهکار بــرده اســت .امــا مشــکل هنگامــی جدیتر میشــود که
ـت محلــه در
میبینیــم ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی مثبـ ِ
حــال محــو کامــل اســت.
مفهــوم بعــدی حــس مالکیــت اســت .اکثــر منابــع تأکیــد
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میکننــد کــه یکــی از ویژگیهــای پایــدار عرصــة عمومــی
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 .)1385
ویژگــی دیگــر کنــش و واکنــش بیگانــگان بــا هــم در عرصــة
عمومــی اســت ،حشــر و نشــری برکنــار از الیهبندیهــای
قومــی ،طبقاتــی و بلکــه فرهنگــی و مبتنــی بــر ســبک زندگی
ـی پلزننــده بیــن گروههــای
کــه بــه خلــق ســرمایة اجتماعـ ِ
گوناگون دارای شــبکههای
اجتماعــی و نهادهــا و ســازمانهای
ِ
بــاز و فراگیــر منجــر میگــردد ،در مقابل ســرمایههای اجتماعی
خــاص یــا خــون و تبــار و قــوم و قبیلــه محــور کــه دارای
شــبکههای بســته و محدودنــد و اعتمــاد و پیونــدی را پدیــد
میآورنــد کــه بــه زیــان افــراد خــارج از دایــرة خودیهــا عمــل
میکنــد .ایــن نــوع ســرمایة اجتماعــی ،کــه امــروزه بــه زیــان
ســرمایة اجتماعــی عــام تلقــی میشــود و عرصــة عمومــی و
همگانــی را در حالــت جنینی نــگاه مـیدارد ،در محلههای قدیم
ایــران قدرتی چشــمگیر داشــت و تبدیــل محله بــه کامییونیتی
عضومحــور را منتفــی میکــرد .امــا مهمتریــن مســئله رابطــة
حکومــت محلــی (شــوراهای مکانمحــور) و عرصــة عمومــی
اســت کــه بــه شــاهبیت مســئله ختــم میشــود .در منابــع و
متــون غربی ،از شــهروند بــودن و حقــوق و وظایف شــهروندی
ســخنی بــه میــان نمیآیــد زیــرا وجــود آن امــری بدیهــی
اســت .لیکــن فقــدان شــهروندی در ســایر کشــورها کــه خــود
عامــل فقــدان یــا ضعــف حکومــت محلــی و نهادهــای مدنــی
اســت موضــوع را بهکلــی متفــاوت میســازد .نتیجــه آنکــه
در ایــران بازآفرینــی شــهری و محل ـهای در شــرایطی کام ـ ً
ا
متفــاوت مطــرح میشــود .فقــط کافــی اســت تأکیــد شــود
کــه بازآفرینــی شــهری دو موضــوع یــاد شــده را پیششــرط
موفقیــت بازآفرینــی معرفــی میکنــد .همچنیــن بایــد از تأکیــد
منابــع و متــون بــر شــنیدن و حســاب کــردن صــدای مــردم یاد
ـان اولیــن
کــرد کــه گام نخســت بــرای ورود ســاکنان یــا دخیـ ِ
در تمامــی مراحــل برنامهریــزی بازآفرینــی شــهری و محلـهای
از شــکلگیری اندیشــة نخســتین تــا اجــرا ،نظــارت و بازبینــی
پروژههاســت.

مــدل محلهگرایــی 1لیســبون در پرتغــال اکنــون یکــی از
برجســتهترین و موفقتریــن نمونههــای بازآفرینــی شــهری
و محل ـهای بهشــمار م ـیرود .مرکــز محــدودهای کــه محلــه
تلقــی میشــود ،مــکان بالفصل کلیســیایی اســت کــه Parish
خوانــده میشــود .ایــن واحــد مکانــی ـ مذهبی واحد ســرزمینی
کلیســیایی اســت کــه خــود بخشــی از واحــد مکانــی ـ اداری
دیگــری 2اســت .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 مـیرود .جالــب آنکــه مفهــوم یــاد شــده تنهــا واحد
مکانی یا ســرزمینی نیســت زیــرا واحــد اجتماعــی (کامییونیتی)
بــه شــمار مــیرود و متشــکل از افــرادی اســت کــه عضــو
کلیســیای همــان محدودهانــد .پــس بــرای بازآفرینی شــهری و
محلهای لیســبون مرکزیتــی مکانی ،اجتماعــی ،اداری و مذهبی
انتخــاب شــده اســت .چنیــن ترکیــب هوشــمندانهای متضمــن
مشــارکت افــرادی اســت بــدون رابطــة قــوی خانوادگــی ،یعنی
روابــط متکــی بر ســرمایة اجتماعــی پیوندی یــا خونــی ،تباری،
خانــواری ،قبیلـهای و ایلــی .ایــن اعضــا بــه دلیــل عضویــت در
محــدودة کلیســیایی از قبــل بــا یکدیگــر آشــنایی نســبت ًا خوبی
دارنــد و بــه شــکل روزمــره در کنــش و واکنــش بــا یکدیگرنــد.
بازآفرینــی در قالــب محلهگرایــی در پایتخت پرتغــال رابطة این
مفهــوم و ســیر قهقرایی شــهرها بر اثــر حاکمیت ســرمایهداری
قمارخانـهای از طریــق جهانیســازی از باال یــا از دریچة اقتصاد
ـکل در حــال ادغــام کامــل و تــاش بــرای احیای شــرایط
متشـ ِ
شــهرها و باززندهســازی آنهــا را بــه بهتریــن وجــه نشــان
میدهــد .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 ویژگیهــای مثبــت محله در گذشــتة
ایــران ،بــرای محلههــا توجیهشــدنی اســت.
بــرای درک ضــرورت محلهگرایــی لیســبونی بایــد دانســت کــه
کمــی پیــش از ســال  2008بحــران جهانی اقتصادی به شــدت
گریبــان پرتغــال و بهویــژه بزرگتریــن شــهر آن یعنی لیســبون
را گرفــت .ایــن بحــران کــه محصــول همیشــگی و زادة منطق
1 - localism
2 - diocese
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درونــی ســرمایهداری و هــر لحظــه بــه رنگــی و بــه شــکلی
اســت ،ایــن بــار در قامــت بحــران ژرف مالــی ســر بـرآورد و بــا
رســاترین فریادهــا خوشخیالــی ایدئولوگهای ســرمایهداری را
درهــم کوفــت و بدانانفهمانــد که در ســرمایهداری قمارخانهای
نیــز تنهــا از ایــن ســتون بــدان ســتون فــرج اســت و راهحــل
پایــداری وجــود نــدارد .کاهش چشــمگیر ســرمایهگذاری بخش
خصوصــی ،کــه در طلــب ســود بیشــتر و ســریعتر 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 بهویــژه در کشــورهایی
کــه وضــع مالــی بدتــری داشــتند (یونــان ،پرتغــال ،ایرلنــد و
در درجــة بعــدی اســپانیا) برجــای نهــاد .کارخانههــا ،مراکــز
فــرآوری و بســتهبندی ،و انبارهــای عظیــم کــه قلــب تپنــدة
شــهرهای اروپایــی بــه شــمار میرفتنــد یکــی پــس از دیگــری
بــه خانههــای ارواح و شــیاطین بــدل شــدند .لیســبون وضعیتی
وخیمتــر داشــت .شــهرداریها هــر روز بایــد بــا منابــع کمتری،
آن هــم در شــرایط افزایــش هزینههــا ،بــه کار ادامــه میدادنــد
و تقاضاهــای طبقــة پاییــن و الیههــای پاییــن و متوســط کــه
بــا تحریــک طبقاتــی منفــی و شــدید روب ـهرو بودنــد هــر دم
فزونــی میگرفــت.
مــردم لیســبون در چنیــن شــرایطی بــه ورز دادن و عمــل
آوردن بغضــی بــه ژرفــای تاریــخ زور ،زر ،تزویــر ،ظلــم و رنــج
جانــکاه حاصــل از آنهــا مشــغول بودنــد ،بغضــی کــه هــر دم
متراکمتــر و پردامنهتــر میگردیــد .بیــکاری همچــون بالیــی
آســمانی و ناگهانــی گریبــان محرومــان را گرفتــه و کمتــر
خانــوادهای بــدون بیــکار باقــی مانــده بــود .شــمار بیــکاران بــا
مــدارک دانشــگاهی آن چنــان چشــمگیر بــود کــه هــر دولتــی
را ســرافکندة خــاص و عــام میســاخت .حمایتهــای رفاهــی
بهویــژه حمایتهــای پیشبینــی شــده بــرای کمتوانــان،
ســالمندان ،رهاشــدگان ،صدمهدیــدگان و  ...کــه بودجهشــان
همــواره از اولیــن بودجههایــی بــود کــه فقــط بــا یــک ضربــدر
از فهرســت خــارج میشــد ،بــه ناگهــان رخ بربســتند و بــرای
ابــد رفتنــد ،آنچنــان کــه گویــی هرگــز وجــود نداشــتند.
کاهــش قــدرت خریــد و در نتیجــه عمقیابــی و گســترش
بحــران اقتصــادی ،جــرم و جنایــت ،خودتخریبــی و آســیبهای
اجتماعــی ،خیابانخوابــی و روانپریشــی و ماننــد آن لیســبون را

