بازآفرینی شهری و مشارکت
گفتوگو با آذر تشکر

*

دیـدگاه کلـی شـما در مـورد رویکـرد بازآفرینـی
شـهریووضعیـتموجـودشـهرهایماچیسـت؟
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بعـد از چنـد سـال تالش ،بحـث بازآفرینی شـهری در حال تبدیل
شـدن به مفهومی روشـن اسـت .البته هنوز در مورد اینکه اجزای
ایـن مفهـوم چگونه بومیسـازی و تبدیـل به برنامة عملی شـوند
تردیـد وجـود دارد ،یـا برخی جنبههـا مانند موضـوع زمین ،محیط
زیسـت شـهری و مسـائلی از ایـن دسـت در سیاسـت بازآفرینـی
شـهری کمتـر مـورد توجـه بـوده اسـت .به هـر حال یـک بحث
میتوانـد در مـورد خألهـای ایـن سیاسـت باشـد و دالیـل غفلت
از برخـی مباحـث .هـر کوشـش کارشناسـی در مورد کاسـتیها و
نقصا نهـای یـک سـند ملـی در جای خـود مفید اسـت ،اما خوب
اسـت ببینیـم در حـال حاضـر چگونـه میشـود از ظرفیت همین
سیاسـت تدوین شـده اسـتفاده و کمـک کرد که تحـوالت خوبی
رقـم بخورد.
مشـخص اسـت که در شـرایط حاضـر نمیتوان هیچ محلـهای را
چشـمانداز تحقـق یافته و زیسـتپذیر الگـوی بازآفرینی شـهری
بدی شـرایط زیسـت شهری
دانسـت .گویی نوعی سلسـله مراتب ِ
از بدتریـن تـا بـد وجـود دارد کـه بدترینها البته سـکونتگاههای
فقیرنشـین و حاشـیهای هسـتند .حتی محالتی که از نظر درآمد و
اشـتغال وضعیت مطلوبـی دارند ،از برخی جهـات دیگر مانند روابط

اجتماعـی و نقش و مسـئولیت شـهروندی شـرایط خوبـی ندارند.
بنابرایـن بـه جرئـت میتـوان گفـت همـة محلههای شـهری ما
میتواننـد محلههـای هـدف بازآفرینی شـهری باشـند ،یعنی باید
بـا ایجاد تغییـرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیط زیسـتی
در آنهـا ،دوبـاره نـوع دیگری از زیسـت در محلهها محقق شـود.
اگر این را بپذیریم ،مسـئلة مهم آن اسـت که این تغییرات چگونه
بایـد اتفاق بیفتد.
سیاسـت بازآفرینـی شـهری در شـرایطی قـرار اسـت کار کند که
فرایندهایی متفاوت با اهداف این سیاست در جریان است .فرایندها
بـه این شـکل اسـت که عـدهای کارشـناس در نقـش برنامهریز و
طراح و مشـاور به پشـتیبانی بودجة دولتی مسـائل ،اسـتانداردهای
مطلـوب ،شـاخصهای وضـع موجود و بعضـ ًا راهحلهـا را تعریف
میکننـد .بـا اتکا بـر این تعاریـف سیاسـتگذاری انجام میشـود
و بعـد سیاسـتها در قالـب دسـتورالعمل و آییننامـه و غیـره بـه
دسـتگاههای دولتـی و اجرایـی ابلاغ میشـود ،و آنهـا هم همة
ایـن جریـان را در قالب پروژههای خرد و متوسـط و بزرگ در زمین
محلات شـهری اجـرا میکنند .سـوای اینکـه اص ً
ال ایـن فرایند
کجـا متوقف میشـود و کجا اتصـال این زنجیره بههـم میخورد،
بایـد گفـت در کل فراینـد برنامهریزی تـا اجرا مردم تقریب ًا نقشـی
نداشـتهاند و بـه طریـق اولی ارتبـاط چندانی هم با محصـوالت و
نتایـج این نظـام سیاسـتگذاری تا اجرا برقـرار نکردهانـد ،و واضح

