لزوم ایجاد نهادهای محله محور
گفتوگو با پویا عالءالدینی

*

از دیـدگاه شـما اهـداف رویکـرد بازآفرینـی
شـهری چیسـت و برای رسـیدن به این اهداف
چـه مسـیری بایـد طی شـود؟

جمعیت کشـور به طور فزایندهای در حال شـهری شـدن است
و محلههـا هم بـه ایـن ترتیـب گسـترش پیـدا خواهنـد کرد.
اگـر بخواهیـم جماعـت را واحد توسـعه در نظـر بگیریـم ،این
جماعـت بهتدریج بایـد بتوانـد خـود را اداره کنـد .یعنـی نهایت ًا
اختیـارات کامل داشـته باشـد تـا بتواند قـدرت بگیـرد و کارها
را انجـام دهـد .اگر ایـن طور نشـود ،حـس تعلق بـه محله در
جماعـت شـکل نخواهـد گرفت.

* عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،عضو شورای سیاستگذاری شرکت بازآفرینی شهری ایران

1- community
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بازآفرینـی در لغـت بـه معنـای آفرینـش دوبـاره اسـت و
اصطالحـی اسـت کـه میتوانـد بـه اشـکال گوناگون تفسـیر
شـود و باید مواظـب بود کـه معنـای آن مثـل بسـیاری دیگر
از اصطالحـات مرتبـط بـا توسـعه لـوث نشـود .بازآفرینـی در
بـردن مدیریـت بـه سـطح محلـه کـه مطـرح
عمـل حالـت چتـر دارد ،یعنـی قـرار اسـت موجـب ارتقـای
کردیـد ،نیاز بـه مشـارکت همـه دارد .بـا توجه
کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شـود .از ایـن رو ،نباید
در سـاختن مث ً
بـه تخصـص شـما و بـا عنایـت بـه زمینههای
ال چنـد سـاختمان خالصه شـود و هنـگام اجرا
تاریخـی و فرهنگـی ،آیـا سـاکنان محلههـا
فراموش شـود کـه بازآفرینـی بیش از این اسـت .بـرای تحقق
پذیـرای ایـن ایدههـا هسـتند؟
بازآفرینـی الزم اسـت ارگانهای مختلف حضور داشـته باشـند
و کام ً
ال هماهنـگ با یکدیگـر کار کنند.
ایران پیـش از دوران مـدرن ،محلهها
بعضــی معتقدنــد بایــد در ِ
این گونـه هماهنگـی در حـال حاضر در مجــددا ً ســوار ســاختارهای سـاختار سـنتی داشـتند .بعضی معتقدند
سـطح شـهرهای ایران وجود نـدارد .قرار ســنتی بشــویم .امــا بــه بایـد مجـدداً سـوار سـاختارهای سـنتی
1
اسـت محلـه و جماعـت واحـد توسـعه نظــر میرســد اکثــر آن بشـویم .امـا بـه نظـر میرسـد اکثـر
بشـود و بـرای آن نهـاد توسـعة محلـی ســاختارها از بیــن رفتهانــد آن سـاختارها از بیـن رفتهانـد و دیگـر
شـکل بگیرد .اما اگر نهاد توسـعة محلی و دیگــر موجــود نیســتند .موجـود نیسـتند .صـد سـال پیـش کل
نتوانـد سـازمانهای خدماتدهنـده
جمعیـت شـهری مـا یـک میلیـون نفر
را موظـف بـه همـکاری کنـد ،موفـق
بوده ،در حالـی کـه االن  60-50میلیون
نخواهـد شـد .ایـن یکـی از گرههـای کـور ماجراسـت .االن
نفـر اسـت .امـروز محلـه چیـز متفاوتـی اسـت .در محلههای
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سالمندسـاالری و مردسـاالری شـدید وجـود داشـته باشـد
قدیمـی شـهرها هـم سـاکنان قدیـم دیگـر حضـور ندارنـد و