کــه پیــش از ایــن بحــران پایتختــی مرفــه و شــهری زنــده بــا
مردمــی خونگــرم و میهماننــواز بــود و گردشــگری خارجــی
در آن رونــق چشـمگیری داشــت و همــواره درگیــر نــو شــدن
جمعــی ،فضایــی ،هویتــی و اقتصــادی بــود در عمــق رکــود و
بیرمقــی فــرو بــرد.
بــر بنیــادی کــه گذرا بــه تصویر کشــیده شــد ،انتخابــات محلی
برگــزار گردیــد ،آن هــم انتخاباتــی به راســتی واقعــی و از جملة
مــوارد نــاد ِر شــرافتمندی .ثمــر ایــن انتخابــات بــر ســر کار
آمــدن برگزیدگانــی آگاه ،بابرنامــه و معتقــد بــه مشــارکت آحــاد
مــردم و شــکلگیری نهــادی محلــی بــا تــوان و مشــروعیت
تصمیمگیــری و مشــارکت در اجــرای تصمیمهــا بــود .چارچوب
عمــل میدانــی نیــز بازآفرینــی شــهری و محلـهای درهمتنیده و
غیرقابــل تفکیــک تعییــن گردیــد .بدیــن ترتیــب ،محلیگرایی
بــه ســبک و ســیاق لیســبون متولــد شــد .ادارة خردمندانــة
ن گونــه کــه تأکیــد شــد ،ســپردن ادارة
دخیــان ،یعنــی همــا 
امــور بــه هــر فــرد ،گــروه ،نهــاد ،ســازمان ،انجمــن و تشــکلی
کــه بــه نحــوی در سرنوشــت حیط ـهای (شــهری ،روســتایی،
محل ـهای ،کارکردمحــور ،وظیفهمبنــا و  )...دخالــت دارد و بایــد
بــه حســاب آیــد نیــز بــدان افــزوده شــد و مــورد تأکیــد قــرار
گرفــت .بــا ایــن حســاب از اولیــن قطعــات پــاز ل بازآفرینــی
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 جهانیســازی از بــاال در قالــب ســرمایهداری
قمارخان ـهای ناگزیــر شــده اســت .یکــی از اصــول حاکــم بــر
اجــرای جهانیســازی کوچــک شــدن دولتهاســت کــه
خألهــای ژرفــی ایجــاد میکنــد؛ در نتیجــه ،تقویــت جامعــة
مدنــی ،مشــارکت آحاد مــردم و شــکلدهی و تقویــت نهادهای
حکومــت محلــی پادزهــر آثــار منفــی جهانیســازی از بــاال از
جملــه خصوصیســازی گســترده شــناخته شــده و از جهاتــی به
جنبشهــای اجتماعــی یــا جهانیســازی از پاییــن مربــوط و در
آن قالــب طــرح گردیده اســت (نک .پیــران 1396الف) .ســومین
قطعــة پــازل ،که معمو ًال از دو قطعة پیشــین ناشــی و گریزناپذیر
میگــردد ،مشــارکت فعــال و کامــل شــهروندان در گــردش
روزمــرة امــور و کنــش معنــادار آنــان در برنامهریزی و اجراســت
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کــه پارادایــم برنامهریــزی مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور
نتیجــة آن اســت.
الگــوی محلیگرایــی لیســبون واکنشــی مســتقیم بــه بحــران
شــدید اقتصــادی و ضــرورت اجــرای برنامههــای ریاضتــی
در کل جهــان بهویــژه اروپــای شــمالی و غربــی و بــه طــور
خــاص کشــور پرتغــال بــود .در کنــار محلیگرایی لیســبونی که
بازآفرینــی محلـهای و از طریــق آن بازآفرینی شــهری را الزامی
ســاخت ،اصالحــات اداری گســترده نیــز مطــرح شــد و بــه اجرا
درآمــد .یکــی از وجــوه ایــن اصالحــات مدرنســازی شــهربنیاد
اداره کــردن خردمندانــة دخیــان بــود کــه بــه ســرعت بــه اجرا
درآمــد و بالیــد .نتیجــة فــوری و ملموس ایــن اقدام ،کــه در واقع
پیشنیــاز بازآفرینــی بــه شــمار میآیــد ،همافزایــی چشــمگیر
فرایندهــا ،عملیــات اجرایــی ،ســازماندهی و اداره کردن اســت.
بازآفرینــی شــهری و محلـهای موفــق نیازمنــد خطمشـیها و
سیاس ـتهای نوآورانــه اســت ،و محلیگرایــی لیســبونی خــود
مــادر و قالــب کلــی چنیــن نوآوریهایــی اســت .بــا مشــخص
شــدن اصالحــات ،گام بعــدی تدویــن سیاسـتها ،تعریف دقیق
مســیر میــانمــدت و بلنــد مــدت شــهر لیســبون و اهــداف
بازآفرینــی شــهری در بازههــای زمانــی مشــخص شــده بــود.
سیاســتمداران پیشــرو و تدوینکننــدگان خطمشـیها ،بــر پایــة
بــاوری ژرف و در عیــن حــال واقعگــرا و عملــی ،دســتورالعمل
دگرگونــی اصالحگرایانـهای را بــه اجــرا گذاردنــد که از ســویی،
درمــان آثــار منفــی برنامة ریاضتــی مبــارزه با بحــران اقتصادی
ی افکند کــه از بهبود
را دربرداشــت و از دیگــر ســو ،بنیــادی را پـ 
نهایــی اقتصــاد ملــی و شــهری ،بازآفرینــی را نیــز بــه بهتریــن
وجــه عملــی میســاخت .طــرح جامــع و راهبــردی جدید شــهر
لیســبون دیالکتیــک برنامهریــزی از بــاال بــه پاییــن و از پاییــن
بــه بــاال را مطــرح ســاخت کــه در ســپتامبر  2012عمــل به آن
آغــاز گردیــد .در طــرح جامــع راهبــردی ،کارپایــه یــا چارچــوب
توســعة فضایــی از بــاال بــه پاییــن بــرای عرضــه و تکامــل
نســل جدیــدی از خــط مشـیها و طرحهــای نوآورانــه ،و نیــز
اجــزای س ـهگانة برنامهریــزی و اجــرا از پاییــن بــه بــاال ارائــه
شــد .ایــن اجــزا عبارتانــد از:
 .1بودجهنویســی و اختصــاص بودجــة مشــارکتمبنا و
مشــارکتمحور .بــا ایــن نــوع بودجهبنــدی ،نظامــی
پدیــد آمــد کــه واحــد مکانــی ـ مذهبــی ـ اجتماعــی بــا

مرکزیت کلیســیای محلــه ،نهادهای جامعة مدنــی از جمله
ســمنها (ســازمانهای مردمنهــاده) و ســاکنان محــدودة
تعریف شــده در تصمیمگیری غیرمتمرکز ،کســب بودجه ،و
برنامهریــزی و اجــرا مســتقیم ًا دخالــت کننــد و ســهیمباشــند.
 .2ایجــاد واحــدی مکانــی ـ مذهبــی ـ اجتماعــی
کــه در زبــان پرتغالــی بــدان ِفهرهگوســیاس
گوینــد .ایــن واحــد ،شــبکهای محلــی پدیــدآورد کــه الیة
باالتــر اداره کــردن از پاییــن بــه بــاال را واقعیتبخشــید.
 .3تدویــن دیــدگاه راهبــردی یکپارچهســاز .بازآفرینــی
محلـهای ،از طریــق ایــن راهبــرد و بــا هدایت واحــد مکانی
ـ مذهبــی ـ اجتماعــی ،منابــع را با تأکید بــر بخش تاریخی
لیســبون به ســوی محلههــا و مناطق محروم و فقیرنشــین
پس مفهوم
ســوق داد ،لیکــن از عملی کــردن هر آنچــه در ِ
اعیانیســازی نهفتــه اســت دوری کــرد تــا موجــب رانــده
ـی حاصــل از بهبــود
شــدن خانوادههایــی بــه دلیــل گرانـ ِ
شــرایط کالبــدی نگــردد .شــعار محلیگرایــی لیســبونی
«شــهری بــرای آینــده ،شــهری بــرای مردمانــش» اســت.

جمعبنــدی عناصــر و اجــزای بازآفرینــی
شــهری و محلــهای

در توضیحــات پیشــین تقدیــم شــده بــه خواننــدگان عزیــز،
از عناصــر و اجــزای گوناگــون بازآفرینــی شــهری و محل ـهای
بــه گونـهای کــه در منابــع و متــون بازآفرینــی منعکــس شــده
اســت یــاد شــد و بــا اشــاره بــه مــوارد بســیار مهمــی همچــون
ـم شــهرنگر و صرف ـ ًا
نقــد دیدگاههــای صرف ـ ًا کالبــد یــا جسـ ِ
متخصصنگــر (بــدون نادیــده گرفتــن اهمیــت بنیــادی
متخصــص بهویــژه در عصــر یــا زمــان دانشمحــوری و
دانشبنیــادی) ،تأکیــد شــد کــه بازآفرینــی شــهری و محلـهای
بنــا بــه ماهیــت و هــدف خــود:
 کلنگر است؛ پایداریمحور است؛ در کنــار جســم ،بــه جنبههــای اقتصــادی ،فرهنگــی،اجتماعــی و محیــطزیســتی کامـ ً
ا متعهــد و دربرگیرنــدة
آنهاســت .در عیــن حــال هویــت فضایــی ـ مکانــی و
حــس تعلــق بــه مــکان را در نظــر دارد و بــرای ارتقــای
آنهــا میکوشــد؛
 -بــر محــور مشــارکت فعــا ل پیش مـیرود و از مشــارکت

اقتصــادی ،فرهنگــی) بــه عنــوان ارزش پــای میفشــارد؛
 زیباســازی شــهری و محلـهای را جزئــی از بازآفرینــی ووجــود پروژههــای فاخــر زیباســازی را ارتقادهنــدة حــس
تعلــق بــه مــکان در بیــن ســاکنان میشــمارد؛
 نوآوری را نیازی مبرم تلقی میکند؛ آمــاده بــودن و حفــظ آمادگــی در تمامــی مراحــل راگریزناپذیــر میدانــد؛
 کنار گذاشــتن ،به حســاب نیــاوردن و بیاهمیت دانســتنرا یکــی از انــواع خشــونت تعریــف میکنــد و تمامــی انواع
خشــونت را ضــد انســانی ،ضد جامعــه و نابودکننــدة تمامی
فعالیتهــا برمیشــمارد؛
 اصالحات را امری فراگیر و دائمی میداند؛ آمــوزش دائمــی و پایــدار را بــرای تمامــی کنشــگراندخیــل در بازآفرینــی ،بــدون توجــه بــه نقــش ،جایــگاه یــا
ویژگیهــای فــردی ،حیاتــی میشــمارد؛
 مراقبــت دائمــی در جهــت اجتنــاب از ســوگیریهایممکــن و اثرگــذاری منفــی آنها ،ســوگیریهای ناشــی از
منیــت انســان و خود را جانشــین گروههای هدف ســاختن،
روششناســی و فنــون بازآفرینــی را هــدف تلقــی کــردن،
مــردم یــا ســاکنان شــهر و محلــه را نــاآگاه و ناتــوان بــه
حســاب آوردن ،فریفته شــدن بــه توانمندیهای تخصصی
و دههــا مــورد دیگــر را مــد نظــر دارد.

از دنیــای مفهومــی بــه جهــان نظریههــا و
روششناســی میــدان عمــل

گرچــه اشــارههای مفهومــی عرضــه شــده در ایــن نوشــته
و مرتبــط بــا بازآفرینــی شــهری و محل ـهای کامــل نیســت،
از محــدودة متعــارف مقال ـ ه بــرای انتشــار در نشــری ه از جملــه
ت شــهر بســی فراتــر رفتــه اســت .امــا خواننــدگان عزیــز
هفـ 
و ارجمنــد حــق دارنــد بــه طــرح ایــن پرســش مبــادرت کننــد
کــه چــرا از نظریههــای مرتبــط بــا بازآفرینــی ســخنی در میان
نیســت .اتفاقـ ًا یکــی از نقدهــای مطرح شــده در بــاب بازآفرینی
شــهری و محلـهای عقبماندگی در زمینة تولید ،نقــد و بازتولید
نظریههــای بازآفرینــی شــهری و محل ـهای اســت .بــا وجــود
طــرح چندیــن عنــوان بــرای معرفــی نظریههایــی کــه از دهــة
1980پیشــنهاد شــدهاند ،هریــک در رابطــه بــا فراینــد ،پدیــده
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ظاهــری و هــر نــوع دغلــکاری بــه نــام مشــارکت پرهیــز
میکنــد؛
 منعطف است؛ بــه کیفیــت عرصــة همگانــی عالقهمنــد اســت و ارتقایآن را در دستور کار دارد؛
 صــدای مــردم را میشــنود و شــنیدن آن را تســهیلمیکنــد؛
 در عیــن عقالنــی و برنامهمحــور بــودن ،از نقدهــایـودن صــرف آگاه اســت و بدانهــا
کوبنــده بــر عقالنــی بـ ِ
بــاور دارد؛
 کار را بــا جهتیابیهــای مطالعــه و بررســی شــده آغــازمیکنــد و لــذا کمتــر غافلگیــر میشــود؛
 بــا توانمند دانســتن تمامی انســانها ،تســهیلگر کشــفتوانمندیهــا و بــروز عینی آنهاســت؛
 تقویــت اقتــدار مــردم بهویــژه گروههــای هــدف راپیششــرطی مهــم میدانــد و از آن اســتقبال میکنــد
و در جهــت ارتقــای آن میکوشــد؛
 تنــوع کاربــری و گوناگونــی کنشهــا و فعالیتهــا راضــروری میدانــد؛
 نیــک بــاور دارد کــه پروژههــا و برنامههــای شــهروندینبایــد سیاســی شــود و سیاســی شــدن بــه معنــای نابــودی
آنهاســت زیــرا شــهروندان عالیــق سیاســی گوناگونــی
دارنــد و درگیــر شــدن بــا ایــن مســائل مــردم را از اجمــاع
برنامــهای بازمــیدارد؛
 احســاس مالکیــت گروههای هدف نســبت بــه بازآفرینیشــهری و محلـهای را بســیار بااهمیت و کلید پایــداری آنان
تلقــی میکند؛
 پروژههــای کالبــدی عظیــم بــا ســرمایههای دولتــی یــابخــش خصوصــی را تنهــا بــه عنــوان محــرک بازآفرینــی
مینگــرد؛
 ادارة مردمــی و خردمندانــه بــه دســت دخیــان راپیششــرطی بــدون جایگزیــن میدانــد؛
 احــداث و نگـهداری زیرســاختهای شــهری و محلـهایرا تعیینکننــده بــه شــمار مـیآورد؛
 فقرزدایــی و اندیشــیدن به محرومان را وظیفهای ســترگبه حســاب مـیآورد؛