* جامعهشناس ،پژوهشگر ،عضو شورای سیاستگذاری شرکت بازآفرینی شهری ایران

بلـوغ فکری و عملی مشـارکت در بین مـردم وجـود دارد .موضوع
مهم مشـارکت خیلی وقتها در همین نقطه مشـکلدار میشـود
کـه میگوینـد مـردم کـه نمیداننـد ،کارشـناس و برنامهریز بهتر
میداننـد ،و از ایـن قبیـل صحبتهـا .در کار با مردم و مشـارکت،
الزم اسـت ایـن رابطـة سلسـله مراتبـی کـه متکـی بـر قـدرت
کارشناسـی اسـت شکسـته شـود تـا کارشـناسها و مـردم با هم
بنشـینند و بیـن خـود چرخش اطالعـات ایجـاد کنند و بـا هم به
راهحلها برسـند.

چیسـت .مهمتریـن الـزام مشـارکت این اسـت که بپذیریـم مردم
صغیـر و ناآگاه نیسـتند .هم بهتـر از هرکس دیگر مسـائل محیط
زندگـی خودشـان را میداننـد ،هـم میتواننـد تصمیـم بگیرنـد،
و هـم میتواننـد برنامهریـزی کننـد .ایـن همـه یعنـی اینکـه از
قـدرت شـناخت نیازهـا و مسـائل ،تصمیمگیـری ،و طراحی خوب
و اولویتبنـدی شـدة گامهـای رسـیدن بـه راهحـل برخوردارند یا
میتواننـد بـا کمـی مداخله و آمـوزش همة این قدرتها را کسـب
کنند .این دیگر شـعار و مد نیسـت .مهم این اسـت که ما بپذیریم

