
 )Community(و اجتماع محلی  )ICH(1میراث فرهنگی ناملموس

 آذر جوادزاده 
 

 تبیین اجتماع محلی )کامیونیتی( -1

کاف سازی منابع طبیعی، گستردگی فقر و ش، روند شتابان تخریب محیط زیست و تهیهای اخیردههدر 

ی ناپایدار های بارز توسعهنشانههای مبرم جهانی و ی در جوامع انسانی به عنوان چالشاقتصاد –اجتماعی 

ی نیهبیا ،(MDGs2000)به موازات آن اسناد بین المللی همچون اهداف توسعه هزاره ملل  نماید.رخ می

رار ناپایداری ( .....؛ استم2020ی همایش جهانی شهری )( ، بیانیه2015هانگژو ) ی( ، بیانیه2012) 20ریو+

ی "توسعه" و تمهیداتی برای برون رفت ازتحمل زمین قلمداد کرده  کنونی را خطری بزرگ و بیش از ظرفیت

 پیشنهاد کرده است. های زیست و فعالیت شهری و کانون متداول و به سوی پایداری جوامع

ای ضد محیط ترین پیامدهای منفی فرایند جهانی شدن : افزایش فقر، تعمیق شکاف اجتماعی، اشاعه الگوهمهم

عهد و های پیشرفت، فقدان تبرپایی حباب صرف با جابجایی سرمایه فراملیتی،م زیستی تولید، توزیع و

 ( 1391است. )صرافی، )کامیونیتی( پاسخگویی به اجتماعات محلی

سابقه رو کنیم و با مسائلی بیسابقه زندگی می: ما در دورانی بی 2"جان فریدمن"ی اندیشمند بزرگ به گفته

زمان در حرکت هستیم. -ما به سوی دنیای غیر اقلیدسی با جغرافیای متعدد فضا، ......... رو هستیمدر

 (. 1379)فریدمن،

ها و تحلیل شدههای اصلی پژوهشگران تبدیل ناپایداری کنونی،به یکی از دغدغهی چیرگی بر از این رو مساله

 و همه جانبه ،داروسعه پایتمعنا دارد.  ،نه توسعه بدون پایداری و نه پایداری بدون توسعه: گویای آن است که 

 د مورد نظرو تعادل اکولوژیک است که باهم و جدایی ناپذیر بای یعدالت اجتماعی، زیستمندی اقتصاد املش

 (  1394. )صرافی،باشند

دستیابی به  های نوین ضرورت یافته و در فرایندای دگرگونی در رویکرد ها و نگرشدر جهان امروز، نیاز بر

 یابه حلقه)اجتماع محلی(، ارتقاء و گسترش آن به مث کامیونیتی گیریی پایدار همانا تکوین و شکلهوسعت

 برنامه ریزی برای توسعه پایدارکانون های زیست و فعالیت  توصیه شده است.  مفقوده در روند

ت ایشان رخ  و هدای توسعه اجتماع محلی )کامیونیتی( فرایندی است با مشارکت فراگیر مردم و بنا بر خواست

رایند دگرگونی دهد و از این رو کنترل اجتماع محلی بر محتوا و محیط زندگی را افزایش داده و در واقع فمی

 (1391شود.)صرافی،ادی منجر به بهگشت زندگی جمعی میاقتص –اجتماعی 
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به مثابه یکی  3"اجتماع محلیتوسعه "ی برنامه ریزی شهری، مفهوم ازات نقد از وضعیت کنونی در حوزهبه مو

نماید. از ریزی نقش مهمی ایفا میند برنامهاز مهم ترین ارکان و موجد توسعه پایدار، تجلی یافته که در فرای

ترین به یکی از جدی ها این رو نیازمند ابزارهای اجرایی و عملی مناسب است که شناسایی و محقق شدن آن

 رود.هری )در مقیاس شهر، منطقه ، ملی و جهانی( به شمار میریزی شها در فرایند  برنامهچالش

از شهروندان  با استنتاج از منابع مختلف به شرح زیر است: گروهی )کامیونیتی( مفهوم اجتماع محلیتعریف ِ

ر فضای درک یا زندگی که احساس مشترکی نسبت به یکدیگر دارند، و این احساس به سبب کار و فعالیت مشت

 کند. به سرنوشت مشترک حساس و متعهد میدهد و اعضای گروه اجتماعی را نسبت می همبسته رخ 

انجامد و راه اندازی آورده و به توانمندسازی جمعی می شدگان را به متناین چنین فرایندی به حاشیه رانده

 شود. )پیشین(همیاری و حرکت از پایین عملی می آن در انتظار دخالت و هدایت از باال نیست؛ بلکه با

های نو، فتهشهرنشینی شتابان ، پیگیری یا رویکرد نوین برنامه ریزان شهری در مواجهه با این چالش بزرگ

 ترین ارآمدیکی از کفضایی مناسب برای اجرای آن است.  هایها و نیز راهکارها و محملفراگیری و گسترش آن

 و ای شهراست که راهگشای حل معضالت گفته شدههشهر به فضای خرد محلهتقسیم فضای کالنباز ،هاآن

ی اهمیت دهندههای متعدد، نشانمستندات و نتایج حاصل از پژوهشامروز  توسعه اجتماع محلی است. نهایتا

 ست: اکامیونیتی)اجتماع محلی( و مفاهیم مرتبط و اقدامات ضروری برای رسیدن به دستاوردهای عملی 