 -بــر عدالــت فراگیــر (فضایــی ـ مکانــی ،اجتماعــی،
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یــا موضــوع ویــژهای پدید آمدهانــد .در نتیجــه ،توان معناســازی
و توصیــف و تشــریح محــدودی دارند .بــرای مثــال ،اداره کردن
ب و کاری یــا اداره کردن به شــیوة بخــش خصوصی ،رژیم
کسـ 
شــهری ،یــا بازآفرینی هدایت شــده بــا مالکیت ،همــه از تجارب
ویــژه و مــوردی متنهــای امریــکای شــمالی و اروپــای غربــی
شــکل گرفتــه و از ایــن روی قابلیــت تعمیــم ندارنــد و مباحــث
گوناگونــی با عنــوان مدیریتگرایــی 1و قابلیت حکومــت و اداره
کــردن 2مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .فوکوئیــان نو 3بــا ربط
دادن دو مفهــوم مدیریتگرایــی و قابلیــت یــا تــوان حکومــت و
اداره کــردن ،مدعی شــدهاند که ســاختارپذیری مجــد ِد حکومت
محلــی محصــول غلبــة لیبرالیســم نــو بــه عنــوان عقالنیــت
سیاســی مشــخص و مجزایــی اســت .بــا پذیــرش ایــن فــرض
آنگاه بایــد پرســید کــه بازآفرینــی شــهری و محلـهای چگونــه
میتوانــد بــه محرومــان و بیخانمانــان خدمترســانی کنــد و
بازآفرینــی شــهری و محلـهای کــه در چارچــوب و بــا هدایــت
لیبرالیســم نــو رخ میدهــد آیــا بــه بیــرون رانــدن زحمتکشــان
و محرومــان از محدودههــای بازآفرینــی شــده منجر نمیشــود.
تردیــدی نیســت که لیبرالیســم نــو در خدمــت جهانیســازی از
بــاال یــا تحقق الزامــات ســرمایهداری قمارخانهای اســت .در این
صــورت ،آیــا بازآفرینــی شــهری و محل ـهای بــا ویژگیهایــی
کــه بــا عنــوان بازآفرینــی موفــق مطــرح شــد و حامــی پایداری
و مخالــف محرومســازی و رانــدن محرومــان اســت بــه ضــد
خــود بــدل نشــده یــا نمیشــود؟
پاســخ بدیــن پرســش کار چندان دشــواری نیســت زیــرا منطق
درونــی ســرمایهداری قمارخانهای همان اســت که ســرمایهداری
را از تجــاری بــه صنعتی و ســپس بــه ســرمایهداری انحصاری و
امــروز قمارخانـهای تبدیــل کــرده اســت و نمیتوانــد لحظـهای
از آن غفلــت کنــد« .زیــرا منطق درونی ســرمایهداری در ســطح
خــرد بــه شــدتی باورکردنــی عقالنــی و متکــی بــر دقیقتریــن
محاســبات در تمامــی زمینههــای ممکــن و بــه کار بــردن هــر
ابــزاری اســت کــه معطــوف بــه هــدف باشــد ،یعنــی انباشــت
دمافزون ســرمایه برای ســرمایهگذاری مجدد و ســرمایة بیشــتر
بــدون انتهــا و تــا بینهایــت از ســویی ،و از دیگر ســو در ســطح
کالن فاقــد فلســفة حیــات و پــوچ و بیمعناســت .بدیــن دلیــل
1 - managerialism
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ســرمایهداری در ســطح خــرد بــر عقالنیــت ابــزاری ،4عقالنیت
هــر وســیلهای بــرای هــدف خالــی از ارزیابــی و ارزشگــذاری
هنجــار و ارزشهــای انســانی ،اجتماعــی و فرهنگــی محــور و
مبنــا ،تأکیــدی بیچــون و چــرا میکنــد» (.)Piran 1977: 28
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 میکشــند و بــه حکــم
خدایــان تــا ابــد بــه کشــیدن آب بــا ســطلی بیتــه یــا بــه قولی
مشــبک محکومانــد( .نــک .پیــران  .)1384انباشــت دمافــزون
و بیپایــان ســرمایه هیــچ تفاوتــی از نظــر ارزیابــی منطقــی بــا
ســطلی بیتــه نــدارد .البتــه ســرمایهداری ایــن امــر غیرعقالنی
را بــه گونـهای انجــام میدهــد کــه جــز اقلیتــی ناچیــز ،بقیــه
از نــوع بردگــی خلــق شــده از طریــق مصــرف بیپایــان بــرای
انباشــت دائمــی لــذت میبرنــد .زیادهخواهــی و مصــرف دو
موتــور محرکــة ســرمایهداری برای انباشــت هســتند.
در نتیجــه ،بــه رغــم ســترونی در زمینــة تولیــد نظریــه (ســخن
از غنیتریــن حیطــه بــا دههــا بُعــد و هــزاران مســئله یعنــی
شــهر و زندگــی شــهری اســت کــه در حــال همپوشــانی
ـث خــاص بازآفرینــی،
کامــل بــا زندگــی انســانی اســت) در بحـ ِ
در ســطح کلیتــر کــه بهکارگیــری نظریههــا در شــهر مطــرح
میشــود ،میتــوان طیفــی از نظریههــا را دیــد کــه در قالــب
کلــی نظریههــای شــهر و شهرنشــینی بــه مســئلة خــاص
بازآفرینــی مینگرنــد .ایــن طیــف دو قطــب آشــنا دارد کــه بــا
تســامح و بــرای ســاده کــردن و لــذا درک بهتــر ارزیابیهــا،
گزارههــای بنیــادی ،پیشفرضهــا و فــروض آنهــا را قطــب
نئولیبرالیسـمهای محافظـهکاری نــو و قطــب مارکسیســم نــو
خواندهانــد .ایــن دو مفهــوم گرچــه بــه نظریههای خاص اشــاره
دارنــد ،هریــک چنــان شــاخههایی را دربرمیگیرنــد کــه جنبــة
ن گونــه کــه گفتــه
دیدمــان یــا پارادایــم پیــدا میکننــد .همــا 
شــد ،در یــک ســوی طیــف نئولیبرالیســم قــرار دارد و در ســوی
دیگــر مارکسیســم نو .حــال باید دیدگاههــای نظــری بازآفرینی
را بــر روی طیفــی قــرار داد و گــذرا دربــارة آنهــا بحــث کــرد.

4 - instrumental rationality

نمودار .۲طیف نظریههای شهر و شهرنشینی
نظریة شهرهای فشرده و شهر جهانی

نظریة نخبگان

نظریة فوکوئی نو
مارکسیسم نو

نئولیبرالیسم
نظریة شهری رقابتگرایی و مدیریتگرایی جدید

مدل رشد اقتصادی

نظریة رژیم شهری

مــردم یــا ســاکنان باقــی نمیگــذارد .در مقابــل ،نظریههــای
نخبــگان ،رژیــم شــهری و ماشــین رشــد معتقدنــد کــه منافــع
گســتردة بازآفرینــی شــهری معمــو ًال از آنجــا حاصل میشــود
کــه افــرادی انگشتشــمار و قدرتمنــد (نخبــگان) در ائتالفــی
بــا یکدیگــر ،آینــدة شــهرها و بــه تبــع آن آینــدة بازآفرینــی
را مشــخص میکننــد .از دیــدگاه نظریههــای مــورد اشــاره،
ب و کار و سیاســی بــا ائتــاف خود دســتورالعمل
نخبــگان کسـ 
شــهری را تدویــن میکننــد و بــه اجــرا درمیآورنــد.
در مقابــل ایــن نظریـ ه بایــد از نظریــة جرمســتیزی 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
میشــوند .در ایــن نظریــه ،رشــد جــرم بــا کاهــش توســعة
شــهری رابطـهای مشــهود دارد .از تجربــة نیویــورک در زمــان
شــهردار بــودن رودی جولیانی1کــه زمــان بهســر آمــدن اعتمــاد
بــه دیــدگاه نئولیبرالی اســت ،معمــو ًال به عنوان نمونـهای موفق
یــاد میشــود .سیاســت تحمــل صفــر او در برابــر جــرم شــهری
بــه کاهش شــدید جــرم انجامیــد .نصــب شــبکهای از دوربینها
در منهتــن نیویــورک ،افزایش حضــور و نظــارت فیزیکی پلیس
در کنــار اقدامــات باززندهســازی شــهری بــه ظاهــر موفق عمل
کــرد ،ولــی بــه خیابانخوابــی انبــوه نیــز منجــر شــد.
اقداماتــی کــه در چارچــوب نظریههــای نئولیبــرال بازآفرینــی
شــهری و محل ـهای در چهــار دهــة گذشــته صــورت گرفتــه
اســت ،گرچــه بــه بهســازی فیزیکــی و زیباســازی شــهری در
کنار گســترش چشــمگیر مراکز گردشــگری ،ایجاد مجتمعهای
مصــرف انبــوه بهویــژه مالســازی بــا تأکیــد بــر کالنمالهــا
(مراکــز متمرکــز خریــد در حومــه و داخل شــهرها ،شــبیه مرکز
مال در دســت
خریــد پاالدیــوم و مجتمع ارگ در تهــران و دهها ِ
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،
بــه محرومســتیزی ،رانــدن طبقــات فقیــر از مراکــز شــهری
1 - Rudy Giuliani
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نگاهــی بــه طیــف بــاال دو گــزارة مهــم را مطــرح میســازد.
اولیــن گــزاره بــه مصــادرة بازآفرینــی شــهری میپــردازد و
آن را بــا اعیانســازی (ترجمــة مضحــک )gentrification
ترکیــب میســازد .بازآفرینــی شــهری فقــط مرکـ ِز شــهری را
ت و ســاز ضعیفتریــن
از نــو میســازد ،ولــی در ایــن ســاخ 
گروههــای درآمــدی را بــه بدتریــن مکانهــا میرانــد .ایــن
رخــداد مهمتریــن گــزارة قطــب مخالــف را بــه خوبــی تأییــد
میکنــد و مطــرح میســازد .براســاس نــگاه گرامشــیگرایی
نــو ،بازآفرینــی بــه علــت حاکمیــت ســرمایهداری قمارخانـهای،
ســاختار مدیریــت را در محلــه بازتولیــد میکنــد .بدیــن ترتیــب
کــه بســیاری از محلههــا را بــرای نوســازی مجبــور بــه گــردن
نهــادن بــر نــگاه نئولیبرالیســم در اقتصــاد میکنــد تــا ســرمایة
بازآفرینــی بدانهــا تعلــق گیــرد و ســرمایهگذاری در چارچــوب
ســرمایهداری قمارخان ـهای محلــه را دوبــاره بــا رونــق همــراه
ســازند ،حــال هرچــه میخواهــد بشــود .با ایــن حســاب الگویی
ســاده حاکــم میگــردد .ســرمای ه بــه محلههــا ســرازیر میشــود
و پروژههــای محــرک بــا ســرمایة خصوصــی و ســرمایة دولتی
برپــا میگــردد (مثــل مگامالهــا و مراکــز خریــد مجتمعــی).
ســرمایهگذاریها نیــز بــه نوبــة خــود نیــاز بــه فضــا و مســئلة
گســترش را مطــرح میکنــد .بــا پیــدا شــدن ایــن نیــاز،
مکانهــای صنعتــی و کارگاههــا و انبارهــای عظیــم رهــا شــده
مطلوبیــت پیــدا میکنند و بازآفرینی ســاحت شــهری و محلهای
رخ میدهــد .امــا بســیاری از دیدگاههایــی کــه بــر پایــة تحلیلی
نئولیبرالــی بــه بازآفرینــی مینگرند ،بهبود جســم شــهر و محله
را بــا بهبــود ســطح زندگــی ســاکنان در یــک جهــت تصــور
میکننــد .حــال آنکــه در عمــل مشــخص شــده اســت کــه
ســود حاصــل کامـ ً
ا ناهمگــون توزیــع میشــود.
در مرکــز نظریههــای شــهرهای جهانــی و شــهرهای رقابتــی،
بازآفرینــی شــهری و محلـهای جزئــی از راهبردهــای چندگانــة
ن شــهری
جــاذب کــردن شــهرها و در نتیجــه افزایش رقابت بی 
قلمــداد میشــود .در واقع ،مفهوم ســرمایهگذاری از منابـ ِع دارای
ســرمایه کلیدیتریــن مفهــوم اســت کــه در عمــل جایــی برای