ایـن ماجرا وجه دیگری هم دارد .بسـیاری از مردم
دولـت را نهـاد موظف به خدمتگـذاری میبینند و
اساسـاً نقشـی برای خود در حل مشکالت شهری
قائل نیسـتند .ممکن اسـت طبقة متوسط شهری
تـا حدی با بحث مشـارکت همـراه باشـند ،اما آیا
ایـن مطالبه از طرف عمـوم مردم هم وجـود دارد؟
تاریخی دولت
البتـه کـه وجود ندارد چون ما یک سـنت و ذهنیـت
ِ
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اسـت کـه ارتبـاط سیاسـتها و برنامههـا و پروژههـا بـا هـم نیـز
برایشـان روشـن نبـوده اسـت .مث ً
ال آیـا موضوع چیدمـان خدمات
و تأسیسـات شـهری در سـطوح خـرد مـورد سـؤال مـردم نبـوده
اسـت؟ اینجا مدرسـه داریم یـا نداریـم ،درمانگاه داریم یـا نداریم؟
چـرا؟ چـون دولت نسـاخته اسـت؟ چرا نسـاخته و ً
اصلا کجا باید
میسـاخته اسـت؟ نمیدانیـم! و مثالهـای دیگری از  این دسـت.
االن مدتـی اسـت کـه همـه متوجـه شـدهاند کـه این فراینـد کار
نکرده و نتوانسـته به اهداف خود برسـد چون روزبهروز شـکاف بین
مشـکالت ،نیازهـا و کارهای در حال اجرا بیشـتر میشـود ،آنقدر
مشـارکت جدی تا چه حـد میتوانـد از این منظر
کـه مـا شـاهد اضمحلال تدریجی محلههای شـهری هسـتیم.
اتفاق بیفتـد؟ آیا امیـدوار به تغییر
کارهـای انجام نشـدة زیادی باقـی مانده مهمتریــن الــزام مشــارکت رویکـردی که به آن اشـاره کردید
اسـت .بنابرایـن بایـد مسـیر دیگـری را ایــن اســت کــه بپذیریــم هستید؟
در پیـش بگیریـم ،مسـیری کـه تاکنون
مــردم صغیــر و نــاآگاه ایـن یـک فراینـد گریزناپذیـر و غیرقابـل
امتحان نشـده و آسـان و روشـن نیست.
نیســتند .هــم بهتــر از اجتنـاب اسـت .روشهایـی که پیـش از این
مسـیر دیگر مورد اشـارة شـما هرکــس دیگــر مســائل دنبال شـده اص ً
ال به نتیجه نمیرسـد .هرچه
چه خصوصیتـی دارد؟
محیــط زندگــی خودشــان را دولتـی باهوشتـر و واقعبینتـر باشـد ،زودتر
«مشـارکت» همان مسـیر متفاوتی است میداننــد ،هــم میتواننــد بـه این حقیقت گـردن میگذارد .انسـانی که
کـه تاکنون پیموده نشـده اسـت .به نظر تصمیــم بگیرنــد ،و هــم در جامعـة شـهری امـروز زندگـی میکنـد،
مـن ،پاشـنة آشـیل موضـوع بازآفرینـی میتواننــد برنامهریــزی دیگر انسـان صغیری نیسـت .اگـر بخواهیم
بحـث مشـارکت اسـت .اگـر مشـارکت کننــد.
بـا سیاسـتهای از باال بهپایین این انسـان را
مدیریت کنیم ،بیشـتر میگریـزد و روزبهروز
نباشـد ،پـروژه یـا گفتمـان یـا سیاسـت
برنامههایـی را کـه بـا مشـکالت و نیازهایـش منطبـق نباشـد با
بازآفرینی شـهری (هرچـه آن را بنامیم) سیاسـتی خواهد بود مانند
مشـکل مواجـه میکنـد .مـا بایـد مسـیر برنامهریـزی از بـاال بـه
همـة سیاسـتهای دیگر و تکرار همانهاسـت .کلیـد اتصال بین
پاییـن را تبدیـل بـه برنامهریـزی از پایین بـه باال کنیـم .از تحقق
اقدامـات و نیازهـای مـا همین موضوع مشـارکت مردم اسـت .به
اهـداف متعالی مانند توسـعة اجتماعی تـا ارائة گـزارش عملکرد و
همیـن دلیـل مشـارکت و نـگاه و رویکـرد مشـارکتی به شـهر و
کارنامـة دسـتگاهی ،همه به مشـارکت مـردم نیازمند اسـت .حتی
محالت شـهری بنیان این سیاسـت است و بیشـترین تالش باید
نوع اسـتفاده و حتی کاربری فضاهای سـاخته شـده تغییر میکند
متوجـه صورتبنـدی مشـارکت در این سیاسـت باشـد.
چـون بـا اسـتفادهکنندگان از فضا مشـورت نشـده و برنامهریزی با
پـس از اینکـه پذیرفتیـم مشـارکت در این سیاسـت اصل اسـت،
مشـارکت خودشـان صورت نگرفته اسـت.
بایـد در گامـی بـه پیش ببینیـم الزامـات و اسـتلزامات مشـارکت

