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مقدمه

روبهروشدنبازمینواقعیت

می گیرند.  نادیده  و  می کنند  انکار  می شوند،  روبه رو  آن  با  که  را 
بعضی دیگر با آن مواجه می شوند و مقابله می کنند. بعضی دیگر 
هم سعی بر تغییر واقعیت و تالش برای قانع کردن جامعۀ محلی 
خود  تمایالت  و  ذهنی  واقعیت  با  را  آن ها  می کنند  اصرار  و  دارند 
کمتر  را  تعارض ها  نه تنها  مواجهه  مدل های  این  دهند.  تطبیق 
نمی کند، بلکه باعث افزایش بی اعتمادی بین طرفین و دامن زدن 

به تعارض ها در بلندمدت می شود. 

»بیرونی ها«  سمت  از  مداخله ها  این گونه  به  مربوط  داستان های 
و  پروژه ها  گوشه وکنار  در  می توان  را  آن  ردپای  و  نیست  کم 
 با نیت های خیر صورت می گیرد، 

ً
کارهای کوچک و بزرگی که بعضا

جست وجو کرد. در بولتن پیِش رو، سعی کرده ایم بر اساس برخی 
از این مداخله ها و تعارض های  از تجاربی که داشته ایم، داستانی 

شکل گرفته دربارۀ آن را روایت و بررسی کنیم.

برای نزدیک کردن مخاطبان این بولتن با واقعیت داستان، از سه 
گروهی  روایت  اول،  نگاه  کرده ایم.  روایت  را  موضوع  زاویه  و  نگاه 
و  مرمت  دغدغۀ  و  گردشگری  خانۀ  راه اندازی  قصد  که  است 
نگهداری از بافت تاریخی را دارند. نگاه دوم، روایتی از اهالی و جامعۀ 
پیرامونی اش  فضای  و  زندگی  که  است  موضوع  این  درگیر  محلی 
دید زاویۀ  سوم،  نگاه  و  است  گرفته  قرار  ماجرا  این  تحت تأثیر 

یا  افراد  متخصصان،   )Outsiders( بیرونی ها  از  منظور  متن،  این  در   .1
جامعۀ  در  حضورشان  یا  مداخله ها  واسطۀ  به  که  هستند  گروه هایی 
محلی، زندگی و معیشتشان تحت تأثیر مستقیم و جدی قرار نمی گیرد. 
و  جریان ها  اصلِی  بهره مندان   )Insiders( درونی ها   ، دیگر سوی  از 
مستقیم  تأثیر  معیشتشان  و  زندگی  روی  که  هستند  مداخله هایی 

می گذارند.

می دهند،  انجام  اجتماعی  فعالیت های  که  گروه هایی  یا  افراد  اکثر 
-از  مطلوب  تغییرات  ایجاد  دنبال  به  آن ها  دارند.  خیری  نیت های 
هستند.  مردم  زندگی  محیط   و  جامعه  سطح  در  خودشان-  نگاه 
کنشگران اجتماعی، خیریه ها، NGOها و گروه هایی که دغدغه های 
اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی دارند، گروه هایی از این جنس 
برای  آن ها حول دغدغه های خود، فعالیت های متنوعی  هستند. 
این  به  رسیدن  می دهند.  انجام  باورهایشان  و  ارزش ها  تحقق 
و  اجتماع  سطح  در  مداخله هایی  باعث  الجرم  باورها  و  ارزش ها 

محیط زندگی افراد دیگر می شود. 

 دغدغۀ 
ً
در این فضاها معمواًل انسان هایی زندگی می کنند که لزوما

مشترکی با این گروه ها ندارند و اولویت های متفاوتی برای زندگی و 
 باعث 

ً
معاش خود دارند. اینجاست که مداخلۀ »بیرونی ها«1 بعضا

بر  نامطلوبی  اثرات  که  می شود  نهانی  و  آشکار  تعارض های  ایجاد 
زندگی و معیشت جامعۀ محلی می گذارد. 

گروه های  بین  تنش هایی  ایجاد  باعث  معمواًل  تعارض ها  این 
گروه های  وضعیتی،  چنین  در  می شود.  محلی  جامعۀ  و  »بیرونی« 
»بیرونی« با واقعیتی روبه رو می شوند که پیش تر به آن فکر نکرده 
با  یا کم توجهی می کردند. روبه رو شدن  آن بی توجهی  یا به  بودند، 
آن ها را از نردبان حدس ها و پیش فرض ها پایین  این واقعیت ها 
آن،  نشانه های  از  یکی  می کند.  روبه رو  واقعیت  زمین  با  و  می آورد 
اتفاقاتی است  با  مقاومت و مخالفت جامعۀ محلی و »درونی« ها 

که »بیرونی ها« سازماندهی کرده اند. 

است  ممکن  واقعیت ها  این  با  مواجهه  از  بعد  »بیرونی ها« 
رویکردهای مختلفی را دنبال کنند. مثاًل برخی از آن ها واقعیت هایی 
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شکل گرفته  تعارض  بهتر  شناخت  برای  که  است  تسهیلگرانی 
گفت وگوهایی با دو طرف ماجرا داشته اند. 

گروه،  سه  نگاه  کردن  روایت  با  تا  کرده ایم  تالش  بولتن  این  در 
نزدیک  تعارض ها  و  پروژه ها  از  شکل  این  فضای  به  را  مخاطبان 
کنیم. به این گمان که شاید با کمک این روایت ها، خواننده بتواند 
و  کند  لمس  را  ماجراها  نوع  این  در  شکل گرفته  انفعال  و  فعل 

برداشت خود را از آن داشته باشد. 

این روایت ها دست اول و خالی از سوگیری و برداشت های شخصی 
ترجیح های  و  سوگیری ها  تا  کرده ایم  زیادی  تالش  ولی  نیست؛ 
شخصی خود را در این روایت ها خنثی کنیم. امیدواریم مطالب این 
بولتن کمک کنند تا نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم به تأثیرات 
را تحت الشعاع قرار  زندگی جوامع محلی  که  اقدام هایی  پروژه ها و 

می دهند.

یک  به مثابۀ  بولتن  این  به  اگر  شد  خواهیم  خوشحال  انتها  در 
این  بگذاریم  شود.  نگاه  به اشتراک گذاری  و  تجربه  انتقال  جریاِن 
انتقال تجربه کمک کند به اثرات کارهای مان در مواجهه با جامعۀ 
به  که  از نقشی  اجازه دهیم فهممان  و  کنیم  محلی عمیق تر فکر 
به  می کنیم،  بازی  اجتماعی(  فعال  )مانند  »بیرونی«  یک  عنوان 

چالش کشیده شود.•

تابستان  1۴۰1

موسسۀ اندیشۀ انسانشهر
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فعاالنمیراثفرهنگی روایتگروهیاز

چند  یعنی  ما  کنیم،  حفظ  را  قدیمی  خانۀ  این  گرفتیم  تصمیم  ما 
با  به نوعی  که  کسانی  یعنی  ما  خریدیم،  هم  با  را  خانه  که  نفری 
تالش  سال ها  خورده ایم.  گره  ایران  طبیعت  و  تاریخ  فرهنگ، 
خودمان  وظیفۀ  از  بخشی  را  گذشته  میراث  از  حفاظت  کرده ایم 
ما  برای  گذشتگان  که  باشیم  چیزی  آن  مراقب  هم  بدانیم. 
برسانیم.  هم  آیندگان  دست  به  را  آن  بتوانیم  هم  گذاشته اند، 
 یکی 

ً
پایداری سرزمینمان -اگر مهم ترین دغدغه مان نباشد- قطعا

آرزوها و نگاه ما نبوده  از مهم ترین اولویت هاست. و این تنها در 
است، سال هاست زیست و فعالیت هایمان را بر مبنای آن تعریف 

کرده ایم.
از خانۀ کودکی من شروع شد، خانه ای در محلۀ قدیمی  همه چیز 
، با حیاطی بزرگ و درختانی زیبا  شهر مادری ام، محله ای نزدیک بازار
و حوضی وسط آن. من در این محیط بزرگ شده بودم و در جوانی 
تصویر جدیدی را دیدم. خانه هایی بلند که جایگزین آن قدیمی ها 
شده است. خبری از آن حیاط ها و دیوارهای کاهگلی هم نیست. 

از دست  رفتن همۀ آن گذشته برای من خوشایند نبود.
به واسطۀ شغلم که در حوزۀ گردشگری است، می دانستم که سر 
تاریخ  اینکه  دیدن  می آید.  بال  همین  دارد  شهرها  و  خانه ها  همۀ 
تخریب  حال  در  دیگری  شکل  به  محیط زیست  و  شکل  یک  به 
که  نیستم  کسی  تنها  من  خوش بختانه  می کند.  ناراحتم  است، 
و  گردشگری  حوزۀ  فعاالن  کنار  کار  سال ها  دارد.  نگرانی ای  چنین 

محیط زیست آدم های دغدغه منِد دیگر را سر راهم قرار داد. 
همین جا بود که جمع چندنفرۀ ما شکل گرفت و تصمیم گرفتیم 
یکی از این خانه های قدیمی را از تخریب و تبدیل  شدن به آپارتمان 

را باال زدیم. با سازمان میراث ماه ها جلسه  آستین ها  حفظ کنیم. 
گذاشتیم و سعی کردیم از آن ها برای پیدا کردن یکی از این خانه ها 

کمک بگیریم.
 فهمیدیم می توانیم در شهر مادری ام، در همان محله ای که 

ً
نهایتا

متولد شده ام، خانه ای را از تخریب حفظ کنیم. این خانه الزم بود 
تغییر  این  شود.  پیدا  برایش  جدیدی  کاربری  البته  و  شود  مرمت 
آن را تأمین کنیم. از  کاربری کمک می کرد بتوانیم هزینه های حفظ 
 اهالی هم از 

ً
طرفی اگر جریان اقتصادی در محله راه می افتاد، قطعا

آن بهره می بردند. این اتفاق می توانست تمام آرزوهای تیم کوچک 
ما را به حقیقت نزدیک کند.

واسطۀ  به  می شناختم.  بچگی  زمان  از  را  همسایه ها  از  بعضی 
صمیمی تر  آن ها  با  داشتم،  محله  در  که  جدیدی  رفت وآمدهای 
را برای هم پهن می کردیم، احساس  اینکه سفرۀ دلمان  از  شدم. 
خوبی داشتم. صمیمیت ایجاد شده باعث شد امیدوارم شوم در 
کنار هم می توانیم خانه را حفظ کنیم و در محله شور و نشاط ایجاد 

کنیم.
ملی  ثبت  را  آن  باید  کنیم،  حفظ  را  خانه  بتوانیم  اینکه  برای 

مالک  بود  الزم  ثبت  برای  می کردیم. 
را  آن  باید  پس  می شدیم.  خانه 
خانه  خرید  پول  تأمین  می خریدیم. 
آسان نبود. گرفتن وام هم ماجراهای 
خودش را داشت؛ اما چون حفظ این 
خانه برایمان مهم بود، به هر ضرب 
همسایه ها  خریدیم.  را  خانه  زوری  و 

برایاینکهبتوانیمخانه
آن باید کنیم، حفظ را
میکردیم. ملی ثبت را
برایثبتالزمبودمالک
پس میشدیم. خانه

بایدآنرامیخریدیم.