نظریة خطر کردن

سیاست شهری و روابط قدرت

گرامشیگرایی نو

نمودار .۳فرایند دگرگونسازی از طریق بازآفرینی
تدوین گسترة کار
scoping

۱

۲

۴

برنامهریزی
planning
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اجرا
implementation

۳

و محلههــا ،افزایــش گســتردة بیخانمانــی و خیابانخوابــی،
زدودن حــق مشــخص و خــاص بــه شــهر مشــخص ،و دههــا
مســئلة شــهری جــدی دامــن زده اســت .بــر اثــر اقدامــات یــاد
شــده نوعــی سیاســت توســعة شــهری مطــرح شــده اســت
1
کــه در مرکــز آن مفاهیمــی همچــون دیدگاههــای عامــل
محــور ،شــبکهها و ائتالفهای دولتــی و غیردولتی ،کنشــگران
ب و کار جانــی دوبــاره یافتهانــد.
تجــاری و گروههــای کســ 
در واکنــش بــه دیدگاههــای عمــدة نئولیبــرال ،مارکسیســم نــو
بــه میــدان آمــده و شــاخههایی بــا عنــوان گرامشــیگرایی
و فوکوگرایــی جدیــد را مطــرح ســاخته اســت .محــور اصلــی
ایــن دیــدگاه تأکیــد بــر منطــق درونــی ســرمایهداری و موضوع
انباشــت بــه هــر قیمــت و در تمامــی اشــکال و بــا اســتفاده
از هــر وســیلهای بــدون توجــه بــه پیامدهــا و رابطــة آن بــا
بازآفرینــی شــهری و محلـهای اســت .چنیــن نگاهی بــه نوعی
جغرافیــا و برنامهریــزی شــهری بــر پایــة تحلیــل قــدرت منجر
شــده و نقــش کنشــگران و جنبشهــای اجتماعــی (فوکوگرایی
جدیــد) و تحلیــل جدیــدی از هژمونــی (گرامشـیگرایی جدیــد)
مطــرح شــده اســت .محــور اصلــی بحــث شــکلگیری نوعــی
هژمونــی در رابطــه بــا اقدامــات توســعة شــهری تحــت عناوین
گوناگــون از جملــه بازآفرینــی شــهری و محلـهای اســت (نک.
 .)Penpeeioglu 2013کلیــدواژة دیدگاه مارکسیســم نو همان
مفهومــی اســت کــه دیوید هــاروی بــا عنــوان «قوانیــن کورانة
ن شــهری» برای حل مســئلة فراانباشــت ســرمایه و
رقابــت درو 
ب و کار عرضه داشــته اســت (نک.
ایجــاد فضــای مســاعد کسـ 
.)Harvey 1985, 1989
1 - agent

تأمین مالی
financing

مراحل بازآفرینی شهری و محلهای

مجال بیشــتری بــرای تحلیل دیدگاههــای نظریـهای بازآفرینی
شــهری وجــود نــدارد .از ایــن روی ،بــه مراحــل بازآفرینــی بدان
شــکل کــه در منابــع و متــون مطــرح شــده اســت پرداختــه
میشــود .معمــول شــده اســت کــه در مــدل ســادهای از چهــار
مرحلــه بازآفرینــی شــهری یاد شــود.
فراینــد دگرگونســازی از طریــق بازآفرینــی بــا تدویــن گســترة
کار بازآفرینــی آغــاز میگــردد .ایــن گســتره بــا پاســخ بــه چــه؟
(بازآفرینــی) ،کجــا؟ (محل اجــرای بازآفرینی) ،چگونــه؟ (تدوین
روششناســی ،تعریــف اهداف نظــری و اهداف عملیاتــی) ،برای
چــه؟ (ترســیم آینــدة مطلــوب در بعــد کالن ،میانــه وخــرد)
مشــخص میگــردد .مرحلــة بعــدی برنامهریــزی اســت کــه
چهــار وجــه را دربرمیگیــرد :کارپایه یــا چارچوب برنامــه ،فرایند
برنامهریــزی ،قواعد و دســتورالعملهای برنامهریــزی ،و باالخره
برنامــة اجرایــی در میــدان عمــل .مرحلــة ســوم تأمیــن مالــی
اســت کــه بــر ســرمایهگذاری دولتــی ،عمومــی (شــهرداریها)،
بخــش خصوصــی ،و امکانــات ســاکنان یــا گروههــای هــدف
(دخیــان اولیــن) اســتوار اســت .در مرحلــة آخــر نوبــت بــه اجرا
میرســد .در ایــن مرحلــه ،الزم اســت رهبــری کار بــا تأکیــد
بــر جنبههــای سیاســی مســئله و پیگیــری دائمــی پروژههــای
تعریــف شــده در مرحلــة برنامهریــزی مشــخص گــردد .رهبری
قدرتمنــد سیاســی و اجرایــی نقــش بخــش عمومــی ،بخــش
دولتــی ،بخــش خصوصــی ،بخشهــای دیگــر و روابــط متقابل
تمامــی کنشــگران بــا هــم و نحــوة هماهنگــی آنــان را معلــوم
مـیدارد .در بخــش پیگیــری مــداوم پروژههــا ترتیبــات نهــادی
ن و بلنــد مــدت تعریــف میشــود و در نهایــت،
در کوتــاه ،میــا 

بــا پیشبینــی خطــرات (ریسـکها) و تناقضــات زیانرســان و
وقفهآفریــن ،راهحلهــای حــل تضادهــا و مقابلــه بــا ریسـکها
تعریــف میشــوند .مرحلــة تدویــن گســترة کار در گام نخســت
بــه تجســم دگرگونـیای کــه بایــد رخ دهــد میپــردازد.
در مرحلــة برنامهریــزی ،محورهــای عمل و فعالیــت و نهادهای
مرتبــط بــه تصویــر کشــیده میشــوند .در مرحلــة تأمیــن مالــی
بازآفرینــی ،ایجــاد انگیزههــا و محرکهــای ســرمایهگذاری
براســاس تــوان بالفعــل و بالقــوة مــکان بازآفرینــی تعریــف و
خطــوط کلــی آنهــا مشــخص میگــردد .در مرحلــة پایانــی یــا
اجــرا ،تکامــل ایدههــا ،آرمانهــا و اهــداف نظــری و عملیاتــی
بــه اقدامــات ملمــوس در میــدان رخ میدهــد (نــکhttps:// .
)urban-regeneration.worldbank.org