نفتـی به تصور خودمـان بیپایان داریم .بخشـی از
مقتـدر و منابـع ِ
چیزهایـی هم کـه در قالـب مطالبهگری مطرح میشـود درسـت
اسـت .نمیتـوان گفـت مـردم چـرا توقـع دارنـد .این جـزو قانون
اساسـی اسـت .مردم انتظار دارند دولت پولشـان را خرج خودشـان
کنـد .گاهـی گفته میشـود که در کشـورهای دیگر مـردم مالیات
میدهنـد و بـرای همین میتوانند یقة دولت را بگیرنـد ،و این را در
مقابـل اقتصـاد نفتـی میگذارند و بحـث میکنند کـه مانع اصلی
مشـارکت همیـن اسـت .در بحـث در مـورد مسـئولیت دولت باید
توجـه کنیـم کـه دولت به عنـوان نمایندة مـردم باید حواسـش به
این باشـد که ارائة خدمات در گسـترة سـرزمینی اتفاق بیفتد و مث ً
ال
فقـط در یکی دو شـهر اصلی متمرکز نشـود.
بنابرایـن روشـن اسـت کـه مشـارکت ،دسـتکم در شـکلهای
مدرن و شـهری آن ،مفهومی تازه و ناآشناسـت و تحقق آن آسـان
نیسـت .مشارکت سـختتر هم میشـود وقتی رویکرد ما سیاست
بازآفرینی باشـد که در واقع عمدت ًا سیاسـتی اسـت بـرای محالت
حاشـیهای و فقیرنشـین شـهری .یعنی نه طبقة متوسطی که شما
اشـاره کردید ،بلکه محالت فقیری هدف ما هسـتند که سـاکنان
آنهـا بـا جریـان مهاجرت یا تسـلط بـازار و بـورس بـازی زمین و
مسـتغالت به محلات کمکیفیت پـس رانده شـدهاند.
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بـا توجـه به تجربیـات ،بـه نظر میرسـد موضوع
مشـارکت در ذهـن مـردم به شـراکت مالی تقلیل
یافتـه اسـت .قـدری در ایـن خصـوص توضیـح
بفرمایید.
در نظـام رقابتـی ،منبـع ارزشگـذاری و تعیینکننـدة همـه چیـز
پـول اسـت .امـا در نظـام  غیررقابتـی کـه برخـی از اصـول آن در
قالب اهداف توسـعة اجتماعی در اسـناد و پروتکلها و سیاسـتها
میآید ،همکاری و مشارکت مبناست و پول در مناسبات اقتصادی
نقش دارد ،اما اصل نیسـت و نظام اجتماعی بیشـتر روی همکاری
حسـاب بـاز میکند .همکاری بـه این معنا که هرکسـی هر کاری
از دسـتش بربیایـد انجام میدهـد .همان طور که ً
مثلا در خانواده،
شـما کاری را کـه از دسـتتان برمیآیـد برای اعضای خانـوادة خود
میکنیـد و از همـکاری خود احسـاس رضایـت دارید.
پیشداوریهـای زیـادی دربارة مشـارکت هسـت که مـن به چند
مـورد از مهمترین آنها اشـاره میکنم .یکـی از پیشداوریها این
اسـت که سیاسـت «جلب مشارکت مردم» یعنی شـراکت مالی با
مـردم .با همین ذهنیت پـروژه تعریف میشـود و گزارش عملکرد