که کسانی یعنی ما
تاریخ فرهنگ، با بهنوعی
گره ایران طبیعت و
تالش سالها خوردهایم.
میراث کردهایمحفاظتاز
وظیفۀ گذشتهرابخشیاز
خودمانبدانیم.
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خیلی خوش حال شدند. برایمان چای آوردند و باز با هم گپ زدیم. 
آنجا می رفتیم. یک  بعد از آن، روزهای مختلفی را با دوستانمان به 
دستمان جارو بود و با دست دیگر از الی خرابه ها وسایل قدیمی را 

پیدا می کردیم. هیجان عجیبی بین همۀ ما بود. 
یکی از همین روزها وقتی داشتم برای یکی از خانم های همسایه از 
آرزوهایمان می گفتم که قرار است فالن اتاق را به خارجی  ها اجاره 
دهیم و آن یکی را شبیه موزه کنیم، دیدم رنگش زرد شد. پرسید 
مگر خانه را خراب نمی کنید؟ خانۀ ما و آن ها دیوار مشترکی داشت. 
دیواربه دیوارمان،  همسایه های  و  ما  خانۀ   ، دورتر گذشته ای  در 
و  رسید  وراث  به  بزرگ  خانۀ  است.  بوده  خانواده  یک  به  متعلق 
مجزا،  سندی  با  بزرگ،  خانۀ  قسمت  هر  کردند.  تقسیم  هم  آن ها 
این  ساختند.  بعضی  و  فروختند  برخی  شد.  آن ها  از  یکی  برای 
گره خورده اند. چه بخواهیم و چه نخواهیم،  به هم  خانه ها هنوز 

تصمیم هرکداممان روی دیگری هم تأثیرگذار است.
زن همسایه را می گفتم. رنگش زرد شد که مگر نمی خواهید این 
خانه را خراب کنید که ما هم بتوانیم در کنارتان همین کار را کنیم و 

 خانه هایی نوساز داشته باشیم؟ 
ً
نهایتا

چه  بفهمم  که  کشید  طول  کمی  شد.  زرد  که  بود  من  رنگ  اینجا 
می گوید. هردو سکوت کردیم. دیگر گپ وگفتمان خشک و چایمان 
را خریدیم،  این سختی خانه  با  ما  سرد شد. در ذهنم می گذشت 
با سختی پول را جور کردیم، چند نفر امیدشان به این خانه بود.
. شاید  قرار بود خانۀ ما بهانه ای باشد برای معرفی محصوالت شهر
هم پاتوقی می شد برای عرضۀ محصوالت آنجا. قرار بود اقامتگاهی 
می خواستیم  می کند.  رعایت  را  پایدار  گردشگری  اصول  که  باشد 

محصوالت معرفی برای باشد بهانهای ما خانۀ بود  قرار
محصوالت عرضۀ برای میشد پاتوقی هم شاید . شهر
بوداقامتگاهیباشدکهاصولگردشگریپایدار آنجا.قرار

رارعایتمیکند.

خانه را حفظ کنیم و تمام مواهبش را همه ما هم محله ای ها با هم 
تجربه کنیم. 

خانم همسایه در حالی که داشت با استکان های چای به خانه اش 
برمی گشت، گفت: »چرا می خواهید این خانه را حفظ  کنید؟ امنیت 
ما اینجا در خطر است. این خانۀ قدیمی آسایش ما را گرفته.« من 
دیگر گیج شده بودم. آن لحظه نمی دانستم هنوز در بهترین نقطه 
ناخوشایند  تجربه های  است  قرار  بعد  سال  یک  تا  و  ایستاده ایم 
در  پایمان  یک  است  قرار  که  روزهایی  باشیم.  داشته  بیشتری 
سازمان  در  هم  را  اضافه  وقت  دادگاه.  در  دیگری  باشد،  کالنتری 

میراث فرهنگی بگذرانیم. 
هم  میراث  این  نگذاریم  و  کنیم  حفظ  را  خانه  بتوانیم  اینکه  برای 
به تعریف قصه مان  کردیم  رود، شروع  بین  از  مثل مابقی خانه ها 
برای دوستان و همکاران. خوش بختانه این روزها فضای مجازی 
ماجرای  از  بیشتری  آدم های  کردیم  کمک  است.  بزرگی  کمک  هم 
بناهای  حفظ  اهمیت  و  شوند  مطلع  قدیمی  خانه های  تخریب 

این چنینی را بدانند.  
دیگر محل رفت وآمد دوستانمان به خانه امن نبود. همسایه ها 
بدترین  و  می کردند  تهدید  می راندند.  را  آدم ها  شکلی  هر  به 
رفت وآمدی  خانه  به  که  هرکسی  و  ما  به  می دادند،  را  فحش ها 
دزدان  را  ما  بود.  زیادی  حدیث های  و  حرف  ما  پشت سر  داشت. 
گنج پنهان خانه می دانستند و برای تمام زندگی مان داستان های 

تخیلی ساخته بودند.
همۀ این فشارهای جسمی و روانی را تحمل کردیم. کرونا هم که 
آمد، وضع را بدتر کرد. خسته بودیم و دیگر داشتیم کم می آوردیم. 
اینجا بود که ضربۀ اساسی را زدند. همان همسایه هایی که خانوادۀ 
و  آمدند  نیمه شبی  داشتند،  سالم وعلیک  و  می شناختند  را  من 
، یکی از دیوارهای مشترک را خراب کردند، دیواری  نمی دانم چطور
را  ثبت ملی شدن  مراحل  که  دیواری  بود،  ما  خانۀ  از  بخشی  که 

کنیم حفظ را خانه بتوانیم اینکه برای
مابقی مثل هم میراث این نگذاریم و
به کردیم شروع رود، بین  از خانهها
و دوستان برای قصهمان تعریف
روزها این خوشبختانه همکاران.
است. بزرگی کمک هم مجازی فضای
از بیشتری آدمهای کردیم کمک
قدیمی خانههای تخریب ماجرای
بناهای حفظ اهمیت و شوند مطلع

اینچنینیرابدانند.
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شبکه های  سایر  و  اینستاگرام   ، توئیتر در  شد.  دیده  هزاران بار 
مجازی هم مردمی که فرهنگ و تاریخ ایران برایشان مهم است، 
آن را پخش کردند. خوش حال شدیم که تنها نیستیم و صدایمان 
به جایی رسیده است. فهمیدیم هنوز همراهانی داریم و آدم های 

زیادی از این اتفاق ابراز نارضایتی کرده اند.
در همین بین، همسایه ها هم کسانی را واسطه کردند که بتوانیم 
با هم صحبت کنیم. امیدوار شدیم که می شود در آرامش بیشتری 
باز کردن سر صحبت بودیم و  را حفظ کرد. دنبال راهی برای  خانه 
بار دوم خراب شده است. فهمیدیم  برای  ناگهان شنیدیم دیوار 

ماجرا به این راحتی حل نمی شود.
ما که تا اینجای کار تمام تالشمان را کرده بودیم، باز هم باید ادامه 
می دادیم. سراغ ان جی اوهایی رفتیم که می توانستند کمک کنند. 
ما  به  می رسد  ذهنشان  به  راهی  اگر  که  سپردیم  آشناهایمان  به 
برسیم.  صلح  به  همسایه ها  با  داشتیم  دوست   

ً
عمیقا بگویند. 

حفظ  خانه  هم  باشیم.  خوش حال  همه  کند  کمک  که  صلحی 
بود  کافی  فقط  باشیم.  شریک  آن  مواهب  در  بتوانیم  هم  و  شود 
دادگاه  و  کالنتری   

ً
واقعا کنند.  درک  را  ما  شرایط  کمی  همسایه ها 

انتخاب ما نبود؛ حتی بعدها شکایتمان را هم پس گرفتیم. 
در همین میان از طریق یکی از دوستان، با یک گروه تسهیلگری 
در  را  مسئله  و  برویم  آن ها  سراغ  گرفتیم  تصمیم  شدیم.  آشنا 
میان بگذاریم. شاید بتوانیم مسائل پیش آمده را حل کنیم. فکر 
کردیم فرصت خوبی است تا با یک مدل متفاوتی به حل اختالف 
را برایشان گفتیم. از سختی های  پیش آمده بپردازیم. داستانمان 
مالی و یک سال رفت وآمد به راه دور گفتیم. آن ها قبول کردند کنار 
ما باشند. همین موضوع نور تازه ای را روشن کرد. امید داشتیم به 

کمک آن ها بتوانیم ماجرا را بهتر پیش ببریم. 
و  یافته ها  رفتند.  همسایه ها  و  خانه  سراغ  باری  چند  آن ها 
اعتماد  گذاشتند.  گفتند  درمیان  ما  با  را  برداشت هایشان 

می گذراند. 
را برای دوستی با همسایه ها کرده بودیم؛ حتی  ما تمام تالشمان 
بسازیم.  را  خانه  دارند،  که  هنرهایی  با  و  آن ها  کنار  در  بود  قرار 
می خواستیم مراقب باشیم که در خانۀ ما به ارزش ها و عرف های 
همسایه ها توجه شود. ولی آن ها دیوار خانه را خراب کردند، گاهی 

هم با دیدنمان ناسزا می گفتند.
بعد از ثبت ملی خانه، میراث هم عماًل در این حفاظت شریک بود، 
. به همین دلیل وقتی  کار بر  ، امور مالی و نظارت  در ساخت وساز
آن خانه دیگر  کرد؛ چون  از همسایه ها شکایت  دیوار خراب شد، 
به دلیل  هم  ما  که  کردند  توصیه  ما  به  نبود.  ما  گروه  برای  فقط 
چه  نمی دانستیم  کنیم.  شکایت  همسایه ها  ناسزای  و  فحش 
 تصمیم گرفتیم ما 

ً
چیزی درست است. سراغ وکیل رفتیم. نهایتا

خانه  مرمت  کنیم.  شکایت  همسایه ها  توهین  و  رفتار  بابت  هم 
متوقف شد و ما برای هر روز توقف مرمت، ضرر می دادیم. خردخرد 
توقف  که  نبود  جوری  شرایط  اصاًل  و  بودیم  کرده  جمع  را  پول ها 