«از هرچــه بگذریــم ســخن دوســت
خوشتــر اســت» :محلهیــاری ایــران
(میــا)
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حــال نوبــت بــه ســرزمین گرانقــدر و عزیزمــان میرســد کــه
بیرحمانــه بــا آن برخــورد کردهایــم؛ و اگــر بــا جــان و دل و
ـی یکایــک مــردم برنخیزیــم و آگاهانــه ولی با
ایمــان بــه توانایـ ِ
ـل فکــر شــده نپردازیــم ،در مقابــل نســل آینده
ســرعت بــه عمـ ِ
ســر افکنــده خواهیــم بــود .پــس از تمامــی حــرف و حدیثهــا،
از عمــل در میدانــی یــاد میشــود کــه در آن زاده شــده و بــار
آمدهایــم .بایــد در نظــر داشــت کــه «دو صــد گفتــه چــون
نیــم کــردار نیســت» .بــاور کنیــد کــه نیــم کــردار واقعــی در
ســرزمین اثیــری و عزیزمــان بــا رنجهــای جانــکاه تاریخــی،
بســیار ســختتر از آن چیــزی اســت کــه فکــر میشــود.
امــا نســیم روحبخــش مشــارکت ،بــا تمامــی پیــچ و خمهــا و
بنبسـتها ،وزیــدن گرفتــه اســت .جالــب آنکــه ایــن نســیم
گرانقــدر در دنیــای مجــازی بیشــتر احســاس میشــود ،دنیایــی
کــه پیشــگام مشــارکت واقعــی یــا بــه بیــان نگارنده مشــارکت
فنــی و تخصصــی گشــته اســت .داســتان غنچــة پرپر شــده به
دســت انســانی کــه رنجهــای کودکـیاش 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 عبرتآموز 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 گروههای اجتماعــی در ایران.
پــس اجــازه دهید در مورد مشــارکت و معنــای فنی و تخصصی
آن ابتــدا بــه تناقضــی اشــاره شــود .ســالها قبــل ،در پــی
تجربـهای شــخصی یعنی فــوت بســیار ناگهانی پدر ایــن ناتمام
ناچیــز و مشــاهدة آنچه دیگرانی ناآشــنا در چنیــن مواقعی انجام
میدهنــد ،نگارنده نظریة تناقض در مشــارکت را مطرح ســاخت
و معتقــد شــد کــه ایرانیــان در عرصههــای خونمحــور ،تبــار و
خاندانــی ،قــوم و قبیلـهای ،و تاحــدودی محلهای و همســایگی،
مشــارکتی و دیگرخواهانــه عمــل میکننــد .در واقــع ،در
عرصههــای غیررســمی نوعــی مشــارکت دیــده میشــود .ولــی
برعکــس در عرصههــای غریبهمحــور ،رســمی ،شــهری و آنچه
مدنــی نــام دارد ،خودخواهانــه و نامشــارکتی رفتــار میکننــد.
تجربــة فــردی در شــرایطی ناخوشــایند ،ایــدة بررســی ایــن نوع
مشــارکتها را بــه جوانـهای بــدل ســاخت و همدلــی و یــاری
دانشــجویان یــا فرزنــدان عزیــز نگارنــده فرصتــی پیــش آورد تا
دهها مراســم عروســی و عزا بررســی شــوند .بررســی یاد شــده،
در عیــن نابــاوری ،نظریــة تناقــض در مشــارکت را بــا تردیــد
روبـهرو کــرد و نشــان داد کــه در پــس مشــارکتی خیرخواهانــه،
ویژگیهــای تعیینکننــدة دیگــری نهفتــه اســت .معلــوم شــد
کــه هــر فــرد بــه جــان میکوشــد تــا اعــام دارد کــه او و
فقــط او در آن کار بــه ظاهــر مشــارکتی مؤثــر بــوده اســت و
هــر دســتاوردی وجــود دارد حاصــل جانفشــانیهای اوســت.
دیــده شــده اســت کــه در ایــن راه افــراد بــه اقداماتــی کامـ ً
ا
غیرعقالنــی و خودتخریبــی مثل برداشــتن جســم ســنگینی که
بایــد چنــد نفــری جابهجــا شــود مبــادرت میکننــد و احتمــال
علیــل شــدن تــا پایــان عمــر را بــه جــان میخرنــد تــا در آن
کار جمعــی ،تنهــا فــرد مهــم و مؤثــر قلمــداد شــوند.
ایــن خودمحــوری مرگبــار در تمامــی مراحــل مراســم بررســی
شــده خودنمایــی میکنــد و بــه روشــنی دیــده میشــود .در
ثبــت محاورههــا بارهــا و بارهــا گالیههایــی مطرح شــده اســت
کــه چــرا پــدر یــا مــادر عــروس یــا دامــاد از شــخص دیگــری
غیــر از فــر ِد گلهمنــد ســپاسگزاری جدیتــری کردهانــد،
حــال آنکــه اگــر فــرد گلهمنــد نبــود عروســی اساسـ ًا در بیــن
راه بــه گل مینشســت و کاری انجــام نمیشــد .فراوانیهــای
ک ّمــی کــردن محاورههــا نشــان میدهــد کــه تعــدادی از
یاریرســانان همزمــان گلهمندنــد زیــرا خــود را بــه تنهایــی
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اثرگــذار میداننــد و عجیبتــر آنکــه دیگــران را مانــع و مزاحم
انجــام درســت امــور معرفــی میکنند .نکتــة بعدی وجــود نوعی
سازمانشــکنی نهادینــه شــده بــا فراوانــی تکــرار باورنکردنــی
اســت .در ثبــت فراوانیهــا بــا تحلیــل محتــوای محاورههــا،
باالتریــن فراوانــی بــه گفتوگویی اختصــاص دارد کــه صاحب
عــزا یــا عروســی از فــرد خــاص ســپاسگزاری کــرده ولــی فرد
مــورد ســپاس ،ضمــن شکســته نفســی و اظهــار اینکــه کاری
انجــام نــداده ،کوشــیده اســت رقیبــی را از میدان ســپاسگزاری
بـهدر کنــد و بــه آرامــی اضافــه کــرده اســت کــه اگــر آقــا یــا
خانــم فــان و بهمــان میگذاشــتند ،او و فقــط او میتوانســت
کار را از ایــن نیــز بهتــر انجــام دهــد .یعنــی بــاز هــم دیگــران
نهتنهــا بــه حســاب نمیآینــد ،بلکــه مزاحــم تلقــی میشــوند.
چنیــن سازمانشــکنی تکرارشــونده و پایداری بــه خوبی نهادینه
شــده و رواجــی چشــمگیر دارد زیــرا در تمامــی مراســم بررســی
شــده بــدون اســتثنا مشــاهده و گــزارش شــده اســت.
مشــارکتهای کاری نیــز بــا تناقضــات عدیــدهای همراه اســت.
بخشــی از آنچــه مشــارکت خوانــده میشــود جنبــة فرمانبــری
صــرف دارد .البتــه بــه هیــچ روی هــدف ک ـ م بهــا دادن بــه
انــواع همکاریهــای خانــواری ،محلـهای ،کاری و نظایــر آنها
نیســت؛ و هرگــز نمیتــوان جامعــه ،گــروه یــا فــردی را یافــت
کــه از ایــن نــوع همکاریهــا ســود نبــرده یــا برایــش ضــروری
نبــوده باشــد .هــدف اصلــی در جهــت ســاختن آینــدهای درخور
فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم ،نقــد بیرحمانــة خــود اســت تــا
بتــوان بــه ســوی مرزهــای ناشــناخته در تمامــی زمینههــا ،و
بازنگــری فرایندهــا ،رفتارهــا و تجــارب ره ســپرد و طرحــی نــو
درافکنــد .یکــی از مهمتریــن ایــن حیطههــا بحــث پرتناقض و
پیچیــدة مشــارکت اســت کــه نگارنده بــرای جــدا کــردن آن از
همکاریهــای نهادینــه شــده و معمــول ،از مفهوم مشــارکت به
معنــای فنــی و تخصصــی بهره گرفته و براســاس بیش از ســی
ســال تــاش در زمینــة مشــارکت ادعــا میکنــد کــه یکــی از
راهبردیتریــن نیازهــای کشــور عزیزمان مشــارکت بــه معنای
فنــی و تخصصــی آن اســت .مشــارکتی کــه مشــارکتکننده،
از لحظــة اندیشــیدن بــدان تــا پایــان تحقــق عملــی در میــدان
زنــدة زندگــی ،در آن شــرکتی فعــال دارد .بــر ایــن اســاس،
فرمانبــری از ایــن نــوع مشــارکتها تلقــی نمیشــود .در
نظــر آوریــد کــه فــردی بــا ســرمایة اجتماعــی بســیار بــاال و

مــورد اعتمــاد و احتــرام گروهی از مــردم یا ســاکنان یک محله،
تصمیــم بــه اجــرای کاری جمعــی میگیــرد .شــخص مــورد
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 میخوانــد تــا کار را بــه فرجام برســانند .هرکــس فعالیتی
مــوردی را بــر عهــده میگیــرد و بــا خلــوص نیــت آن را انجــام
میدهــد .بدیــن دلیــل فعالیــت هــر فــرد نوعــی فرمانبــری
بیچــون و چــرا و البتــه بــا رضایــت کامــل اســت .امــا در ایــن
مثــال ،افــرا ِد انجامدهنــدة آن کنشهــای مــوردی کــه دیگــری
برایشــان تعریــف و مشــخص کرده ،تنهــا در مرحلة نهایــی وارد
گــروه و کار جمعــی میشــوند و فعالیــت مشــخص و تعریــف
شــدهای را بــه فرجــام میرســانند .آنــان در چرخــة کار گروهــی
جــز فعالیــت مشــخص و تعریــف شــده بــرای هریــک هیــچ
نقــش دیگــری ندارنــد ،بــه طــرح هیــچ پرسشــی نمیپردازنــد،
نظــری نمیدهنــد ،و حتــی ممکــن اســت از اهــداف طــرح و
ضــرورت آن نیــز تــا پایــان بیاطــاع بماننــد .بــر ایــن اســاس،
مشــارکت بــه معنــای فنــی و تخصصــی آن کــه ایــن روزهــا
بــدان مشــارکت پویــا میگوینــد رخ نمیدهــد .البتــه برخــی از
کســانی کــه دربارة مشــارکت قلــم زدهانــد با دغـلکاری تعریف
و انــواع مشــارکت را تــا آنجا گســترش دادهاند که از مشــارکت
اجبــاری نیــز نــام ببرنــد ،امــا روشــن اســت کــه معنایــی چنیــن
گســترده جــای هیچ بحــث و چــون و چرایــی باقی نمیگــذارد.
البتــه ایــن نــوع واکنــش بیشــتر پــاک کــردن صــورت مســئله
اســت .در نتیجــه میتــوان از مشــارکت بــا چــوب و فلــک و
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
روبـهرو میشــود کــه بدتریــن نــوع خشــونت اســت و بــه قــول
قدمــا فــرد «بدنــام» میشــود.
مشــارکت فعــال فراینــدی آگاهانــه بــا برابــری اعضــای
شــرکتکننده خــارج از ویژگیهــای فــردی و جایــگاه طبقاتــی
یــا منزلــت اجتماعــی آنان اســت .ایــن فرایند آگاهانــه محصول
تصمیمــی جمعــی اســت و مــورد بحــث و اجمــاع قــرار گرفتــه
اســت .عضویــت فــرد فقــط بــه فردیــت شــخص او مربــوط
اســت و نــه بــه خــون ،تبــار ،قــوم و قبیلــه ،و جایــگاه پاییــن
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یــا بــاالی او .فــرد مشــارکتکننده 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 پدیدههــای بیرونــی اســت .وی اجبــاری بــه مشــارکت نــدارد
و هــر لحظــه کــه بخواهــد از مشــارکت کنــار میکشــد و ایــن
کنــار کشــیدن بــا هیــچ گونــه تحریمــی روبـهرو نمیشــود .در
مشــارکت فنــی و تخصصــی ،حداقــل در محــدودة انجــام کار
مشــارکتی ،قــدرت بــه شــکلی مســاوی بیــن شــرکتکنندگان
توزیــع شــده اســت .بدیــن دلیــل مشــارکت را بــا تعابیــری
همچــون افزایــش قــدرت تصمیمگیــری ،اختیــارداری ،مقتــدر
شــدن ،و ســود بــردن جمعــی از مشــارکت توصیــف کردهانــد
(نــک.)Piran 2017 .
معضــل مشــخص کــردن انــواع مشــارکت بــه شــکلگیری
انــواع گوناگونــی از طیفهــای مشــارکت منجــر شــده اســت
کــه یکــی از پیشــگامترین آنهــا طیــف یــا نردبــان مشــارکت
خانــم شــری ارنشــتین 1اســت .جالــب آنکــه در نردبــان مــورد
اشــاره کــه چهــل و هشــت ســال پیــش ( )1969منتشــر شــده
اســت ،مشــارکت واقعی یــا پویا قدرت شــهروندی معرفی شــده
اســت .در ایــن نردبــان ســه پلــه بــه عــدم مشــارکت اختصاص
دارد کــه بــا دغـلکاری بــه نام مشــارکت شــروع میشــود .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 محلـهای ایــران ،حرکــت از همکاریهــای خونمحــور ،قــوم
و قبیلـهای ،و همکاریهــای کاری بــر پایــة ســرمایة اجتماعــی
پیونــدی بــه مشــارکت پویــا گریزناپذیــر و الزامــی اســت زیــرا
مشــارکت ســاکنان شــهرها و محلههــا بــدون جایگزیــن اســت
و بــدون چنــان مشــارکتی ،بازآفرینــی بیمعنــا خواهــد بــود.
حــال اجــازه دهیــد بحــث حاضــر بــا معرفــی پــروژة بازآفرینــی
مشــارکتبنیاد و مشــارکتمحور محلههــای ایــران بــا عنــوان
«محلهیــاری 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
بــه «عــام» در دیالکتیــک عــام و خــاص مربــوط بــود و از
ســرزمینهای دیگــر نــام و نشــان داشــت ،و اشــارههایی بــه
ایــران عزیــز تنهــا در قالــب جملههــای معترضه مطــرح گردید.