هـم ارائه میشـود که مـا این مقدار ریال مشـارکت مـردم را جلب

کردیـم! در این پیـشداوری «مردم» یعنی شـرکا و به طریق اولی
آن بخشـی از مـردم از حـق مشـارکت برخوردارند کـه پول ،یعنی
قـدرت شـراکت در پـروژه را دارنـد .در ایـن معنـا فقـرا نمیتواننـد
شـریک پـروژه باشـند ،پـس مشـارکت هـم نمیتواننـد بکننـد
و بـا کمـی اغـراق «حـق مشـارکت ندارند» .بـا این پیـشداوری،
تکلیف سیاسـت بازآفرینی که محلههای فقیرنشـین را هدف قرار
میدهد پیشـاپیش روشـن است.
پیـشداوری دوم ایـن اسـت که مشـارکت فرایندی زمانبر اسـت
و پـروژة مشـارکتی یعنـی پـروژهای کـه زمـان بیشـتری میبرد.
بـه همیـن دلیـل هـم مدیران بـه راحتـی پروژههایـی را کـه خود
را مشـارکتی تعریـف کننـد نمیپذیرنـد چـون طرفـدار پروژههای
زودبـازده هسـتند کـه در دورة کوتاه مدیریتشـان جـواب بگیرند.
پیـشداوری سـوم هم همین اسـت که تصور میکنیم مشـارکت
«پروژه» اسـت ،یعنی فکـر میکنیم بعضی پروژهها مشـارکتیاند
و بعضی نیستند.
وقتـی از مشـارکت حـرف میزنیـم از نوعـی مناسـبات و روابـط
اجتماعـی سـخن میگوییـم کـه در آن ،بـه دلیـل پررنگ شـدن
همـکاری (و نـه رقابـت) و اتکای بیشـتر به منابع و پتانسـیلهای
درونی ،هزینهها کمتر میشـود ،کارها سـریعتر جلو میرود ،و همه
در ایـن نظـام همکاری تعلق اجتماعی بیشـتری دارنـد و فضاهای
سـرزندهتری میآفرینند .وقتی از مشـارکت حـرف میزنیم از یک
«فراینـد» سـخن میگوییم نـه از یک پـروژه .فرایندی کـه در آن
همـه به هم کمک میکنند تا مسـئله شناسـایی و راهحـل آن پیدا
شـود؛ و در طی این همکاری اجتماعی ،افراد توانمندتر میشـوند و
بـرای اقدامات بعـدی آمادهتـر خواهند بود.
بنابرایـن در سیاسـت بازآفرینـی شـهری ،که قرار اسـت سیاسـتی
مشـارکتی باشـد ،باید هزینههـا پایینتر باشـد ،زمان به سـرانجام
رسـیدن پروژههـا کمتـر شـود ،و در فراینـد بازآفرینـی هـر محله،
مردم آن محله توانمندتر و پتانسـیلهای موجود در سـکونتگاهها
و محلهها کشـف شـوند.
بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف چـه مسـیری باید
طـی شـود؟ منابـع و مهارتهـای درون محلـه به
تعبیـر شـما چگونه باید کشـف شـوند؟
کشـف منابـع درون محله آسـان نیسـت و نیـاز به مهـارت زیادی
دارد .در بازآفرینـی شـهری پیشبینی شـده که نهاد تسـهیلگری
منابـع محله را کشـف کند .همان طور که اشـاره شـد ،بـر اثر عدم