مرمت کار راحتی باشد.
برای تأمین هزینه های مرمت باید به هر دری می زدیم، فعالیت های 
کاری مختلف و تالش برای گرفتن وام. این میان کالنتری و دادگاه 
 بار سنگینی بود؛ هرچند که مأموران کالنتری با ما خیلی همراه 

ً
واقعا

بودند و لطف زیادی داشتند. زمانی که غم و فشار ما را می دیدند، 
کمک  کردند. خودشان راهنمایی کردند که چطور شکایت را تنظیم 
کالنتری  که در جایی مثل  کنیم و حواسمان به چه باشد. همین 

حواسشان به این فشار روی ما بود، جای امید داشت.
را بد کرده بود. در شبکه های اجتماعی  خرابی دیوار حال همۀ ما 
به این راحتی  خانه مان  می گذاشتیم  نباید  کردیم.  تعریف  را  ماجرا 
از بین برود. خستگی در تن همۀ ما بود. خوش بختانه افراد زیادی 
ما.  مشکل  بازنشر  به  کردند  شروع  و  شد  مهم  برایشان  مسئله 
اینجا بود که دوباره امید گرفتیم و جانی تازه در ما دمید. پیام ما 

دیده  هزارانبار ما پیام 
،اینستاگرام توئیتر شد.در
وسایرشبکههایمجازی
و فرهنگ که مردمی هم
مهم برایشان ایران تاریخ
است،آنراپخشکردند.
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را  آن  کنند  سعی  باید  مالکان  و  است  رفته  بین  از  همسایه ها 
متوقف  را  خانه  مرمت  اینکه  مثل  کردند  توصیه هایی  برگردانند. 
آنجا بردارد، همان ها که  کنیم یا از میراث بخواهیم دوربین ها را از 
بعد از تخریب دیوار آنجا نصب کرده بود. ما متوجه نمی شدیم چرا 
آسیب  میان  این  همسایه ها  فقط  مگر  بکنیم.  را  کارها  این  باید 
مگر  نبودیم؟  ما  جریان  این  واقعی  آسیب پذیر  آیا  بودند؟  دیده 

فقط آن ها اعتمادشان از بین رفته بود؟ 
نمی توانستیم  گذاشتیم.  جلسه  بار  چندین  تسهیلگری  تیم  با 
قدمی در راه توصیه های آن ها برداریم. برایمان کار سختی بود که با 
تجربه هایی که از سر گذرانده بودیم، به همسایه ها اعتماد کنیم. 
سوم  بار  برای  همسایه ها  برداریم،  قدمی  ما  اگر  نبودیم  مطمئن 

دیوار را تخریب نمی کنند.
با وجود تالش های چندماهۀ ما و انرژی، وقت و هزینه ای که صرف 
به نظر  دورودرازی  آرزوهای  خانه،  برای  برنامه هایمان  کرده  بودیم، 
مرمت  وقتی  شاید  باشد.  ما  مشکالت  حالل  زمان  شاید  می رسید. 
اتفاقاتش  و  خانه  که  را  رونقی  و  شور  همسایه ها  شود،  تمام  خانه 
به دنبال خود می آورد، ببینند. آن وقت به اهمیت حفظ این خانه پی 
ببرند و ما را در مسیری که طی می کنیم، همراهی کنند. تا همه بتوانیم 
خوش حال  هویتمان  و  فرهنگ  از  تکه ای  همسایگی  در  یکدیگر  با 

زندگی کنیم.•

باید چرا نمیشدیم متوجه ما
فقط  مگر بکنیم. را کارها این
آسیب میان این همسایهها
آسیبپذیر آیا بودند؟ دیده
نبودیم؟ ما جریان این واقعی
از اعتمادشان آنها فقط  مگر

بینرفتهبود؟
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محلۀ ما پر از خانه های قدیمی خالی است و کسی در آن ها زندگی 
نمی کند. کافی است باران شدیدی ببارد تا دیوارهای کاهگلی آن ها 
خراب شود. ریزش و خرابی بخشی از مشکل ما با این خانه های 
مخروبه  و  بودن  کنج   از  معتادها  و  غریبه  آدم های  است،  قدیمی 
پاتوق  خودشان  برای  یک جورایی  و  می کنند  استفاده  آن ها  بودن 
غریبه ها  با  همسایه ها  هم  یکی دو باری  حتی  می کنند؛  درست 

درگیر شدند و کار به آمدن پلیس کشید.
، یکی از این خانه های  همسایۀ دیواربه دیوار ما، و چند خانوادۀ دیگر
آورده.  به وجود  ما  برای  را  مختلفی  دردسرهای  که  است  قدیمی 
مخروبه و خالی ازسکنه رها شده و معتادها دور آن جمع می شوند. 
عقب نشینی نکردن  به  خاطر  و  است  کم عرض  هم  ما  کوچۀ 
نداریم.  هم  درست و حسابی  پارک  جای  و  پارکینگ   خانه،  این 
سال ها قبل، وقتی که خانه هایمان را در این محله می خریدیم، از 
ح است و باالخره خراب  شهرداری به ما وعده دادند این خانه در طر
خواهد شد. ما هم امید داشتیم معبر عریض می شود، می توانیم 
بعضی هایمان  باشیم.  داشته   نو  خانه های  و  کنیم  ساخت وساز 
به هوای این قول ها در این محله خانه خریدیم؛ اما روزها می گذشتند 

و خبری از کوبیدن خانه و عقب نشینی آن نبود.
جاهای زیادی از این خانۀ قدیمی ریخته بود، حیاطش پر از علف 
هرز و تخته چوب و آجر بود. چند سالی می شد که ساکنی نداشت. 
که مراقبش باشند.  آن بسته بود  مالک خانه فقط چند سگ در 
خانه دیوار مشترکی با خانه های ما داشت که مدام خراب می شد 
و  دیوار  ریزش  برای  می کرد.  درست  مزاحمت  همسایه ها  برای  و 
خطراتی که برایمان داشت، به شهرداری، آتش نشانی و... مراجعه 

کردیم و حکم گرفتیم که این دیوار برای جان و آسایش همسایه ها 
یک  نمی افتاد.  اتفاق  این  ولی  شود؛  خراب  باید  و  است  خطرناک 
روز شنیدیم صاحب قبلی خانه را فروخته است. امید کوچکی در 
و  خانه  این  دردسرهای  از  به زودی  کردیم  فکر  و  شد  پیدا  دلمان 
وقتی  شد  بیشتر  امیدمان  می شویم.  خالص  مشترکش  دیوار 

فهمیدیم یکی از مالکاِن جدید، از اقوام اهالی محله است.

مالکی  همان  جز  شد،  شروع  خانه  به  جدید  آدم های  رفت وآمد 
آدم ها  بقیۀ  بود،  محله  قدیمی های  از  یکی  خویش  و  قوم  که 
از  خبری  انگار  فهمیدیم،  که  هم  جایی  تا  نمی شناختیم.  را 
خراب کردن خانه نبود. فقط متوجه شدیم که خوش حالی زیادی از 
بابت خریدن این خانه دارند. یک باری که آمده بودند به خانه سر 
بزنند، خوش وبش می کردیم که البه الی حرف هایشان گفتند قرار 
است این خانه را مرمت کنند و هرجای آن یک کاری انجام دهند و 
توریست  بیاید و برود. خیلی جا خوردیم. سریع یاد یک خانۀ دیگر 
آنجا هم توریست و مسافر می آمد و می رفت و  در محله افتادیم. 
مشکالت مختلفی را برای همسایه های خود به وجود آورده بود. ما 
هم که سال ها از اذیت های ریز و درشت خانه و دیوار مشترکش با 
خانه هایمان در امان نبودیم، نگران شدیم. حدس می زدیم که قرار 

روایت دوم

مقدمه
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
سواالت ریشه ای
درس آموخته ها

روایتاهالیمحله

است. فروخته را خانه قبلی صاحب شنیدیم  روز یک
از بهزودی کردیم  دلمانپیداشدوفکر کوچکیدر امید
مشترکشخالصمیشویم. دردسرهایاینخانهودیوار
مالکاِن  از یکی فهمیدیم وقتی شد بیشتر امیدمان

اقواماهالیمحلهاست. جدید،از

را خانههایمان که وقتی
اینمحلهمیخریدیم، در
وعده ما به شهرداری  از
ح طر  در خانه این دادند
خراب باالخره و است
خواهدشد.
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بیاید. دقیق  برای ما پیش   

ً
، عینا آن خانۀ دیگر است دردسرهای 

نمی دانستیم و کسی هم برایمان توضیحی نمی داد چه اتفاقی قرار 
است در همسایگی ما بیفتد. فقط مشخص بود که »خانۀ قدیمی« 
حفظ  می شود و این یعنی دردسرهای قبلی مثل مشکل پارکینگ و 
دسترسی باقی می ماند و تازه ماجراهای جدید سروصدا، رفت وآمد 

غریبه ها و شلوغی هم به آن اضافه می شد. 
برای اینکه به تبدیل  شدن خانۀ قدیمی به جایی شبیه قهوه خانه 
امضای  و  نوشتیم   استشهادنامه ای  کنیم،  اعتراض  سفره خانه  و 
اهالی محله را جمع کردیم. آخر چرا کوچۀ مسکونی ما باید تجاری 

شود و آرامش ما از بین برود؟
ناگهان رفت وآمد خبرنگار و عکاس و آدم های غریبۀ دیگر در محله 
شبکه های  پیچید،  همه جا  خانه  خبر  کوتاهی  زمان  در  شد.  زیاد 
آنجا یک خانۀ قدیمی معمولی  مجازی و حتی تلویزیون. از نظر ما 
بود. آن ها می گفتند خانه ای برای زمان قاجار است. آخر کدام خانۀ 

دورۀ قاجار است که پنجره های آهنی دارد؟
دیوار  همان  شد،  شدیدی  بارندگی  که  شب هایی  از  یکی  در 
مشترک خانۀ قدیمی با خانه های ما فرو ریخت. به خاطر اعتراض و 
نارضایتی ما، انگشت اتهام به سمتمان بود که چون با حفظ شدن 
 ما دیوار را خراب کرده ایم. اوضاع سختی شده 

ً
خانه مخالفیم، حتما

بود. یکی از همسایه ها خانوادگی کرونا گرفتند و در جریان خرابی 
سروصدای  بود  شده  روزمان  هر  شد.  قطع  گازشان  و  آب   ، دیوار
، خالی شدِن تپۀ آجر و سیمان در کوچۀ کم عرضمان  ساخت وساز
اهالی  برای  ریزودرشتی  مشکالت  بناها.  و  کارگران  رفت وآمد  و 
دیواربه دیوار  همسایه های  برای  بیشتر  همه  از  بود،  شده  ایجاد 
فضای  و  رسمی  اخبار  نداشتیم.  آسایش   دیگر  قدیمی.  خانۀ 
مجازی را دنبال می کردیم. در اینستاگرام مالکان خانه، دوستان و 

آشنایانشان از خرابی دیوار می گفتند. 