کـه مـا در دنیـای جدیـد اینهـا را خیلـی قبـول نداریـم .نهاد
اکثراً مهاجران در آنها سـاکن هسـتند .سیر شـتابان گسترش
جماعتمحـور یـا محلهمحـور جدیـد بایـد بـر پایـة روابـط
شهرها موجب شـده ارتباطات درون محلهای سـابق که سنتی
مدرن جامعه اسـتوار بشـود .دیـدگاه سـنتی معتقد به ایسـتایی
بـوده از بین بـرود .ایـن وضعیت منحصر بـه ایران هم نیسـت
جماعتهاسـت .ولـی در دیـدگاه جدیـد ،جماعتهـا بایـد پویا
و کشـورهای در حـال توسـعة دیگـر  نیـز ک موبیـش همیـن
و متغیـر باشـند و هرکسـی کـه میآیـد ،بایـد پذیرفته شـود و
وضعیت را دارند .فرایند توسـعة کجومعوج بیشـتر سـاختارهای
مشـارکتش هـم تسـهیل شـود .سـاختارهایی کـه در سـطح
سـنتی جماعتهـای آنهـا را هـم از بیـن بـرده اسـت .وقتی
محلههـا ایجـاد میشـود بایـد بـر وضـع کنونـی جماعتهـا
جماعتهـا بـه سـرعت عـوض میشـوند ،سـاختارهای
منطبـق باشـد .ایـن سـاختارها طبیعتـ ًا
اقتصـادی و فرهنگیشـان هـم تغییـر
یکنـد .در خیلـی از کشـورهای در ســاختارهایی کــه در ســطح امـروزه بایـد دموکراتیـک باشـد .بایـد از
م
حـال توسـعه ،حتـی بـدون تغییـر زیـاد محلههــا ایجــاد میشــود طـرد گروههـای خـاص یـا تبعیضهای
سـاختارهای اقتصـادی هـم میبینیـم بایــد بــر وضــع کنونــی جنسـیتی پرهیـز کـردً .
مثلا اگـر زنـان
کـه فرهنـگ  محلههـای شـهری ،بـه جماعتهــا منطبــق باشــد .در ایـن نهادهـا مشـارکت فعال نداشـته
دلیـل تغییـر نـوع مصـرف محصـوالت ایــن ســاختارها طبیعتــاً باشـند ،نهادهـا بـا شکسـت مواجـه
فرهنگـی ،دچـار تحـول شـده اسـت .در امــروزه بایــد دموکراتیــک میشـوند .یادمان نـرود که ایـران کنونی
عیـن حـال چیزهـای دیگـری جایگزین باشــد.
ً
اصلا بـه صـد سـال پیـش خـودش
شـباهتی ندارد .وقتـی نوع مصرف شـما
شـده که میتـوان از آنها برای توسـعة
تغییـر کنـد ،بـه آدم دیگـری تبدیـل میشـوید .حفـظ میراث
محله بهـره برد .در پاسـخ به سـؤال شـما دربـارة مـورد خاص
گذاشـته هم بـه چیز دیگـری تبدیـل میشـود .حفـظ تاریخ و
ایران ،طبیعتـ ًا وقتی مـردم در فراینـد برنامهریزی بـرای محلة
کاملا مدرنی باشـد .مث ً
ً
ال
میراث گذشـتة خود میتوانـد پدیدة
خودشـان دخیل باشـند ،رفتارهایشـان را با آن سـاختار تطبیق
تمایـل بـه حفـظ و تعمیـر و نگـهداری سـاختمانهای قدیمی
میدهنـد .در وضعیـت فعلـی ،حتـی بـرای آگاهتریـن افـراد به
شـهر دیدگاه مدرنی اسـت که بـا چندصد سـال پیـش تفاوت
حقـوق و وظایـف شـهروندی هـم کمتر امـکان مشـارکت در
دارد.
فراینـد برنامهریـزی وجـود دارد .این مشـکل بزرگی اسـت ،اما
قابـل حل اسـت.
اهـداف نهـاد محلـهای کـه مطـرح میکنیـد
شـما از واژههایی مثل تغییـر و تفاوت اسـتفاده
میکنیـد ،در حالـیکـه دیدگاههایی وجـود دارد
که این تغییـرات را مصـداق اضمحلال در نظر
میگیرند .بـه نظر میرسـد شـما در ایـن مورد

قضاوت ارزشـی ندارید.