شـفافیت مالـی دولتها و بخشهای عمومی ،توقـع مردم از نقش
دولـت و بخـش عمومی در تأمیـن هزینههای توسـعة محلی باال
رفتـه  اسـت .از طـرف دیگـر ،پتانسـیلها و ظرفیتهـای خـود را
نیـز فرامـوش کردهانـد .نهـاد تسـهیلگر بـه عنـوان نهاد واسـط
الزم اسـت کاری کنـد کـه مردم ظرفیتهایشـان را کشـف کنند.
میشـود گفـت تسـهیلگری چهـار خصیصـه دارد :اول ،کارایی را
بـاال میبـرد؛ دوم ،بـه فرایندهـا سـرعت میدهـد؛ سـوم ،تضادها
را متعـادل و بیـن آنهـا نقطة مشـترک پیـدا میکند؛ و چهـارم و
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه گفته میشـود تسـهیلگری بیشـتر
مهمتـر از همـه اینکـه نماینـدة منافـع و برآوردهکننـدة خواسـت
هنر اسـت .تسـهیلگر مراتب علمی را پشـت سـر میگـذارد و به
هیچیک از ذینفعان نیسـت و مجموعة منافـع را در نظر میگیرد.
مرحلـهای میرسـد که خالقیت و تجربه در آن نقـش مهمی دارد.
هـر نهـادی که یکـی از ایـن ویژگیهـا را
برقـراری ارتبـاط با مـردم و همسـو کردن
نداشـته باشد تسـهیلگر نیست.
تســهیلگری ،در شــکل اهـداف و نیازهـای آنـان هنـری خالقانـه
سـقراط میگفـت مـن معلـم نیسـتم و
آرمانــیاش ،نوعــی توانایــی است.
چیـزی بـه شـما یـاد نمیدهم بلکـه مثل
اســت کــه از قــدرت اما چگونه باید تسـهیلگر در میـدان بماند
یـک مامـا ،فکـری را کـه در وجـود خـود
کارشناســی فراتــر مــیرود و از کجـا تأمیـن شـود؟ در غـرب نظـام
شـما هسـت میزایانـم .تسـهیلگر نیـز
و بــه همیــن دلیــل هــم کار منابـع مردمـی مـدرن شـده اسـت ،یعنـی
بایـد ایـن گونـه عمل کنـد .بایـد در بینش
آســانی نیســت و مطالعــة دانشگاهها ،بیمارستانها و نهادهای توسعة
و جهانبینـی سـقراطی باشـد و تصور کند
گســترده ،بینــش عمیــق و محلـی با اتـکا بر منابـع مردمی سـاخته و
کـه در آدمهـا ،محلههـا و سـکونتگاهها
ظرفیــت زیــاد میخواهــد .اداره میشـوند .امـا در حالی که در گذشـته
ظرفیتهایـی وجـود دارد کـه بایـد آنهـا
عمـدة نهادهـای توسـعهای مـا هـم وقف
را بزایانـد .بـرای زایانـدن ظرفیتها ،شـما
بوده اسـت ،اکنون در نهادهای توسـعهای پیشرفت قابل توجهی در
بـه عنـوان تسـهیلگر بایـد بتوانی ابتـدا هر ظرفیت را تشـخیص
زمینـة ایجـاد منابع مردمـی نداریم .در این شـرایط به نظر من تنها
دهـی ،بعـد آن را از دل و ذهن مردم بیرون بکشـی و تبدیلش کنی
راهحـل کوتـاه مدت و عملی اتکا به منابع دولتی برای شـکل دادن
بـه ظرفیت قابل اجرا .تسـهیلگری ،در شـکل آرمانـیاش ،نوعی
بـه نهاد تسـهیلگر اسـت.
توانایـی اسـت کـه از قـدرت کارشناسـی فراتر مـیرود و به همین
پرسـش آخر این اسـت که فرایند در حـال انجام
دلیـل هم کار آسـانی نیسـت و مطالعة گسـترده ،بینـش عمیق و
را چگونـه میبینیـد و به نظر شـما در این مسـیر
ظرفیـت زیـاد میخواهـد.
چه نکتـهای باید مـورد توجه قـرار گیرد؟
کسـی که خـود را برنامهریز میدانـد و برنامهریزی غیرمشـارکتی
مسـئولیت کارشناسـی اوسـت نقـش مهمـی دارد اما تسـهیلگر
تأکیـد میکنـم کـه بـا وجـود اینکـه سالهاسـت داریـم دربـارة
نیسـت چـرا که بـا نگاه کارشناسـی به سـراغ مـردم رفتـن یعنی
مشـارکت حـرف میزنیـم ،هنـوز مکانیسـمهای اجرایـی آن را
برقـراری رابطـة قـدرت بـا آنهـا .دانـش کارشناسـی برنامهریز و
نمیشناسـیم و تجربـة عملی و واقعی کمـی در این زمینـه داریم.
مشـاور ایجـاد سـلطه میکنـد ،در حالـی کـه یکـی از مبانی مهم
سـؤاالت زیـادی در این حوزه هسـت .باید با تمرکـز ،طراحیهای
مشـارکت این اسـت که رابطة سـلطه بین دو طرف برقرار نشـود.
نهـادی و رویـهای انجـام داد .بایـد در یـک بازة زمانی مشـخص،
تنهـا به شـرط نبود انواع سـلطه اسـت کـه مردم اعتمـاد میکنند
دانشـگاهها و نهادهایـی کـه میتوانند تسـهیلگر تربیـت کنند به
و میآینـد.
شـدت فعال شـوند .نظامهـای نهادمندی مثل سـمنها باید فعال
آیـا متخصصانـی وجود دارنـد که بتواننـد از عهدة
ایفـای این نقـش برآیند؟ بـا فرض اینکـه بتوان
چنیـن نهـادی هـم راهانـدازی کـرد ،بـا توجه به
اینکـه نبایـد به یـک نهاد سـوداگر تبدیل شـود
و از طرفـی هم وابسـتگی به دولـت آن را از اهداف
اساسـی خـود دور میکنـد ،چگونه پایـدار خواهد
ماند؟

شماره 6۲

آیـا در حـال حاضر اساسـاً نهـاد تسـهیلگری با
ایـن ویژگیهـا کـه اشـاره کردیـد وجـود دارد؟

شـوند .باید شکل مناسـبات در این حوزه از مناسـبات پولی و مالی
خـارج شـود و دیـدگاه اجتماعیتری حاکم شـود.
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