نارضایتی و اعتراض  بهخاطر
ما،انگشتاتهامبهسمتمان
حفظشدن با چون که بود
ما 

ً
حتما مخالفیم، خانه

راخرابکردهایم.اوضاع دیوار
سختیشدهبود.

»کلنگ زدند  تیتر رسانهها
جاهلیتبهدستهمسایهها«
وماراخرابکارانوتیشهزنانبه
این نامیدند. فرهنگ و تاریخ
استوریها  در تیترها و خبرها
مالکاِن آشنایاِن پستهای و
خانهدستبهدستمیچرخید؛

اشاره  ما  آسایش  اولویت  به  مسئوالن  رسمی،  اخبار  در  طرفی  از 
می کردند؛ اما در واقعیت اثری از آن نبود. این اولین وعده ای نبود 
که مسئوالن به اهالی محلۀ ما دادند و به آن عمل نکردند. نه تنها 
از  بنری هم  کش وقوس،  این  که وسط  را نشنید،  کسی صدای ما 
بود  نوشته  آن  روی  که  شد  نصب  خانه  دیوار  روی  میراث  سمت 
این خانه ثبت میراث فرهنگی است و آسیب  رساندن به آن پیگرد 
قانونی دارد. با دیدن این بنر روی دیوار احساس می کردیم از این 

به بعد انگشت اتهام به سمت ماست.
دیوار  مرمت،  حین  روزها  از  یکی  داشت.  ادامه  خانه  مرمت 
که  ما  ریخت.  فرو  دوم  بار  برای  و  کند  تحمل  را  وزن  نتوانست 
تابه حال زیر ذره بین بودیم و با پخش شدن خبرها بیشتر از قبل 
زیر فشار رفتیم، این بار دیگر متهم ردیف اول شدیم. خرابی خانه 

را انداختند گردن ما.
و  همسایه ها«  به دست  جاهلیت  »کلنگ  زدند  تیتر  رسانه ها 
این  نامیدند.  فرهنگ  و  تاریخ  به  تیشه زنان  و  خرابکاران  را  ما 
آشنایاِن مالکاِن خانه  در استوری ها و پست های  تیترها  و  خبرها 
پخش  را  زندگی مان  جزئیات  حتی  می چرخید؛  دست به دست 
کردند و به نوعی علیه خودمان از آن ها استفاده کردند. جزئیاتی که 
مالکان  بودیم.  گفته  آن ها  به  اولیه  دوستانۀ  معاشرت های  حین 
بروبیایی  فرهنگی  میراث  سازمان  و  تلویزیون  مجازی،  فضای  در 
داشتند. این جنگ یک طرفه ای که علیه ما راه انداخته بودند، اصاًل 
منصفانه نبود. دست ما هم به جایی نمی رسید تا از خودمان دفاع 
و  بود  بسته   دست وبالمان  می رفتند.  و  می آمدند  مالکان  کنیم. 
کاری از کسی برنمی آمد. تعدادی از همسایه ها در کوچه با مالکان 
درگیری لفظی پیدا کردند تا شکایت خودشان را نشان بدهند. حق 

همسایگی، آشنایی و نان و نمک خوردن این نبود.
را  نفر  یک  فرهنگی،  میراث  سمت  از   ، دیوار خراب شدن  از  بعد 
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که  کاری  کردیم. حاال داشتند برای  اعتبار در محله زندگی  آبرو و  با 
استخوانمان  به  که  کاردی  و  اعتراضمان  به  خاطر  بودیم،  نکرده 
از  یکی  پسر  می کردند.  کالنتری  راهی  دستبند  با  را  ما  بود،  رسیده 
، چند شب در بازداشتگاه  خانواده ها را به خاطر دعوا با یک خبرنگار
بدنامی از شهر نگه داشتند. پدر یکی از خانواده ها، از قدیمی های 
محله بود؛ حتی به آدمی به سن وسال و اعتبار او هم توجه نکردند 

و دستبندزده، به کالنتری بردند.
حکم  حتی  و  آمد  احضاریه  برایمان  ما،  از  میراث  شکایت  پی  در 
زندگی  به  محدود  ماجراها  این  اثر  دیگر  شد.  صادر  بازداشتمان 
گرفته  هم  را  فامیل هایمان  و  خانواده  دامن  و  نمی شد  خودمان 
حقوقی  فیش های  دستگیری،  از  آزادی  برای  شدیم  مجبور  بود. 
به  ما  تحقیر شدن  بگذاریم.  گرو  وثیقه  به عنوان  را  سند  چند  و 
همین جا ختم نشد. در یکی از جلساِت بررسی شکایِت مالکان از 
، ما را  ما، قاضی پرونده، در صحن دادسرا در حضور آدم های دیگر
دروغ گو خواند و گفت وقتی دیوار خراب را دیده، یاد سوریه افتاده 

است که به دست داعش ویران شده.
بیاییم؛  کنار  خانه  اذیت های  از  خیلی  با  می توانستیم  ما  راستش 
، بی احترامی و انگشت نما شدنمان را هیچ جوره  اما ماجراهای اخیر
برای  دستی  یا  شنیدن  برای  گوشی  کنیم.  هضم  نمی توانستیم 
از  و  بودند  مرمت  حال  در  خانه  و  دیوار  نداشت.  وجود  یاری مان 

هیچ جا و هیچ کسی، مرهمی برای خشم و غم ما نبود.
در این مدت، یکی دو گروه  چند بار به محله آمدند تا دربارۀ داستان 
خانه با همسایه ها صحبت کنند. بارهای اول با امید اینکه شاید 
بتوانند کاری بکنند با آن ها حرف زدیم. هر سندی را که جمع کرده 
بودیم، با آن ها در میان گذاشتیم. از استشهادنامه تا حکم خرابی 
دیوار از شهرداری و آتش نشانی. تصاویری را هم که از پست ها و 
آن ها  از  دادیم.  نشان  داشتیم،  مالکان  اینستاگرام  استوری های 

قرار  موقعیتی  در  فرستادند.  محله  به  خانه  وضعیت  بررسی  برای 
این  اینکه  با  بودیم.  انگ  و  تحت فشار  سمت  هر  از  که  داشتیم 
که مشکل ما  ماجرا رسانه ای شده بود، هیچ کس سراغ ما نیامد 
رسانۀ  و  مالکان  میراث،  بشنود.  را  داستان  ما  زبان  از  و  ببیند  را 
این  همۀ  با  بودند.  کرده  درمانده  و  بیچاره  را  ما  دراختیارشان 
خراب کردن  به  را  ما  فرهنگی  میراث  سازمان  فشارها،  و  اذیت ها 
دیوار خانه و آسیب رساندن به ثبت ملی متهم و از ما شکایت کرد. 
آن  از دست  کم  این خانه بودیم و  این همه سال همسایۀ  که  ما 
نکشیده  بودیم، اگر می خواستیم خرابش کنیم، سال ها قبل این 
آدم هایی که به خانه رفت وآمد  کار را می کردیم. مشاجره های ما و 
می کردند، باال می گرفت. جِو بدی در کوچه حاکم شده بود و حتی 
ما  داشت.  وجود  اختالف نظر  دیوار  خرابی  دربارۀ  اهالی  خود  بین 
هم از میراث فرهنگی و مالکان خانه شکایت کردیم. تنها شانسی 
بود که داشتیم تا کسی به دادمان برسد. آن هم خیال خامی بیش 

نبود.
ادامۀ  قانون  و  دادگاه  طریق  از  فقط  است  قرار  می کردیم  فکر 
صدای  کسی  راه  این  از  داشتیم  امید  و  ببریم  پیش  را  شکایات 
را  دوربین  دو  و  آمدند  فرهنگی  میراث  سمت  از  اما  بشنود؛  را  ما 
کردند. دیگر تمام حرکت ها،  روی تیر چراغ برق نزدیک خانه وصل 
رفت وآمدها و زندگی مان زیر نظر بود. مدام باید احتیاط می کردیم؛ 
هیچ  دوربین ها  البته  می شد.  ضبط  صدایمان  و  تصویر  چون 
آن  از  فایده ای برای امنیت ما نداشت.  فقط و فقط برای مراقبت 
خانه نصب شده  بود. یک  باری ماشین یکی از همسایه ها را که در 
کوچه پارک بود، دزد زد؛ ولی فیلم های آن دوربین را حتی برای کمک 

به صاحب ماشین ندادند.
در جریان درگیری های لفظی، مالکان خانه از تعدادی از ما شکایت 
 سخت است. سال ها 

ً
کردند. توصیف چیزی که تحمل کردیم واقعا



داشتیم  قرار موقعیتی  در 



و  تحتفشار هرسمت  از که



انگبودیم.بااینکهاینماجرا



هیچکس بود، شده رسانهای
ما مشکل که نیامد ما سراغ
زبانماداستانرا از راببیندو
بشنود.
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خواستیم اگر می توانند صدای ما را به جایی برسانند.
برای اینکه کارمان بیش از این بیخ پیدا نکند، چند نفر را واسطه 
کردیم. مالکان شکایتشان را پس گرفتند. با اتفاقاتی که افتاده بود، 
دیگر اعتماد و انگیزه ای نداشتیم که با آن گروه ها، دربارۀ ماجراهای 
خانه، نارضایتی و ناراحتی مان حرفی بزنیم. نگران بودیم که دوباره 
برایمان دردسر درست  شود. تازه از شر دادگاه خالص شده بودیم 
و وثیقه هایمان هنوز درگیر بود. دیگر گاو پیشانی سفید بودیم و 

، سر ما شکسته می شد.  کاسه کوزه ها آخر
امید  دیگر  است.  شده  سخت  خیلی  محله  در  ما  زندگی  شرایط 
نداریم کسی بتواند کاری برایمان کند. پای میراث فرهنگی و قانون 
به محله باز شده. مسئوالِن میراث اول به ما وعده دادند؛ ولی در 
آخر به ما ضربه زدند. دیگر کاری از ما برنمی آید. به هر دری که زدیم، 
خانۀ  با  کسی  اگر  که  شده  طوری  شرایط  نداشته.  فایده ای  هیچ 

قدیمی مشکل دارد، باید خانه اش را بفروشد و از محله برود.
فقط  شد.  برقرار  ظاهری  صلح  یک  شکایت ها،  پس گرفتن  از  بعد 
این فشار از روی زندگی مان برداشته شد؛ ولی باقی مشکالت سر 
جای خودشان است. هنوز هم نمی دانیم در آینده با چه جور جایی 
هم  هنوز  هستیم.  طرف  همسایگی مان  در  آدم هایی  چه جور  و 
به خاطر وجود خانه امنیت نداریم. نمی توانیم ساخت وساز کنیم 
اضطراری،  مواقع  در  باشیم.  داشته  درست وحسابی  پارکینگ  و 
آمبوالنس و آتش نشانی نمی تواند به دادمان برسد. دوربین های 
و  دارند  زیر نظر  را  ما  مالکان  مجازی  صفحات  و  فرهنگی  میراث 
ما  برای  عمر  آخر  تا  رفتن  دادگاه  و  کالنتری  سابقۀ  که  بدنامی ای 
ایجاد کرده، همه و همه باقی مانده اند؛ مثل »خانۀ قدیمی« که حاال 

ماندگار و سرپاتر از قبل شده است.•

برنمیآید. ما  از کاری  دیگر
هیچ زدیم، که دری  هر به
شرایط نداشته. فایدهای
با کسی  اگر که شده طوری
دارد، مشکل قدیمی خانۀ
از و بفروشد را خانهاش باید

محلهبرود.
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روایت  سوم

مقدمه
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
سواالت ریشه ای
درس آموخته ها

روایتتسهیلگران

چونمسئلهبرایمان
ناشناختهبود،قبل
تعهدی هرگونه  از

بود الزم طرفین، به
اولیهای شناخت
پیداکنیم.