نکتــة مهــم آن اســت کــه آن «عــام» در چــه متنــی ،در چــه
شــرایطی ،بــا چــه حــال و هوایی ،بــا چــه محدودیتهایــی و ...
بــه اجــرا درمیآیــد .بدین دلیــل برشــمردن ویژگیهــای خاص
ایــران عزیــز مطــرح میگــردد و هــر آنچــه در بــاب بازآفرینــی
گفتــه یــا تجربــه شــده اســت بایــد از صافــی متــن ایرانــی بــا
توجــه بــه وجــه تاریخــی متــن ،تجربــة شــبهمدرنیتهای معیوب
و نفهمیــده ،و شــرایط اکنــون یــا امــروز ایــران گــذر کنــد تــا
دیالکتیــک عــام و خــاص بــه محصــول دیگــری ،بــه ســنتزی
ختــم شــود .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه بازآفرینــی در
شــهر و محلــة ایرانــی قابــل اســتفاده اســت و بــه کار میآیــد
و در غیــر ایــن صــورت تجربههــای صــد ســال امتحــان شــده
و شکســتها و صدمههــای پــس از آنهــا یــک بــار دیگــر
تکــرار میشــود .اولیــن نکتــه بــه مفهــوم بازآفرینــی و ســابقه و
تجربــة آن مربــوط اســت .همــان گونــه کــه پیشتر گفته شــد،
چیــزی بــرای بازآفرینــی از نظــر جســم یــا کالبد شــهر و محله
بــه اســتثنای محدودههــای تاریخــی وجــود نــدارد .پــس از نظر
کالبــدی بایــد از نوآفرینــی یــاد کــرد .ولــی در مــورد جنبههــای
اجتماعــی ،اقتصــادی و محیــط زیســتی مفهــوم بازآفرینــی ،آن
هــم فقــط دربــارة نــکات مثبــت و مهمی کــه در گذشــته وجود
داشــته و از سـ ِر بیخــردی در زیــر آوار شــبهمدرنیتهای ظاهــری
و پوشــالی از میــان رفتــه اســت ،قابــل اســتفاده و بامعناســت.
نکتــة بعــدی کــه پیشتــر بــه اشــارهای بیان شــد آن اســت که
در منابــع و متــون غربــی ،گــزارهای 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 میســازد .بایــد توجــه
شــود کــه هنــوز در ایــران افــراد بــا رجوع بــه روابــط خونمحور
و تعلقــات قومــی و قبیلـهای هویــت پیــدا میکننــد .بــه همیــن
دلیــل و بــه رغــم دگرگونیهــای ظاهــری و گاه در مــواردی
نزدیــک بــه صــد ســال ،ســرمایة اجتماعــی پیونــدی 2بــا قدرت
تمــام حضــور دارد و بــر روابــط حاکــم اســت .بــرای همــه بارها
اتفــاق افتــاده اســت کــه بــا رجــوع بــه ادارهای ،به مجــرد آنکه

شماره 62

52

مســئول یــا کارمنــدی از هموالیتــی بــودن مراجعهکننــده آگاه
شــده اســت ،بــا زیــر پــا گذاشــتن حقــوق دیگــران (حداقــل از
نظــر نوبــت) و فراتــر از آن بــا بیتوجهــی بــه قانــون ،قواعــد و
دســتورالعملها ،بــه یــاری هموالیتــی 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 قانونمــداری اســت .بــه همیــن
دلیــل عنصــر عضویــت فــردی در گروههــای اجتماعی ،روســتا،
محلــه و شــهر یــا از اســاس وجــود نــدارد یــا ســخت کمرنــگ
و همچنــان بیاهمیــت اســت کــه مســئلة بعــدی را عمــده
میســازد.
مســئلة بعــدی بــه مفهــوم کامییونیتــی بــاز میگــردد کــه
هنــوز نمیتــوان بــرای آن بــه درســتی معادلســازی کــرد.
کامییونیتــی مفهومی اصطالح ًا وســیع و منعطف اســت .در اکثر
نوشــتههای فارســی کامییونیتــی با انجمن یکســان تلقی شــده،
لیکــن بیــن کامییونیتــی و انجمــن 1تفاوتهــای جــدی وجــود
دارد .باشــگاه بازیکنــان یــک تیــم ورزشــی میتوانــد انجمــن
باشــد ولــی کامییونیتــی نیســت .حــزب سیاســی و صنــف و
اتحادیــة کاری نیــز کامییونیتی نیســتند .اما اندیشــمندان رشــته
و حیط ـهای خــاص نوعــی کامییونیتــی بــه حســاب میآینــد.
نکتـهای اساســی کــه بــاز هــم در منابــع و متــون غربــی نیازی
بــه اشــاره کــردن نــدارد عضویــت اســت .در غــرب کامییونیتی،
عــاوه بر داشــتن دههــا مفهوم انتزاعــی و اصطالح ًا ســوبژکتیو،
واقعیتــی مکانــی نیــز بــوده و هســت .مهمتریــن ویژگــی
کامییونیتــی ،جــدا از عضومحــوری ،آگاهــی اعضــا از اهــداف
اجتماعــی و منافــع مشــترک اســت .ویژگــی دیگــر آن هــم این
اســت کــه بــه علــت عضویــت و شــهروندی ،مشــارکت اهالــی
فــارغ از ویژگیهــای فــردی و جایــگاه اجتماعــی ،شــغلی و
طبقاتــی رخ میدهــد کــه منعکسکننــدة 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
ـص صــرف محــور اســت .در نتیجــه ،مردم
بــه پاییــن و متخصـ ِ
تماشــاچیانی نــاآگاه و ناتــوان کــه منافــع خــود را نمیشناســند
تصــور میشــوند کــه بایــد دسـتپخت متخصصــان نــاآگاه بــه
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متــن را بــا جــان و دل بپذیرنــد و شــاکر باشــند .در بازآفرینــی
شــهری و محلـهای مهمتریــن معضل تبدیــل کارکنــان ادارات
بهویــژه کارکنانــی کــه در محله حضوری نســبت ًا پایــدار دارند به
تســهیلگران نامداخلهگــر اســت .ایــن امــر نیازمنــد دگرگونــی
ایســتار ،نــگاه ،ارزشهــا و هنجارهاســت یــا به قــول هنرمند به
راســتی فرهیختــه ،نقــاش چیرهدســت ،شــاعری ژرفاندیــش و
انســانی دردشــناس و صاحب درد ،سهراب ســپهری «چشمها را
بایــد شســت ،جــور دیگر بایــد دیــد» .امــروز این نکتة ســهراب
ســپهری در بــاب تمامــی جنبههــای زندگــی صــادق اســت.
آنچــه هرگــز نباید بــه غفلــت و نادیده گرفتــن دچار آیــد و البته
برخــاف هــزاران هــزار بــار گذشــته نبایــد بــه افــراط و اغــراق
بیپایــه در بــاب آن گرفتــار آمــد و بدتــر از اغــراق ،بایــد بــا
زندگــی کــردن دائمــی بــا آن و ذکر مصیبــت رقتانگیــز دربارة
آن وداع گفــت بــه رنجهــای زندگــی انســان ایرانــی بازمیگردد
کــه بســیاری آنها را منشــأ و مــادر برخــی ویژگیهــای درونی
و نهادینــة جامعــة ایــران و مانــع اصلــی حرکــت بــه ســوی
مشــارکت پویــا ،فراگیر ،همگانــی و در معنای فنــی و تخصصی
آن بــه شــمار میآورنــد .کالبدشــکافی بیرحمانــة ایــن رنجهــا
امــروز ضرورتــی حیاتــی دارد .از ایــن روی ،اشــاراتی را که در پی
میآیــد بایــد بــا درک نیازهــای امــروز در متنــی کــه رنجهــا
بهتدریــج در آن رخ داده اســت بررســی ژرفایــی کــرد .زیــرا آن
رنجهــا محصــول تاریخــی اســت پیــش از درافتــادن بــه چــاه
پدیــدهای نفهمیــده ،هضم نشــده ،درونی نگردیــده و در مواردی
وارونــه و متناقــض اخــذ کــردهای بــه نــام شــبهمدرنیتة ایرانــی.
ایــن پدیــده را کــه بــا وجــود نــکات منفی یــاد شــده ،ایرانــی را
بــا ضرورتهــای زندگــی امروزیــن آشــنا ســاخته اســت بایــد
پــس از تعییــن تکلیــف آن با گذشــته مــورد بررســی قــرار داد.
پــس ســخن بــه تاریــخ رنجهــای دور و دراز مردمانــی
بازمیگــردد کــه بــا تاریــخ یــا سرگذشــتی آکنــده از تناقضهــا
و تضادهــای دائم ـ ًا بازتولیــد شــده ،آرزوهــای تحقــق نیافتــه،
خواســتههای دائم ـ ًا تکــرار شــده ،و قــول و قرارهــای بیشــما ِر
زیــر پــا گذاشــته شــده ،قرنهــا یکــی پــس از دیگــری شــب
بــه روز آوردهانــد .مردمانــی چنــد قــوم و قبیل ـهای کــه شــاهد
حاکمیــت نظــام سیاســی ایلیاتــی بــرای بیــش از هــزار ســال با
حاکمانــی غیرایرانــی بودهانــد .جامع ـهای بــا زندگــی شــهری،
نظــام اداری گســتردة دیوانســاالری ،و بــازار پررونــق و فعــال
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در شــبکهای جهانــی ،بــا صدهــا کارگاه تولیدکننــدة کاالهــای
صادرشــونده بــه شــرق و غــرب .ایــن ویژگیهــای مثبــت و گاه
درخشــان محصــول زمــان امنیــت و آرامش نســبی بوده اســت.
پــس فقــط کافی اســت بــه ترکیــب بــاال اندیشــید و تناقضها
و تضادهایــی را کــه از چنــان ترکیــب ناهمگــون و نامتجانســی
پدیــد میآمــد و پایــدار و نهادینــه میگشــت تجســم و آثــار
آنهــا را رصــد کــرد .آشــکار اســت کــه در شــرایط یــاد شــده،
یعنــی جابهجایــی خونیــن قدرتهــای ایلیاتــی یکــی پــس از
دیگــری ،دیالکتیــک ســازندگی و هــرج و مــرج ،قتــل ،غــارت
و تجــاوز ،و ویرانــی گســترده تــرس را نهادینــه کــرده و بــه
تخریــب رابطــة حکومــت و مــردم و نابــودی نهادهــاانجامیــده
اســت .ایــن تصویــر گرچــه تصویــری عمومــی اســت و تمامــی
ملتهــا کمتــر یــا بیشــتر در آن ســهیماند ،موقعیــت سـرراهی
یــا مــکان ژئواســتراتژیک و ژئوپولتیــک ایــران ،آن هم پایــدار از
گذشــتههای بــس دور تــا بــه امــروز کــه با فروپاشــی شــوروی
بــر اهمیــت آن چندیــن برابــر افزوده شــده اســت ،شــرایط ایران
را بســیار وخیمتــر میســاخته اســت.
نگارنــده در پژوهــش خــود بــا عنــوان شــهر و جامعهپژوهــی:
تحلیــل محتــوای تاریخــی ،از هفــت عامــل پایــدار ناامنســاز
یــاد میکنــد .دیالکتیــک ســازندگی و ویرانــی عمیــق؛ امنیــت
نســبی بــه همــراه اســتبداد ایلیاتــی نــاکارا و خشــن؛ رشــد و
رونــق اقتصــاد از ســویی و رکــود ،فقــر و خاموشــی از ســوی
ن حکومتهــای
دیگــر؛ یــا بــه قــول منابــع امنیــت در دورا 
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 گروههــای خشــن ،غارتگــر ،راهــزن و ناامنســاز در کنــار
درگیــری حــکام محلــی و قدرتمنــدان منطقـهای 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 راهها و ســازندگی نســبی تــا دورة
فتــرت بعــدی .روشــن اســت کــه حاکمیــت چنیــن الگویــی
جامعــه را بــه درونگرایی مفــرط ،نگرانی دائمی از آینــده ،آرزوی
حاکمیــت قدرتــی بالمنــازع به رغــم ایلغار و خشــونت و فشــار،

