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
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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