پیش آمده و ابهام هایی که در ماجرا وجود داشت، الزم بود در حین 
شناخت اولیه، به عنوان تیمی مستقل و به شکل داوطلبانه وارد 
گروه خاصی -مثاًل مالکان  یا  این فرایند شویم و منتسب به فرد 
را با مالکان  یا سازمان ها یا هرجای دیگری- نباشیم. این دغدغه 
گپ وگفتی  است  الزم  دادیم  توضیح  ادامه  در  گذاشتیم.  میان  در 
در  کردیم  توصیه  مالکان  به  باشیم.  داشته  محله  اهالی  با  هم 
خبری  آن  به  مربوط  مسائل  و  خانه  راجع به  اجتماعی  شبکه های 
شرایط،  این  در  خبری  هر  انتشار  که  دلیل  این  به  نکنند،  منتشر 
را بیشتر و فرایند حل اختالف و اعتماد کردن طرفین  حساسیت 

را مشکل می کند.

، تصمیم گرفتیم محله، خانه و دیوار را از نزدیک  بعد از این دیدار
اختالف  حل  تسهیلگری  فرایند  وارد  آیا  کنیم  بررسی  تا  ببینیم 
داشتیم  قصد  بیشتر  نه.  یا  می شویم  خانه  مالکان  و  همسایه ها 

شرایط را برای ورودمان به این جریان بررسی کنیم. 

 کسی را در 
ً
قدیمی بود با کوچه هایی درهم پیچیده. تقریبا محله ای

کوچه ندیدیم تا همان نزدیکی خانه. یکی از همسایه ها در کوچه 
می شد.  آویزان  آن  از  المپی  که  بود  برقی  سیم  تعمیر  مشغول 

1. منظور از تسهیلگر در این متن کسی است که تالش می کند با کمک 
را  مشترک  تحلیل  و  گفت وگو  بستر  مشارکتی،  روش شناسی  و  اصول 
که  گونه ای  یا تغییر فراهم  کند، به  بازیگران و ذی نفعان یک ماجرا  بین 
و  برنامه ریزی  را  اقدام هایی  وضعیتشان  بهبود  برای  بتوانند  آن ها  خود 
اجرایی کنند. در روش شناسی مشارکتی، تمرکز بر شنیده شدن صدای 
افراد ضعیف تر و قدرت پیدا کردن آن ها در طول فرایند است. به عبارتی 
جریان  یک  از  را  اثر  بیشترین  که  کسانی  تا  می کند  کمک  تسهیلگر 
می پذیرند، فرصت و قدرت این را پیدا کنند که بر آن جریان اثر بگذارند. 

دچار  همسایه ها  و  محل  اهالی  با  که  قدیمی  خانۀ  یک  مالکان 
شبکه های  در   ، پیش تر آمدند.  ما  دیدن  به  بودند،  شده  تعارض 
در  قدیمی  خانه ای  ماجراهای  جسته وگریخته  به صورت  اجتماعی 
یکی از محله های تاریخی را شنیده بودیم. در اخبار خوانده بودیم 
از  بعد  آمده.  پیش  درگیری هایی  خانه  بازسازی  و  مرمت  حول  که 
دوستان  از  یکی  به واسطۀ  قدیمی  خانۀ  همان  مالکان  مدتی، 

مشترک سراغمان آمدند.

قباًل کمی با هم آشنایی داشتیم و می دانستند ما تسهیلگر1 هستیم. 
و  حفظ  مراحل  و  خانه  تاریخچۀ  دربارۀ  مفصلی   

ً
نسبتا جلسۀ  در 

می خواهند  و  خریدند  را  خانه  شد  چه  اینکه  از  گفتند.  آن  مرمت 
از دعواهایی که  را به مکانی مناسب گردشگری تبدیل کنند.  خانه 
ماجراهای  به  مربوط  سختی های  گفتند.  آمده  پیش  همسایه ها  با 
به  کمک  برای  خواستند  ما  از  دادند.  توضیح  را  کالنتری  و  دادگاه 
کمتر شدن درگیری و اختالف های پیش آمده با آن ها همراهی کنیم.

را  نکاتی  و  شنیدیم  را  صحبت هایشان  مالکان،  با  جلسه  در 
آوردیم،  به دست  آن ها  سمت  از  که  اطالعاتی  کردیم.  یادداشت 
این  در  نقشی  بگیریم  تصمیم  بتوانیم  نمی کرد  کمک  به تنهایی 
ماجرا بازی کنیم. تصویری هم از محله و خانه نداشتیم. قرار شد 
تسهیلگری  برای  می تواند  که  را  تیمی  و  کنیم  فکر  موضوع  روی 
مهم  برایش  موضوع  این  که  تیمی  دهیم.  تشکیل  کند،  همراهی 
است و می تواند به صورت منظم برای این فعالیت زمان بگذارد. 

 سری هم به خانه و محله بزنیم.
ً
نهایتا

به  تعهدی  هرگونه  از  قبل  بود،  ناشناخته  برایمان  مسئله  چون 
تعارض  به واسطۀ  کنیم.  پیدا  اولیه ای  شناخت  بود  الزم  طرفین، 
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سالم وعلیکی کردیم و کمی دربارۀ خانه ای قدیمی که آن دور اطراف 

است، سؤال پرسیدیم. 

از  برایمان  بود،  مشغول  المپ  و  سیم  با  که  هم زمان  همسایه 
رسید.  مدنظر  خانۀ  به  خودش  و  گفت  قدیمی  خانه های  و  محله 
از ماجراهایش گفت و بدون اینکه ما را بشناسد، اشاره ای هم به 

درگیری ها و ماجراهای خانۀ قدیمی کرد.

ورودمان  بازدارندۀ  و  سوق دهنده  عوامل  به  محله،  دیدن  از  بعد 
دوری  همچون  بازدارنده ای  عوامل  کردیم.  فکر  جریان  این  به 
مسیر که دسترسی و ارتباط با اهالی را سخت می کرد، شیوع کرونا 
ابتال  خطر  و  می شد  بین  شهری  رفت وآمد  محدودیت  باعث  که 
-به علت ارتباط چهره به چهره- به وجود می آورد. همچنین کمبود 
این  در  تسهیلگری  تیم  بلندمدت   داوطلبانۀ  حضور  که  منابع 
جریان را تحت تأثیر قرار می داد. از طرفی عوامل سوق دهنده ای هم 
برایمان وجود داشت که ورودمان به این جریان را مطلوب می کرد. 
از مردم  گروه  بین دو  که  بود  تعارضی  به حل  کمک  آن  مهم ترین 
و  اجتماعی  فعالیت های  که  گروهی  سمت  یک  بود:  شده  ایجاد 
، ساکنان محله ای قدیمی  مردمی با نیت خیر داشت و سمت دیگر

که زندگی شان تحت تأثیر نیت خیر این گروه قرار گرفته بود. 

روی  تا  گذاشتیم  تسهیلگری  تیم  اعضای  بین  جلسه  چندین 
مسیر  این  به  ورود  از  انتظاراتمان  کنیم.  صحبت  کار  مقدمات 
در  حضورمان  از  ما  بیفتد،  اگر  اتفاقی  چه  اینکه  گفتیم.  هم  به  را 
این  در  همراهی  از  هدفمان  داشت.  خواهیم  رضایت  مسیر  این 
بین  خانه،  اثرات  تعارض  »کاهش  کردیم:  مشخص  هم  را  فرایند 
بر  توافق  از  بعد  هستند«.  آن  درگیر  که  مختلفی  گروه های  و  افراد 
سر هدف، قدم هایی را که برای رسیدن به آن الزم است طی کنیم، 

شفاف کردیم. 

از ورود دوباره به محله، نگرانی هایی داشتیم. نمی دانستیم  قبل 

هم سوقدهندهای عوامل طرفی  از
ورودمان که داشت وجود برایمان
میکرد. مطلوب را جریان این به
تعارضی حل به کمک آن مهمترین
ایجاد مردم  از گروه دو بین که بود
که گروهی سمت یک بود: شده
با مردمی و اجتماعی فعالیتهای
، دیگر سمت و داشت  خیر نیت
که قدیمی محلهای ساکنان
این نیتخیر زندگیشانتحتتأثیر

گرفتهبود. گروهقرار

چقدر مردم محله تمایل دارند وارد گفت وگو با ما شوند. با توجه 
به  نبودیم همسایه ها  بودیم، مطمئن  از مالکان شنیده  آنچه  به 
ما اعتماد می کنند یا نه. به راه های مختلفی برای شروع صحبت با 
این  آن ها  که به  کردیم، طوری  همسایه ها و معرفی خودمان فکر 
حس داده نشود که ما به نهادی وابسته هستیم. برایمان مهم بود 
بتوانیم نقش خودمان در این فرایند را برایشان شفاف کنیم و دلیل 
حضورمان را توضیح دهیم. تصمیم گرفتیم زنگ خانه های کوچه را 

بزنیم و ضمن معرفی خودمان، راجع به کارمان صحبت کنیم.