بــه امید امنیتی نســبی در مقابــل تهاجمهــای ادواری ،و پذیرش
سرنوشــت محتــوم و َق َدرگرایــی مفــرط ســوق میدهــد و آنها
را بهتدریــج نهادینــه میســازد.
بایــد توجــه داشــت کــه تصویــر بــاال را نبایــد بــا برداشـتهای
ناقــص و کامـ ً
ا درک نشــده و نفهمیــده از قدرتهــای مطلقــة
اروپایــی در پایــان قــرون وســطا تــا انقالبهــای بــورژوازی و
قیامهــا و انقالبهــای نمــاد حاکمیــت دورانــی جدیــد بــه
نــام ســرمایهداری و بهویــژه گــذار از ســرمایهداری 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 الیههایــی از جمعیــت ایرانــی بهویــژه الیههــای
فرهیختــه (منشــیان و دبیــران وزرا ،حاکمــان محلــی و ریاســت
وزرا یــا نخسـتوزیر کــه خاندانهــای ایرانــی گرداننــدة چــرخ
مملکــت را تشــکیل میدادنــد) در دســتگاه اداری یــا دیوانــی،
نقــش دوگانــة مذهــب چــه در زمــان حاکمیــت اهــل تســنن و
چــه در زمــان حاکمیــت شــیعیان ،و باالخــره نیــاز حکومتهــا
بــه مــردم بــرای غــارت آنــان کــه ظاهریتریــن 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 شــدهای بــه نــام شــبهمدرنیتة ایرانــی،
نیــاز حکومــت بــه مــردم بهکلــی از میــان م ـیرود .در همــان
حــال اشــاره و ارجــاع بــه اندیشــه ،راه و رســمها ،رویههــا
و هــر چیــز دیگ ـ ِر بومــی یــا خــودی ،عقبماندگــی ،تحجــر،
بیربــط ،نامربــوط ،نادرســت و  ...خوانــده میشــود و تقلیــد از
مغربزمیــن در قالــب برنامههــای اجرایــی ،توســعهای و هر نام
دیگــری عملیاتــی میگــردد .شــهرها نیــز از این قاعده مســتثنا
نیســتند زیــرا گرچــه شــبهمدرنیتة ایرانــی تولیدمحــور و مبنــا
نیســت ،همچون ســرمایهداری کشــورهای متروپل ،شــهرمرکز
بــه حســاب میآیــد .آن هــم نوعــی از شــهرمرکزی کــه بــه
بزرگســری شــهری در ســطح کل کشور به پیشــتازی پایتخت
و در اســتانها بــه مرکزیــت مراکــز اســتانی منجر شــده اســت.
شــهرمرکزی در شــرایط رانــت و انباشــت از طریــق فضــای
شــهری و بــه طــور خــاص فــروش تراکــم یــا فضــای متعلــق
بــه تمامــی ایرانیــان بــه عــدهای معــدود ،بــه شــکلی بدیهــی
نابرابــری را به شــدت تشــدید میکنــد .در همان حــال تقاضای
مســکن دائم ـ ًا رو بــه رشــد اســت و هــر کــس بــا توجــه بــه
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تــوان مالــی خــود در جایــی ســکنا میگزینــد .اجــاره ،اجــاره بــه
همــراه رهــن ،رهــن کامــل ،و خریــد (واگذاریهــای دولتــی یــا
از طریــق دســتگاههای نیمهدولتــی و غیــره فعـ ً
ا کنار گذاشــته
شــدهاند) چهــار شــیوة اصلــی دســتیابی بــه ســرپناه اســت .امــا
تمامــی خانوادههایــی کــه مالک ســرپناه خود نیســتند در آرزوی
ب خانــه شــدن روز را بــه شــب میآورنــد .بخشــی از آنان
صاحـ 
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 ســرمایهداری قــادر به چشمپوشــی از
آن نیســت .راهحــل وارد کــردن غیررســمی زمینهایی اســت به
خریــد و فــروش کــه بــه دالیــل قانونی ،تعلــق به ســازمانهای
دولتــی ،دســتورالعملهای برنامهریزی ،فضاهای ذخیرة شــهری
و دههــا مــورد دیگــر از گــردش در بــازار و انباشــت بازماندهاند .از
همیــن رو ،بــازار زمیــن و مســکن تجزیــه میشــود و در کنــار
بــازار رســمی زمین و مســکن ،بازار غیررســمی زمین و مســکن
نیــز شــکل میگیــرد 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 حاشیهنشــینی ورد
زبــان مســئوالن و متخصصان شــود .نگارنده بارهــا تأکید کرده
اســت کــه پیدایــش گرانتریــن مناطــق و محلههــای تهــران و
محلههــای ســرپناههای خودســاخته ،هــر دو بــا نظریـهای واحد
قابــل تحلیلانــد زیــرا محصــول رابطــة ســاختار و کنشــگران
مشــابه در نظامــی واحدند.
در ایــران ،بــا وجــود چشمپوشــیهای اولیــه کــه اجارهبهــا
را از ســبد هزینههــای کارگــران صنایــع مونتــاژ و صنایــع
مصرفــی نوپــا حــذف میکــرد و برخــورداری از کارگــر ارزان
را ممکــن میســاخت ،برخــورد بــا محلههــای تهیدســتان در
دســتور قــرار گرفــت .بهســان انگلســتان کــه در ســال 1930
و بــا مصوبــة گریـنوود 1نســل اول برخــورد عینیــت یافــت ،در
ایــاالت متحــده نیــز بــه روایتــی بــا قانــون مســکن  1937و به
روایــت دیگــری بــا قانــون مســئولیت عمومــی بــرای اســکان
خانوادههــا در ســرپناههای درخــور کرامــت آدمــی ،نســل اول
برخــورد بــه راه افتــاد .هــم در انگلســتان و هــم در امریــکا،
ابتــدا بولدوزرهــا بــرای محــو محلههایــی کــه انــگ ناخوشــایند
داشــتند بــه میــدان آمدنــد و نســل اول مداخلــه را بولــدوزری
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کــردن خواندنــد .در ایــران نیــز پاکســازی اولیــن اقــدام بــود
کــه بــا شکســت روبـهرو شــد و مقامــات ایرانــی از نســل دوم
دخالــت شــهری در اروپــای غربــی و امریــکا که در دهــة 1960
بــه راه افتــاده بــود درس گرفتنــد و بهســان آن جوامع به ســوی
بازپروری ،نوتوانی ،بهســازی ،نوســازی ،توسعة شهری ،و توسعة
شــهری مجــدد ره ســپردند .نســل ســوم مداخله نیز کــه در دهة
 1980بــا عنــوان بازآفرینــی شــهری و محلهای در انگلســتان و
باززندهســازی شــهری و محلـهای در ایــاالت متحــده آغاز شــد
حــاوی تجاربــی زشــت و زیباســت .زیــرا اگــر اعیانیســازی بــه
میــان آیــد و بازآفرینــی درگیر آن شــود ،تهیدســتان و الیههایی
از طبقــة متوســط از محلههــای هــدف رانــده میشــوند و نتیجه
عکــس میگــردد .ولــی چنانچــه دیــدگاه ترکیبــی حاکــم گردد
و وجــوه اجتماعــی ،فرهنگی و سیاســی بــه اندازة وجــه کالبدی
یــا جســم اهمیــت یابــد و کار بــه اهالــی محلهها ســپرده شــود
ـان نامداخلهگــر بــا وجــدان حرفـهای مثالزدنــی کار
و متخصصـ ِ
کننــد ،بازآفرینــی شــهری و محلـهای پایــدار از راه میرســد.
بــا درسآمــوزی از چنــان فــراز و فرودهایــی و بــه امیــد بهبــود
شــرایط زندگــی محرومــان ،شــرکت مادرتخصصــی عمــران و
بهســازی شــهری ایــران ،وزارت راه و شهرســازی ،بازآفرینــی
شــهری و محلــهای را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
نگارنــده بــا عنایــت بــه مــوارد یــاد شــده طــرح محلهیــاری
ایــران (میــا) را تدویــن و عرضــه داشــته اســت تــا در مرحلــة
نخســت در محلــة ســهلآباد شــیراز و چنــد محلــة شــهر یــزد
ـکان آزمــون اولیــه بــه اجــرا
بــه عنــوان نمونــه (پایلــوت) یــا مـ ِ
درآیــد .بــا طــرح کلیــات پیشــنهادهای مطــرح شــده ،نوشــتة
حاضــر بــه پایــان میآیــد.
نخســت آنکــه در مــورد محلههــای ایــران زمیــن ،همــواره،
ـان زمــان ،بایــد از هــر گونه نامگــذاری
همیشــه ،تــا ابــد ،تــا پایـ ِ
بــا بــار و طنیــن منفــی به جــد پرهیــز شــود .اســتفاده از عباراتی
همچــون «حاشیهنشــینی»« ،بافــت فرســوده»« ،محلههــای
عقبمانــده»« ،توســعه نیافتــه» و «فقیرنشــین» تنهــا انگزنی
بــه شــمار مـیرود و ثمــر دیگــری جــز ناراحتی ســاکنان نــدارد.
نگارنــده بــا طــرد گاه شــدید عبارتهــای یــاد شــده ،همــواره با
ایــن پرســش روبـهرو شــده اســت کــه پــس چــه نامی بایــد بر
محلههــا 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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پــروژة طراحــی شــده «محلهیــاری ایــران (میــا)» نــام دارد و
مدعــی اســت کــه تمامــی محلههــای ایــران بــه بازآفرینــی
محلـهای و تمامــی شــهرهای ایــران بــه بازآفرینی شــهری نیاز
دارنــد و تنهــا اولویــت زمانــی محلههــا بــا هم یکســان نیســت.
محلهیــاری ایــران بــه طور کامــل تنهــا در محلههــای داوطلب
اجــرا خواهــد شــد تــا شــیوة بســیار نامطلــوب التمــاس کــردن
دســتگاههای دولتــی و عمومــی از جملــه شــهرداریها بــه
ســاکنان بــرای مشــارکت و ســپس تبدیــل شــدن دســتگاهها
بــه همـهکاره 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
مراتبــی هدایــت محلهیــاری بــه همــراه تقســیم کار در بیــن
گروههــای کار محلـهای بــرای درگیــر ســاختن تمامی ســاکنان
گام بعــدی اســت.
در طــرح محلهیــاری ،ســاکنان محلههــا دخیالن اولین هســتند
و دخیــان دومیــن ،یعنــی ســازمانهای حاضــر در محلههــا،
چــه دولتــی ،چــه عمومــی و چــه غیردولتــی (ســمنها) همگی
تســهیلگر نامداخلهگــر بــه حســاب میآینــد و تنهــا بــه
عنــوان ناظــر و ارائهکننــدة دانــش تخصصــی یــا یــاری اداری
و شــغلی ،بــدون کمتریــن دخالــت ،در خدمــت مــردم محلههــا
هســتند .عــاوه بــر دخیــان دومیــن باید بــه آمــوزش دخیالن
ســومین (مدیــران خــط مقــدم) ،دخیــان چهارمیــن (مدیــران
ردههــای تصمیمگیــری) ،دخیــان پنجمیــن (مدیــران عالــی
کشــور و رســانهها) و دخیــان ششــمین (آحــاد مــردم) بــا
تأکیــد بــر آمــوزش اصحــاب رســان ه بــرای درک راهبــردی و
بــدون جایگزیــن بــودن مشــارکت آحــاد مــردم در تمامــی عمر
و تحقــق اداره کــردن خردمندانــة دخیــان در هــر حیطــه و
زمینــه اشــاره کــرد کــه دیدمــان یــا پارادایــم قــرن بیســت و
یکــم بــه شــمار میآیــد.
محلهیــاری ایــران (میــا) نظیــر تمامــی اقدامــات شــهروندی
کام ـ ً
ا غیرسیاســی اســت و بایــد بهکلــی غیرسیاســی بمانــد
زیــرا سیاســی شــدن ســازمانها و فعالیتهــای شــهروندی
بــه معنــای نابــود شــدن آنهاســت .زیــرا ایــن نــوع ســازمانها
و فعالیتهــا بــه همــة مــردم تعلــق دارنــد و آحــاد مــردم نیــز
دارای گرایشهــای گوناگــون از جملــه گرایشهــای سیاســی
متنوعانــد .ســرایت گرایشهــای یــاد شــده بــه ســازمانها و