مشـکل اینجاسـت کـه مـا نتوانسـتهایم در فراینـد توسـعه،
سـاختارهای سـنتی را کـه تـا حـدی مشـارکت را تسـهیل
میکـرده پـرورش دهیـم تـا مـدرن شـوند .اگـر هم کمـی از
آنهـا باقـی مانـده باشـد ،سـاختارهای دلچسـبی بـرای حفظ
کـردن نیسـتند .مـن خیلـی مایـل نیسـتم ارتباطـات سـنتی
محلهای بـدون مـدرن شـدن دوبـاره برقرار شـود .بـرای آنکه
در آن ارتباطـات ممکـن بوده طـرد اجتماعـی ،سلسـلهمراتب،

چیسـت؟ چـه مزیتهایـی دارد کـه در

رویکردهـای گذشـته مغفـول مانـده و چنیـن
نهـادی بایـد دنبـال کنـد؟
در پیوند با شـرکت عمران و بهسازی ،بسـیاری از فعالیتهایی
کـه در گذشـته در سـکونتگاههای غیررسـمی انجـام شـده
در جلـب مشـارکت مـردم موفـق نبـوده اسـتً .
مثلا مـردم
حتی نمیدانسـتند قـرار اسـت چـه اتفاقـی بیفتـد .در برخی از
پروژههایـی کـه بـا مسـاعدت بانـک جهانـی اجـرا شـده ،باور
توسـازی انجام
مردم ایـن بوده کـه پولـی مهیـا شـده و ساخ 
میشـود .حتـی سـازمان تجهیـز و نوسـازی مـدارس هـم تـا
حدی چنین نگاهی به موضوع داشـته اسـت .البتـه در مواردی
هـم مـردم مشـارکت کردهانـد ،ولـی در کل مشـارکت مـردم

هـدر مـیرود تجمیـع و درسـت خـرج شـود ،میتـوان خیلـی
کارها انجـام داد  .

اسـت .البتـه فهـم درسـتی از موضـوع وجـود نـدارد .اغلـب
نهادهایی که در سـطح محالت شـهرهای بزرگ مثـل تهران
به وجود آمدهانـد خود کانـون کنترل شـدهاند .دولـت باید مانع
از خروج نهادهای محلـی از مرزهای شـفافیت و قدرت گرفتن
گروههای خـاص در آنها شـود .کار اصلی دولـت باید مراقبت
از نهادهـای دموکراتیـک باشـد تا قـدرت پیـدا کننـد و جلوی
فسـاد در سـطوح محلی را بگیرند .ایـن بحثها حاشـیهای به
نظـر میرسـند ،امـا در واقع اصلی هسـتند چـون بـدون آنها
امکان بـه انجام رسـیدن فعالیتهـای توسـعهای وجود نـدارد.
همچنین اگر منابـع قابل توجهـی که صرف کارهـای مختلف
برای بهبـود وضعیت مـردم ایران میشـود و در بسـیاری موارد