را زدیم. برای همسایه ها دربارۀ گروهمان توضیح  زنگ در خانه ها 
حول  مختلف  محالت  مردم  با  که  هستیم  گروهی  »ما  دادیم: 
موضوعات و مسائل محله شان صحبت می کنیم. خبرهایی دربارۀ 
داشتیم  دوست  و  شنیده ایم  شما  محلۀ  در  قدیمی  خانۀ  یک 

شناخت بیشتری به این موضوع از زبان اهالی پیدا کنیم.«

تالش کردیم با بیشترین تعداد ممکن از همسایه ها حرف بزنیم. 
را که فکر می کنیم درگیر این موضوع هستند،  از اهالی  آن دسته 
باشیم.  داشته  آن ها  با  رودررو  گفت وگویی  و  ببینیم  نزدیک  از 
فاصلۀ  در  که  کسانی  شدیم  متوجه  صحبت ها،  این  به واسطۀ 
جزئیات  با  کمتری  درگیری  داشتند،  قرار  مدنظر  خانۀ  از  بیشتری 
مربوط به آن دارند و آن ها که نزدیک تر بودند، به شکل مستقیمی، 

از مسائل مربوط با آن تأثیر می گیرند. 

بعضی ها حرفی نمی زدند. برخی اظهار بی اطالعی می کردند. تعدادی 
به  تمایلی  بودند،  مستأجر  اینکه  دلیل  به  یا  نبودند،  جریان  در  یا 
هم  کسانی  نیامدند.  هم  در  دم  اصاًل  عده ای  نداشتند.  گفت وگو 
را  با ما به اشتراک گذاشتند و محل خانه  را که داشتند،  اطالعاتی 
آزارشان داده بود. عده ای  از مسائلی گفتند که  نشانمان دادند و 
هم به خانۀ دیگری اشاره کردند که چند سال قبل با همین هدف 
این  برای  و  بود  کرده  کار  به  شروع  نزدیکی  همان  در  گردشگری 
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بفهمیم که مالکان شکایت خود را پس گرفته اند و دیگر موضوعی 
داشت.  ابهام  برایمان  ناگهانی  تغییر  این  نیست.  صحبت  برای 
تصمیم  همین  برای  بگیریم.  قرار  جریان  در  بیشتر  می خواستیم 

گرفتیم مجدد به محله برویم.

سری  که  همسایه هایی  همان  داشتیم.  متفاوتی  تجربۀ  بار  این 
قبل با جزئیات و سند و مدرک با ما حرف زدند، به شکلی واضح از 
ما دوری می کردند. دلشان نمی خواست دیگر صحبت کنند. انگار 
از موضوعی می ترسیدند و با اشاره به هم می گفتند که به ما اعتماد 
دردسر  باعث  موضوعات  این  از  صحبت  گفت  هم  یکی  نکنند. 

برایشان خواهد شد و دیگر تحمل ادامۀ این ماجرا را ندارند.

گرفتیم  تصمیم  بود،  شده  سخت  گفت وگو  که  شرایط  این  در 
گفت وگوها و تحلیل هایی که در دیدار قبل ثبت کرده بودیم، مثل 

همسایه ها  با  را  بود،  داده  خ  ر خانه  پیرامون  که  اتفاق هایی  روند 
خانه  حول  اتفاق های  روند  با  داشتیم  قصد  بگذاریم.  به اشتراک 
از زبان اهالی توضیح های بیشتری بشنویم.  آشنا شویم و  بیشتر 
محله  ماجراهای  از  واقعی تری  تصویر  می کرد  کمک  ما  به  کار  این 

داشته باشیم.

به همین خاطر گوشه ای از کوچه، سفرۀ تحلیل سیر تاریخی را پهن 
را به این تحلیل  کردیم تا افراد گذری عالقه مند بتوانند نکاتشان 
این  با  بگیرد.  شکل  گفت وگو  می کرد  کمک  کار  این  کنند.  اضافه 
می آمدند،  تا  هم  بعضی  کردند.  صحبت  و  آمدند  نفری  چند   ، کار

همسایههاپوشهای یکیاز
الیش  از و آورد پروپیمان
کشید بیرون پرینتهایی
صفحات از کهعکسهایی
همسایهها بود. مجازی
و شدند پخش ما بین
خودش زبان  از هرکدام
ماجراراتعریفمیکرد.

سند و جزئیات با قبل سری که همسایههایی همان
دوری ما  از واضح بهشکلی زدند، حرف ما با مدرک و
انگار کنند. میکردند.دلشاننمیخواستدیگرصحبت
موضوعیمیترسیدندوبااشارهبههممیگفتندکهبه از

مااعتمادنکنند.

اهالی مشکالتی را ایجاد کرده بود.

عماًل  آن ها  کنیم.  صحبت  خانه  نزدیک  جمعی  با  توانستیم   
ً
نهایتا

بودند  منتظر  انگار  کردند.  شروع  را  گفت وگو  دغدغه ای  هیچ  بدون 
از  به شدت  می آمد  به نظر  بپرسد.  سؤال  آن ها  از  و  بیاید  کسی 
مشکالت مربوط به خانه آسیب دیده اند و اذیت شده اند. از همان 
اول با جزئیات مسائل خودشان را برای ما تعریف کردند، به قول 

معروف سفرۀ دلشان را برایمان باز کردند.

یکی از همسایه ها پوشه ای پروپیمان آورد و از الیش پرینت هایی 
از صفحات مجازی بود. همسایه ها  بیرون کشید که عکس هایی 
تعریف  را  ماجرا  خودش  زبان  از  هرکدام  و  شدند  پخش  ما  بین 
و  هستند  خانه  به  مربوط  اخبار  پیگیر  مدام  بود  معلوم  می کرد. 

صفحه های مجازی مالکان را دنبال می کنند.

به  که  زمانی  بود،  کرده  تجربه  که  گفت  تحقیری  احساس  از  یکی 
یک  از  سر  بود،  کرده  خانه  مالکان  با  که  درددلی  خورد  گوشش 
دستبند خوردن  ناراحتِی  از  دیگری  درآورده.  اینستاگرام  پست 
از  و  آورد  پایین  کمی  را  صدایش  آن یکی  گفت.  دروهمسایه  جلوی 
کرد.  گله  بود،  سن وسال دار  مردی  که  همسرش  بی حرمت شدن 

جوان ترها عصبانی بودند و بزرگ ترها غمگین.

دربارۀ  بزنیم.  حرف  همسایه ها  از  زیادی  تعداد  با  توانستیم  روز  آن 
کردیم.  صحبت  آن ها  با  آینده  جلسه های  برای  ارتباطی  راه های 
بعضی از همسایه ها که تأثیر بیشتری از ماجرای خانه گرفته بودند، 
جلساتی  هماهنگ کنندۀ  بعدی  دیدارهای  در  شدند  داوطلب 

جمعی با اهالی شوند.

بود  قرار  که  داوطلبی  افراد  با  نتوانستیم  بعد،  هفته های  در 
این  در  می آمد  به نظر  کنیم.  صحبت  دهند  انجام  را  هماهنگی ها 
با  گفت وگو  برای  را  آن ها  تمایل  که  آمده  پیش  تغییراتی  مدت 
همسایه ها  از  یکی  پیام  با  توانستیم  باالخره  است.  کرده  کم  ما 
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رویشان را برمی گرداندند که با ما هم کالم نشوند. 

بگویند.  را  خانه  ماجراهای  خواستیم  شدند،  همراه  که  آن ها  از 
آن ها می گفتند و ما می نوشتیم و روی خطی از زمان با تقدم و تأخر 
می چسباندیم. بعضی از بچه های محله هم سراغمان آمدند و به 
ما کمک کردند. چند ساعتی تحلیل را ادامه دادیم. قصد داشتیم 
سیر تاریخی اتفاق های مربوط به خانه را با افراد بیشتری چک کنیم 

و از اعتبار صحبت هایی که ثبت کرده بودیم، مطمئن شویم. 

برای  بگذاریم  دیگری  قرار  کردیم  سعی  شد،  تکمیل  که  وقایع 
جمعی  گفت وگوهای  در  نبود  راغب  کسی  اما  ؛  بیشتر تحلیل های 
مربوط به موضوع خانه حضور داشته باشد. در همین میان بود که 
فهمیدیم پس  گرفتن شکایت با تعهداتی برای همسایه ها همراه 
بوده است و آن ها نگران اند گفت وگوی بیشتر باعث دردسرهای 

بیشتری برایشان شود.  

و  نیست  ساخته  ما  از  محله  در  بیشتری  کار  می رسید  به نظر 
دیگر  محله،  در  که  بود  این  برداشتمان  برویم.  مالکان  سراغ  باید 
کسی اعتمادی به غریبه ها ندارد و ترجیح می دهند وارد گفت وگو 
نشوند. پس باید ادامۀ مسیر از جای دیگری پیش می رفت. برای 
محله  به  رفتن  از  که  برداشت هایی  و  یافته ها  به اشتراک گذاری 
دید  از  خانه  ماجرای  تحلیل  گذاشتیم.  قراری  مالکان  با  داشتیم، 
گفتیم.  ایجادشده  بی اعتمادی  از  دادیم.  نشانشان  را  همسایه ها 
ادامۀ  بستر  اهالی،  اعتماد  از بین رفتن  به دلیل  که  دادیم  توضیح 
بعدی  قدم  دلیل  همین  به  نیست.  فراهم  محله  در  گفت وگوها 
باید از سمت مالکان باشد. توصیه کردیم برای جلب اعتماد قدمی 
بردارند و راه هایی را به عنوان اقدام های اعتمادساز انتخاب کنند. 
ما هم پیشنهادهایی کردیم تا با برقرار شدن اعتماد اولیه، فضایی 
خانه،  پیامدهای  حول  ماجرا،  این  درگیر  گروه های  که  شود  ایجاد 

دربارۀ اختالف نظرهایشان گفت وگو کنند. 

 طوالنی بود. مالکان هم حس می کردند در این جریان 
ً
جلسه نسبتا

آسیب دیده اند. می گفتند در راه حفظ خانه، تالش زیادی کرده اند. 
از سمت همسایه ها و  خرابی های خانه و دیوار -به نظر مالکان- 
به قصد بوده است. همین مسئله باعث می شد مطمئن نباشند 
تصویر  کردیم  سعی  بردارند.  اعتمادسازی  برای  قدمی  می توانند 
بزرگ تری از وضعیت را نشان دهیم. اینکه آن ها بازیگران »بیرونی« 
خودشان  موقعیت  و  ارتباط ها  رسانه،  با  و  هستند  ماجرا  این 

می توانند قدرت را در این ماجرا به دست بگیرند.

برای  مسیر  ادامۀ  دربارۀ  پیشنهادهایمان  می رسید  به نظر 
دیگری  جلسات  تقاضای  آن ها  باشد.  نشدنی  یا  ناشفاف  مالکان 
و  جلسات  در  دادند.  آن  جزئیات  و  مسیر  شدن  روشن تر  برای 
را در  اینجا به بعد، توپ  از  که  گفت وگوهای بعدی، توضیح دادیم 
با اتفاقاتی که افتاده، بهتر است به دنبال  آن ها می دانیم و  زمین 
راه حل های اعتمادساز بگردند تا بتوان گفت وگو با اهالی را پیش 
بردارند، باعث سوءاستفادۀ  که  آن ها نگران بودند هر قدمی  برد. 
همسایه ها شود. اطمینانشان را از دست داده بودند و مشکالت 
را از سمت همسایه ها می دیدند. از طرفی دغدغۀ اصلیشان زودتر 

تمام شدن مرمت خانه بود.