اقدامــات مردمــی ،بــا تجزیــة مــردم ،آنــان را در مقابــل یکدیگر
قــرار میدهــد .از ایــن روی پیشبینــی شــده اســت چنانچــه
محلهیــاری ایــران (میــا) در محلـهای درگیــر مباحــث سیاســی
شــود ،خــود بــه خــود منحــلگــردد.
محلهیــاری بــه شــکل غیررســمی بــه تأســیس صنــدوق
محلــه پرداختــه تــا ضمــن جم ـعآوری کمکهــای داوطلبانــة
مــردم ،فعالیتهــای درآمدزایــی را بــه یــاری گروههــای کار
محلــهای بــه فرجــام رســاند و درآمــد حاصــل بــه صنــدوق
محلــه واریــز گــردد تــا بــا حضــور و نظــارت دائمــی ســاکنان
بــه مصــرف برســد .محلهیــاری ایــران در مراحــل اولیــه بــر
مباحــث اجتماعــی ،فرهنگــی و محیــط زیســتی تأکیــد میکند
و بــه آمــوزش اهالــی ،چــه بــا کمــک تســهیلگرانی کــه از بین
اهالــی داوطلــب شــده و آموزشهــای الزم را فــرا گرفتهانــد
و چــه از طریــق تســهیلگران حرف ـهای بــا حقــوق یــا بهتــر
از آن تســهیلگران حرف ـهای خــارج از محلــه ولــی داوطلــب،
بیانــدازه بهــا میدهــد کــه بــاز هــم در حــد اهمیت آن نیســت.
در زمینــة ایــن موضــوع بــس حیاتــی نگارنــده پنــج جلــد کتاب
محلهیــاری بــا عنــوان آمــوزش و فراگیــری ،محلــه ،دخیــان
و تســهیلگران ،مشــارکت ،و باالخــره برنامهریــزی مشــارکتی
تألیــف کــرده کــه بــه چــاپ رســیده اســت .بــا انجــام مــوارد
تأکیــد شــده ،پــس از مدتــی ضمــن ارزیابــی اقدامــات انجــام
شــده در زمینههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و محیــط زیســتی،
توجــه ســاکنان بــه جنبههــای اقتصــادی و کالبــدی پررنگتــر
میشــود .گروههــای کار محلـهای بــا نظر متخصصــان داوطلب
فهرســتی از فعالیتهــای خــود را بــه تصویب اهالی میرســانند
و ســپس بــه اجــرا درمیآورنــد.
در طــرح محلهیــاری ایــران ،تمامــی ده اصــل بازآفرینــی و همة
مــواردی کــه در نوشــتة حاضــر عرضــه شــده اســت بــا دقــت
تمــام مــورد توجــه قــرار میگیــرد و بــه اجــرا در میآیــد و
پیگیــری میشــود .خواننــدة عزیــز و گرانقــدری کــه بــر ایــن
کمتریــن ناتمــام منــت گــذارده و ایــن نوشــته را میخوانــد،
نیــک میدانــد کــه در ایــران ،ایــن ســرزمین عزیــزی کــه خانة
مشــترک تمامــی ایرانیــان از هر قوم و قبیل ه و ســرزمینی اســت
و ایــن خــود مایــة توانمنــدی و عــزت و ســربلندی ایــران و رمز
مانــدگاری آن اســت ،گفتــن تمامــی ایــن حــرف و حدیثهــا
بــا اجــرای متنمحــور و ســابقهمبنا و صحیــح کاری بســیار
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ســخت اســت .تاریخــی کــه بــه درســتی نمیشناســیم بایــد و
بایــد روزی تعییــن تکلیــف و در متــن خــود واکاوی شــود تــا از
حضــور دائمــی ســایة آن بــر ســر نسـلهای 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 .محلهیــاری ایــران (میــا) تنهــا گامــی کوچــک در این
راه بــس دراز و پرفــراز و نشــیب اســت .نگارنــده عــادت کــرده
اســت تــا در عیــن خوشبینــی و ایمــان بــه درســتی راه ،هرگــز
بــه امیــد موفقیــت گام برنــدارد و تنهــا طــرح مســائل را وظیفــة
خــود بدانــد .خوشــبختانه جرقههاییجــا خوشبینــی یــاد شــده
را پررنگتــر میســازد.
اولیــن گام کــه بایــد دائمــی و پایــدار گــردد آمــوزش مشــارکت
پویــا و راســتین بــرای از میــان بــردن خودمحــوری ســخت
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
«آزاد شــدن از کــدورت شــریت و از آفــت نفــس و خــاص
شــدن از هوی» دانســته اســت (نــک .ناصــری .)28-27 :1381
بیهــوده نیســت کــه عرفان کــه در بیــن تمامــی آدمیــان در هر
ســرزمینی ،بــا هــر ویژگــی و گذشــتهای ،از دیرباز وجود داشــته
اســت ،در ایــران ایــن همــه ریشـهدار گشــته و ســرآمد گردیــده
و بــه زندگــی روزمــرة مــردم کــوی و بــرزن و بــازار راه یافتــه
ـول عاش ـقترین
و تنومنــد گشــته اســت .محلهیــاری ایــن قـ ِ
عاشــقان جهــان ،مولــوی عزیــز ،را ســرلوحة شــروع عملــی و
میدانــی خــود قــرار داده اســت:
چون بسی ابلیس آدمروی هست
پس به هر دستی نشاید داد دست
ایــن پیــام مشــخص میســازد کــه انتخــاب گــروه هماهنگــی
محلهیــاری بایــد بــا دقــت تمــام و ارزیابــی همـ ه جانبــه انجــام
شــود و درک گــردد کــه گزینــش نــه پایــان کــه کوچکتریــن
گام در آغــاز فراینــد بازآفرینــی محلهای و شــهری ایران اســت.
بــر همیــن اســاس ،تجربـهای کــه از ســومر آغــاز گشــته امــا
بــه نــام یونــان تمــام شــده اســت هشــدار میدهــد کــه در
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 اساسـیترین نــکات هــر برنامـهای اســت .مهمتریــن اصــل
حفاظتــی در محلهیــاری تشــکیل گروههــای کار محلــهای
بــه منظــور حضــور ،مشــارکت و فعالیــت یکایــک افــراد محلــه
اســت .محلهیــاران بایــد ایــن ضربالمثــل ژرف و پرمعنــا را
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،
بهویــژه در جامعـهای کــه رودربایســتی جایگاهــی رفیــع و بــس
منفــی در آن دارد.
پــس از گزینــش گــروه محلهیــاری 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
محلهیــاری نــام گرفتــه اســت تــا از ایجــاد حــس باالتــری و
پایینتــری ،مهتــری و کهتــری ،و شــکلگیری سلســله مراتب
و الیهبنــدی جلوگیــری بــه عمــل آیــد ،ترجیــح آن اســت کــه
گروهــی از جوانــان محلــه بــا وظایــف و ماهیــت و گســترة کار
تســهیلگران نامداخلهگــر آشــنا شــوند و در کنــار آمــوزش
تمامــی اهالــی محلــه کــه گفتــه شــد پایانناپذیــر اســت ،از
آمــوزش خــاص تســهیلگری نامداخلهگرانــه نیــز بهــره برنــد
و بــه صــورت نوبتــی کار تســهیلگری و ثبــت جلسـهها را فــرا
گیرنــد .از ایــن مرحلــه بــه بعــد ،مراحــل بازآفرینــی بــا تقویــم
شــرایط محلــه ،تــوان یکایــک اهالــی ،ثبــت تجــارب حرفـهای
آنــان و تدویــن جــدول زمانــی مناســب شــرایط هــر فــرد برای
مشــارکت ،گام بــه گام پیش خواهد رفت .نگارنــده در کنار انجام
پژوهــش آمــوزش و برنامــة مشــارکتمبنا و مشــارکتمحور
بازآفرینــی محل ـهای و تألیــف پنــج کتــاب آموزشــی ،در حــال
تدویــن برنامــة اجــرای محلهیــاری در محلههــای برگزیــده
ـران مشــارکتمبنا
یــا نمونــه اســت .بــا آرزوی شــکلگیری ایـ ِ
و مشــارکتمحور پویــا و واقعــی از خواننــدگان عزیــز پــوزش
خواســته آرزومنــد راهنمایــی یکایــک آنــان اســت.