ابزار رسـیدن به آنهـا را هم تعییـن کنـد .در کنـار برنامه باید
سـامانههای نظـارت و پایـش و ارزشـیابی کارآمـد هـم وجـود
داشـته باشـد تا از هـدر رفتـن منابـع جلوگیـری کند.
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بسـیار پایین بوده اسـت .مشـارکت باید پیوسـته باشـد و مردم
حس کنند کـه صاحـب محلة خودشـان هسـتند و بایـد از آن
محافظت کنند .مسـئله پـول نیسـت و باید این حـس در میان
با وجود سـتاد ملـی بازآفرینی شـهری و اسـناد
مـردم وجـود داشـته باشـد .مـردم میتواننـد خیلـی از کارها را
پشـتیبان و تجربیـات پیشـین ،در کنـار نقـش
خودشـان انجام بدهند به شـرطی که بسیج شـوند و مسئولیت
متولیگـری شـرکت بازآفرینـی شـهری ایران،
بر عهـده بگیرند .نهـاد محلـهای میتواند ایـن کارهـا را انجام
چشـمانداز را مثبـت میبینیـد؟
بدهـد و در تحقـق بسـیاری از اهـداف دیگر توسـعه نیـز مؤثر
چارچوبهـای کلـی و ایـده وجـود دارد کـه مثبـت اسـت .در
باشـدً .
مثلا در مـورد یارانههـای نقـدی کـه در ظاهـر بـرای
عین حال جزئیـات و محتوا وجـود ندارد.
ارتقـای سـطح زندگـی مـردم پرداخـت
کار اصلــی دولــت بایــد اگـر نجنبیـم ،مشـکالت کنونـی مـا ده
یگوینـد هـدف گروههـای
میشـود و م 
مراقبــت از نهادهــای سـال دیگـر آنقـدر بـزرگ خواهند شـد
کمدرآمـد جامعه اسـت ولـی ما قـادر به
دموکراتیــک باشــد تــا کـه دیگـر نمیتوانیـم بـر آنهـا غلبـه
شناسـایی آنها نیسـتیم ،پاسـخ مـا این
قــدرت پیــدا کننــد و جلــوی کنیـم .در حـال حاضـر سـرعت بـروز
بود که بایـد سـازوکارهای جماعتمحور
فســاد در ســطوح محلــی را مشـکالت از آهنـگ اجـرای تمهیـدات
پدید بیایـد .در واحد جماعـت خیلی بهتر
بسـیار بیشـتر اسـت .بنابرایـن وضعیـت
میشـود فهمید چـه کسـانی بایـد یارانه بگیرنــد.
بحرانـی اسـت .نکتـة مثبـت این اسـت
بگیرنـد .همچنیـن پیشـنهاد ما ایـن بود
که بـه محله به عنـوان واحـد جغرافیایی
ً
(مثلا با شـرط
کـه یارانههـا بـه صـورت مشـروط داده شـود
توسـعه توجه شـده اسـت .به ایجـاد یک نهـاد توسـعة محلی
تأمیـن آمـوزش و بهداشـت بـرای کـودکان) و سـازوکارش در
هـم توجـه شـده و تمهیداتـی بـرای آن در نظـر گرفته شـده
محله به وجـود بیاید .لطفش این اسـت کـه سـازوکار پایداری
اسـت .ایـران امکانـات و نیـروی انسـانی الزم را هـم دارد .اما
خواهد داشـت و در نتیجـه میتوان سـایر فعالیتهـای مرتبط
بـرای آنکـه محلـه را واحـد توسـعه قـرار دهیـم و بازآفرینی
با توسـعه از جملـه بازآفرینـی را در کنـارش چید.
صـورت بگیـرد ،تمهیـدات بسـیار بیشـتری الزم اسـت .بایـد
این اراده و توان در سـطح حاکمیت وجـود دارد
قدرتمندتـر گام برداریـم و راهحلهـا منطبق بـر وضعیت جدید
که قـدرت متمرکـز خود را کـم کند؟
جامعـه باشـد .بایـد برنامههـای دقیقـی صورتبنـدی و اجـرا
گاهـی اینقـدر مشـکالت زیـاد میشـود کـه چـارهای باقـی
شـود .برنامـة دقیـق بایـد ،بـا هدفگذاری درسـت ،مشـخص
نمیمانـد .االن بحـث مشـارکت در باالتریـن سـطوح مطـرح
کنـد در یـک دورة کاری چـه دسـتاوردهایی خواهـد داشـت و