اجرایی  کردن  و  شکل  این  به  فرایند  ادامۀ  برای  مالکان  تردید 
پیشنهادهایمان باعث شد که زمینۀ ادامۀ فعالیت را مهیا ندانیم. 
قدم  گذاشتن در مسیر حل تعارض موجود، ارادۀ جدی از طرفین 
که  نقشی  نمی دیدیم.  آن  برای  پررنگی  نشانه های  که  می طلبید 
برای خودمان متصور بودیم، تسهیلگری فرایند حل تعارض بین 
طرفین ماجرا بود، به شرطی که خودشان هم آمادگی برای همراهی 
خاطر  همین  به  باشند.  داشته  را  اقدام  این  بستر  فراهم کردن  و 
برای  پایانی  نقطۀ   ، مسیر این  در  درگیر بودن  ماه   ۵ حدود  از  بعد 

ج شدیم.• حضور خودمان گذاشتیم و از این فرایند خار

بیشتری  کار میرسید  بهنظر
نیست ساخته ما  از محله  در
برویم. مالکان سراغ باید و
در که بود این برداشتمان
اعتمادی کسی  دیگر محله،
ترجیح و ندارد غریبهها به
میدهندواردگفتوگونشوند.

مسیر  در قدمگذاشتن
ارادۀ موجود، تعارض حل
میطلبید طرفین  از جدی
برای پررنگی نشانههای که

آننمیدیدیم.
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فعاالن  شد:  تعریف  گروه  سه  زبان  از  داستان  خواندیم،  که  روایتی  در 

به شکل  که  محله  اهالی  بودند،  هم  خانه  مالک  که  فرهنگی  میراث 

مستقیم تحت تأثیر وقایع قرار داشتند و تسهیلگران. گروه اول ساکنان 

روزمره شان  زندگی  در  مشکالتی  قدیمی  خانۀ  این  و  بودند  محله  دائمی 

یک  از  نگهداری  و  حفظ  قصد  که  بودند  افرادی  دوم،  گروه  می کرد.  ایجاد 

خانۀ قدیمی را داشتند.

آسیب هایی  شدند،  مواجه  تعارض هایی  با  ماجرا  این  در  گروه  دو  این 

نیست  کم  این چنینی  اتفاق های  کردند.  تحمل  را  هزینه هایی  و  دیدند 

و  شهرها  جوامع،  گوشه وکنار  در  می توان  را  تعارض ها  این گونه  ردپای  و 

است  ممکن  پیچیده ای  شرایط  چنین  در  کرد.  پیدا  مختلف  محله های 

کسی  چه  با  حق  درنهایت  اینکه  بیاید.  پیش  آن  پیرامون  سؤال هایی 

است؟ سخنان کدام یک از طرفین معتبرتر است؟ برای برطرف شدن این 

تعارض چه می توان کرد؟ چه اقدام هایی می توانست صورت بگیرد تا این 

تعارض به وجود نیاید و چه اقدام هایی بعد از این الزم است توسط طرفین 

ماجرا انجام شود؟ 

ج  قضاوت و پاسخ به این سؤاالت از وظیفه و توانایی این یادداشت خار

است؛ اما هرکس در مواجهه با چنین داستان هایی، می تواند به سؤاالت 

مختلف  ابعاد  فهم  به  پایه ای تر  سؤاالت  به  پاسخ  کند.  فکر  ریشه ای تری 

ممکن  را  باال  سؤاالت  به  پرداختن  همچنین  و  کرد  خواهد  کمک  ماجرا 

می سازد. 

در این بخش سعی می کنیم از چند جنبه به ماجراهای مشابه نگاه کنیم 

و در هر بخش سؤال هایی ریشه ای بپرسیم که تأمل دربارۀ آن، می تواند بر 

درک و تشخیص ما از جریان های این چنینی اثر گذارد.

یشه ای دربارۀ روایت ها سؤاالتی ر

مقدمه
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
یشه ای سواالت ر
درس آموخته ها

روابطقدرت

دسترسی  تفاوت   می شوند،  منافع  تضاد  دچار  گروه ها  و  افراد  که  زمانی 

پیش آمده  تعارض  حل وفصل  شیوۀ  روی  قدرت،  منابع  به  گروه ها  این 

، امکان تأثیرگذاری بیشتری در جریان به  اثر می گذارد. افراد با قدرت باالتر

جریان ها  بر  آن  تأثیرگذاری  و  قدرت  روابط  فهمیدن  برای  دارند.  خود  نفع 

می توانیم این سؤال ها را از خودمان بپرسیم:

• در وضعیتی که بحث شد، چه کسانی در موقعیت »باالیی«  و چه 
کسانی در موقعیت »پایینی«  قرار می گیرند؟

به منابع قدرت دسترسی دارند؟ چقدر صدای  پایینی ها چقدر   •
آن ها شنیده می شود؟

چیست  پایینی ها  با  برخورد  در  باالیی ها  اقدام  و  عمل  شیوۀ   •
واکنشی  یا  کنش  چه  مسائلشان  برطرف کردن  برای  پایینی ها  و 

نشان می دهند؟

و  است؟  چگونه  مختلف  بازیگران  بین  روابط  در  قدرت  نقش  •
افرادی که بیشترین آسیب را از جریان می بینند، چه مقدار دسترسی 

به منابع قدرت دارند؟  
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خ می دهند- نقش پررنگی دارند: اول، آدم هایی  دو عامل -در تغییراتی که ر

می آیند  وجود  به  که  اشیایی  دوم،  و  می گیرند  قرار  تغییرات  تحت تأثیر  که 

در   
ً
بعضا منابع  تخصیص  یا  تمرکز  نقطۀ  می شوند.  تغییر  دستخوش  یا 

خود  به  را  توجه  بیشترین  اشیا  می شود.  معطوف  دوم  عامل  به  پروژه ها 

مقدار  می گیرند.  قرار  عمل  و  برنامه ریزی  مبنای  و  می دهند  اختصاص 

یا  خلق  خدمت  در  موجود،  انسانِی  و  زمانی  مالی،  منابع  از  قابل توجهی 

از جنس  از اشیا چیزهایی  در خدمت بهینه سازی اشیا می شوند. منظور 

ساختمان، مدرسه، جاده، صنایع دستی و چیزهایی از این جنس هستند. 

انسان ها  زندگی  کیفیت  بهتر شدن  خدمت  در  است  قرار  که  چیزهایی 

دالیل  از  یکی  آدم ها،  یعنی  اول،  عامل  به  کم توجهی  و  غفلت  باشند. 

شکل گیری تعارض هاست. بنابراین خوب است که سؤاالت زیر را در طول 

هر فرایندی از خود بپرسیم:

بوده  اشیا  و  فیزیکی  عناصر  روی  تمرکز  آیا  طی شده  فرایند  در   •
است یا انسان ها و روابط بین آن ها؟ 

• منابعی که صرف شده، بیشتر به کدام یک از این جنبه ها )اشیا 
و انسان ها( اختصاص پیدا کرده اند؟ 

، اشیا مهم تر  • در تغییراتی که به وجود آمده، از دید متولیان تغییر
هستند یا آدم ها؟ 

جریانهاوتغییرها میزانتأثیرپذیریگروههااز

افراد و گروه های مختلف به یک میزان از جریان ها تأثیر نمی پذیرند. هرچه 

منصفانه  باشد،  بیشتر  فردی  یا  گروه  معیشت  بر  جریان  یک  اثر  میزان 

است که آن فرد یا گروه حق انتخاب بیشتری برای تأثیرگذاری بر آن جریان 

و تغییر داشته باشد. برای فهمیدن میزان تأثیرپذیری گروه ها از جریان ها 

و تغییرها، می توانیم به این سؤاالت فکر کنیم:

و  از جریان ها  متأثر  همه  از  بیشتر  گروهی  یا  فرد  چه  معیشت   •
تغییرات است؟ 

متأثر  بیشتر  که  گروه هایی  دغدغه های  و  نیازها  میزان  چه  به  •
هستند، شنیده و در نظر گرفته می شود؟
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اولویتهاونیازها تفاوتدر

ریشۀ بعضی از تعارض ها به تفاوت در اولویت ها یا شفاف  نبودن انتظارات 

اولویت های  با  برمی گردد. بهتر است هرکس هنگام ورود به یک جریان، 

در  تأثیری  چه  اولویت ها  در  تفاوت  این  بفهمد  و  شود  آشنا  ذی نفعان 

شکل گیری تعارض ها داشته است. دربارۀ نقش اولویت و نیازها می توان 

به این سؤاالت فکر کرد:

چه  مختلف،  گروه های  نیازهای  و  اولویت ها  شنیده  نشدن   •
تأثیری بر شکل گیری یا شدت  گرفتن تعارض ها دارد؟

مختلف  نیازهای  و  اولویت ها  فهمیدن  برای  اقدام هایی  چه   •
ذی نفعان صورت گرفته است؟

صدایشان  که  کسانی  اولویت  به  جریان ها،  این  در  چقدر  •
داده  پاسخ  می گیرند،  تأثیر  بیشتر  تغییرات  از  یا  است  ضعیف تر 

شده است؟

***

موقعیت های  با  مواجهه  در  شد،  زده  مثال   که  جنبه هایی  از  غیر  به 

این چنینی خوب است به روند شکل گیری یک تعارض و جوانب مختلف 

آن توجه کنیم و بفهمیم چه سلسله اتفاق هایی روی این روند اثر گذاشته 

و هریک از بازیگران داستان چه نقشی در این اتفاق ها داشته اند.

نباید فراموش کرد که پاسخ به این سؤاالت و پرداختن به الیه های زیرین، 

کار ساده ای نیست. در هر شرایطی الزم است شناخت عمیقی از وضعیت 

صورت بگیرد تا بتوان به واقعیت های محلی حول وحوش تعارض مدنظر 

از  تا  می کند  کمک  ما  به  واقعیت ها،  این  به  نزدیک شدن  شد.  نزدیک 

پیچیدن نسخه های خلق الساعه و راه حل های تک بعدی برای رفع تعارض، 

بپرهیزیم و درهم تنیدگی مسائل را در راه حل های احتمالی لحاظ کنیم.• 
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درس آموخته هایی از این ماجرا

مقدمه
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
سواالت ریشه ای
درس آموخته ها

درجستوجویتنوعوامتحانکردنشیوههایمختلفارتباطباجامعهمحلیباشیم

نحوۀ برقرار کردن ارتباط با جامعۀ محلی، بسته به اتفاق ها و به اقتضای هر میدان و محله ای، ممکن است با جای دیگر تفاوت داشته 
باشد. همچنین ممکن است در طی زمان، برای ارتباط با یک جامعۀ محلی، استفاده از شیوه های مختلف ضرورت پیدا کند. در ماجرایی 
انجام  برای مثال، مراجعۀ منزل به منزل،  از روش های متنوعی استفاده می کرد:  با جامعۀ مخاطب  ارتباط بهتر  برای  که روایت شد، تیم 
برای  برای دردسترس بودن تیم تسهیلگری  تکنیک های تحلیلی مانند سیر تاریخی و پهن کردن بساط در محل های رفت وآمد، تالش 
همۀ اهالی، تالش برای شکل گیری گفت وگوی انفرادی و جمعی، بصری کردن گفت وگوها و... این تنوع در شیوۀ برقراری ارتباط کمک کرد 

تیم تسهیلگری با طیف متنوع تری از اهالی ارتباط برقرار کند و در معرض نظرات آن ها قرار گیرد.

مانمیمانند جریاناندومنتظر اتفاقهایمحلیدر

یکی از ویژگی های واقعیت های محلی پویا بودن آن  است. ماجراهای محلی در جریان اند و متوقف نمی شوند. اینکه فکر کنیم بعد از هر 
بار حضور در محله و کار میدانی، واقعیت های محلی ثابت می مانند، ما را از واقعیت محلی دور می کند. 

در روایتی که از ماجرای تعارض خواندید، تیم تسهیلگری با پویایی اتفاق ها و ماجراهای درون محله روبه رو شد. در دفعات اوِل حضور 
تیم در محله، اهالی و همسایه ها به راحتی و با روی گشاده با آن ها صحبت کردند؛ اما در بار آخر برای گفت وگو تمایلی نداشتند. در فاصلۀ 
چندهفته ای، اتفاق هایی در زندگی اهالی محله افتاده بود که در نحوۀ برخورد آن ها با افراد »بیرونی« تأثیر گذاشته بود و باعث شده بود 

حس کنند ممکن است صحبت با تیم تسهیلگری برای آن ها دردسر درست کند.  

براساس تجربه  هایی که در بخش روایت این بولتن خوانده شد، تالش کردیم تا بعضی از مالحظه ها و درس آموخته هایی را که در 
چنین جریان هایی مهم به نظر می رسد و خوب است از سمت گرو ه های »بیرونی« به آن ها توجه شود، در میان بگذاریم. 
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ماامکانبرآوردهشدنشوجودندارد فرایندکار بستر حواسمانباشدانتظاریایجادنکنیمکهدر

اگر دامنۀ اختیارات یک کار مشارکتی محدود است و امکان این وجود ندارد که فرایند مشارکتی گسترده و عمیقی صورت بگیرد، متولیان 
کار می بایست حواسشان به عواقب آن باشد و جامعۀ مخاطب نیز از آن مطلع باشد تا انتظاری فراتر از کار و جریان شکل گرفته به وجود 
نیاید. بهتر است متولیان پروژه سعی کنند به این سؤال پاسخ دهند که آیا با چنین شرایطی، شروع یک کار مشارکتی در حالی که منجر 
از تأمل دربارۀ این سؤاالت، گروه های  آن کدام اند؟ اگر بعد  ؟ مزایا و معایب  به اقدام های عملی نمی شود، تصمیم درستی است یا خیر
»بیرونی« تصمیم بگیرند با جوامع محلی و بازیگران مختلف وارد گفت وگو شوند، باید تالش کنند رفتار و برخورد با بازیگرهای مختلف را 

بدون وعده دادن و ایجاد انتظار پیش ببرند.

در روایتی که خواندید، تیم تسهیلگری از شرایط الزم برای انجام کار مشارکتِی عمیق مطمئن نبود. به همین خاطر در قدم اول تالش کرد تا 
با شنیدن صدای گروه های مختلف و گفت وگو با طرفیِن تعارض، شناخت اولیه ای نسبت به آن ها به دست بیاورد تا متناسب با شناخت 

حاصل شده تصمیم به ادامۀ کار بگیرد. این کار کمک کرد تا انتظاری در طرفین ایجاد نشود. 

فرایندرابرایجامعۀمخاطبشفافکنیم تالشکنیمسطحمشارکتدر
یکی از مهم ترین نکات در چنین ماجراهایی، شفاف کردن سطح مشارکِت جامعۀ مخاطب است. یعنی افراد بدانند برای چه چیزی و در 
چه حدودی مشارکت خواهند کرد. از ورودشان به کار و جریان چه انتظاری دارند و چه انتظار متقابلی از آن ها وجود دارد. برای مثال اگر قرار 
باشد در یک پروژه، تنها گفت وگو و مشورت  و هم فکری جمعی با آن ها صورت گیرد و کار دیگری پیِش رو نباشد، این موضوع برای افراد 

و گروه های مخاطب مشخص و شفاف باشد. به گونه ای که آن ها فرصت و اختیار انتخاب برای همراه شدن در جریان را داشته باشند.

در روایت بیان شده، تیم تسهیلگری تالش می کرد حدود اختیار خود و هدف از گفت وگوها را با اهالی در میان بگذارد. در آخرین دیدار نیز 
. که  ، و آیا حاضرند در جلسات جمعی هم فکری حضور داشته باشند یا خیر با اهالی چک کردند که آیا تمایلی به ادامۀ همکاری دارند یا خیر

درنهایت با مخالفت اهالی و نبود تمایل آن ها روبه رو شدند. 

سعیکنیمصدایهمۀگروههاوبازیگرانرابشنویمویافتههاراباآنهابهاشتراکبگذاریم

اثر  آن  بر  تأثیر می پذیرفتند و  از این ماجرا  که  را در نظر گرفت  افراد و گروه های مختلفی  اولیۀ خود،  تیم تسهیلگری در برنامه ریزی های 
می گذاشتند. به همین خاطر تالش کرد با هریک از این گروه ها ارتباط برقرار کند و فضای امنی برای شنیده شدن صدایشان به وجود آورد. 
این تیم با همسایه های دیواربه دیوار خانه، مالکان آن و همسایه های دورتر از خانه گفت وگو کرد و تالش کرد تحلیل ها، برداشت ها و 

یافته هایشان از این گفت وگوها را با هریک از آن ها به شکل جداگانه یا جمعی در میان بگذارد.
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حرکتکنیم مشارکتیباسفارشدهندگانکار بهسمتایجادفهممشترکدربارۀمفاهیمواصولکار

در کارهای مشارکتی، شیوۀ ارتباط با جامعۀ محلی، استفاده از ابزارها و تکنیک های مناسب برای برقراری ارتباط، ایجاد فهم مشترک دربارۀ 
مسائل و شفافیت  داشتن در جنبه های مختلف کار همواره موردتوجه است. وجه پنهان تری از کار مشارکتی نیز وجود دارد که ممکن 
کار  سفارش دهندۀ  می تواند  کارفرما  اینجا  در  است.  کارفرما  و  تسهیلگران  ارتباط  دربارۀ  پنهان تر  جنبۀ  این  شود.  مانده  مغفول  است 

باشد، یا هر گروهی و نهادی که می خواهد رویکرد مشارکتی را در فعالیت خود به کار ببرد.

 در یک جبهه باشند؛ یعنی سمت و سوی فکری 
ً
انجام یک کار مشارکتی ممکن نیست مگر اینکه تیم تسهیلگری و کارفرمایان اصطالحا

همسان داشته باشند و با رویکرد کاری همدیگر آشنا و هماهنگ باشند. دربارۀ اصول پایۀ کار مشارکتی و جنبه های مختلف آن، فهم 
مشترکی بین آن ها وجود داشته باشد، یا اراده و تالش جدی به سمت ایجاد این فهم مشترک در طرفین ماجرا صورت گیرد. در غیر این 

صورت، ادامۀ کار با نگاه مشارکتی، دشواری هایی جدی خواهد داشت و چه بسا غیرممکن خواهد بود.

در مقالۀ                                                                                                                                            به این موضوع به شکل مفصل تری پرداخته شده است. در 
این مقاله، معیارهایی برای سنجیدن یک کار مشارکتی ارائه شده است. این معیارها در قالب اصول کار مشارکتی، فهرست سؤاالتی 
از کارفرما و لیست سؤاالتی از مشارکت کنندگان تدوین شده است.1 این مقاله معیار خوبی به تسهیلگران۲ و عمل ورزان۳ کار مشارکتی 

پیشنهاد می دهد تا سفارش دهنده/کارفرما را از ارزش ها و اصول کار مشارکتِی مدنظر خود مطلع کنند. •

1. ترجمۀ کامل این مقاله را می توانید در سایت مؤسسۀ اندیشۀ انسانشهر مطالعه کنید:
ensanshahr.org/products/
2.Facilitators
3.Practitioners

»Can We Define Ethical Standards for Participatory Work?«
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��ای ���ل ���� ��ای دو��� ����.  در �� ���� ����� �� �����  ��دن   ������ 
 ا�� ا���� ����� �� د���ل ��� آرا�� و ����د ��� ز���� ��ن ��ای ا��ا�� ر��ه ��د
 ����� و از ��ف د���، ا��اد ����ی �� ���� وارد ���� �� �� ���ه �����ا���� �� د���ل �و��
 و ا���د ����� در ���� �����. ا���� او���� ��وه ��ی ����� �� �� ��ق دارد. ���� ����ع
 ��ده ����. ���� از �� ���� دا���ن ���� از

ً
 ���د ������ را ا���د �� ��� �� ر�� آن ����

 ���رض ��ی ��� آ��ه ��� ��دم ���� و «���و�� ��» ����ه �����.
از ����� ��ی ����� ا������� �� ا�� �� �وا��  ��دن ����   در ا�� ����� ��� ��ده ا�� 
 ����ع ���دا���، �� ���رض «���و�� ��» و «د�و�� ��». ا�� �وا�� از �� د����ه ����� ��ه
 ا��: د����ه ا���� ����، ����ن ���اث ������ و �������ا�� �� ���� ���� از �����
 ��د��. در ���ر �وا��، ����� را �� �� �� �����ن ��ب ا�� در ��ا��� �� ���� ��ا��� ��

 آن ��� ����، ���ح ��د��.
 ا�� �� �����د ���ر��� ���� �����، �� ���ی از ���� ����� �� ��� ��ا��� �� ا���د �����
 در ���� ای را دا��� و ������� �����ات در �� ����� �� ���ۀ ��� ا��، �� ا���� ��رت
 ����� ���ی ��ای و���� �� ���� �� ���� را دا���، ��ا��ن ا�� ����� �� ��ا�� ��ای ���

���� و ��� ����ه ����.
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