وجود ملکردهای مهای موجود در بافت محله و عتوان از پتانسیلای پایدار میمحلهبا استفاده از رویکرد توسعه 

صورت فعال،  های اجتماعی بههای محلی را به عنوان سرمایههای بالقوه و تشکلدر آن استفاده نموده و گروه

ار و تفریح در کی، عمیق، موثر و متمرکز سازماندهی نمود، به طوری که عالوه بر ایجاد فضایی بهتر برای زندگ

 ( 1388ایجاد هویت مکانی و اجتماعی آنها نیز نقش موثری ایفا نماید.)رفیعیان و دیگران،

 سازی مرتبط با توسعه اوردهای حاصل از مفهومترین دستتماع محلی)کامیونیتی( یکی از مهمبه واقع ،توسعه اج

که نتایج اقدامات منجر به عملیاتی به طوری شود ،قلمداد می 5و رویکردهای برنامه ریزی مشارکتی 4پایدار

در  "اجتماعات محلی "کردن این مفهوم،جایگاهی بسیار مهم برای تکوین و توانمندسازی کامیونیتی ها یا 

 های متعدد را پشت سر بگذارد.یند برنامه ریزی،می باید چالشنظر گرفته که در فرا

اگذاری وسازی اجتماعات نگهبان قلمروهای زیست بوم، نجات زمین در گرو قدرتمندی اجتماع محلی، شبکه 

 (1391)صرافی، است. اختیار محلی و برقراری حکمروایی شایسته

 جویی برنامه ریزان شهری انسان دوست ِ مردمی در پی چارهبیش از یک قرن است که اندیشمندان و هم اکنون 

راهگشا برخاسته از کارورزی در اجتماع  بسیاری از اندیشه هایهگشایی توسعه اجتماع محلی هستند؛و را

ورزی و عمل؛ زوم اقدامات عملی و پیوند اندیشهی مهم است : اول لده و تجارب جهانی نشانگر دو نکتهمحلی بو
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های اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی و دوری از یافتن راه حل یکپارچه و همسان برای دوم درنظرگرفتن تفاوت

 قلمروهای جغرافیایی مختلف. 

ترین رسالت فراموش شده، برانگیختن زندگی اجتماعی شهروندانی است که با مدارا، عشق به یکدیگر و مهم

گذرد. می ق آرمانشهر از همیاری فعال جمع همبستگی، قدرت تعیین سرنوشت خویش را داشته باشند. راه تحق

 زیست مدنی است.)پیشین(تمهیدات این شایستگی، توانمندسازی اجتماعات شهر برای مشارکت فعال در 

توسعه اجتماع محلی به کاهش فقر، همبستگی اجتماعی و پایداری محیط زیست می انجامد. توسعه اجتماع 

محله با حداکثر اتکاء به  محلی یعنی افزایش ظرفیت اجتماعی، پاسخگویی به نیازهای کنونی و آتی ساکنان

اقتصادی و ایند باید در جهت عدالت اجتماعی، بهگشت ها و مشارکت فراگیر آن ها. این فرها، ارزشدارایی

 تعادل اکولوژیک باشد.

ی اجتماعی ی انسانی و سرمایهیش به مشارکت پذیری و جلب سرمایهدهد که گراواکاوی ِ منابع مختلف نشان می 

ی قدرت مردم تجلرود. در واقع مشارکت به معنای ین ارکان برنامه ریزی به شمار میترترین و مهمیکی از کلیدی

 در جهت فرایندهای مشارکتی سوق  ای راوایی تلقی شده و تسهیلگران توسعهی حکمرو مجال حضور در عرصه

دهد. چنین روندی قطعا به سمت تکوین و شکل گیری اجتماعات محلی )کامیونیتی ها( رفته و گشایشی برای می

 یا کامیونیتی است.  تثبیت و به رسمیت شناختن واحد اجتماع محلی )باهمستان(

گرایش پیدا کرده که بر تقویت « بوم ـ مدار»و « محور انسان ـ»به سمت توسعه « اقتصاد ـ مدار»امروزه توسعه  

ورزد. از با هویت و با کیفیت، یعنی ایجاد تعادل و توازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، تأکید می« جوامع محلی»

های مشارکتی عملی و اجرایی آن در پرتو رهیافتاین رو توافقی همگانی برای پیشبرد مفاهیم نظری به سمت تحقق 

بوجود آمده است. چندان که گفته می شود:تحقق عدالت به مشارکت و همکاری اجتماعی، هماهنگی و سازماندهی 

 ( 1389دی زاده،محیط زیست )تولید مکان، فضا و طبیعت( نیاز دارد. )مه

هاى ریزى با نگرشکه هرچه اهداف برنامه گویای این واقعیت است برنامه ریزی در جهان و ایران ىتجربه

)به  هاى مشارکتىباشد، به همان نسبت اعتقاد به رهیافت اجتماعى و انسانى و حفاظت از محیط زیست قرین

زایى، ها معموال اعتقاد به درونتر است. این رهیافتتر و عمیقدر آن راسخ معنای حضور و قدرت مردم(

به همین دلیل  .ای داردپاگیری و تکوین اجتماعات محله ، بسیج نیروی انسانی ؛ خوداتکائى، توسعه یکپارچه

 است. نهادهای مردمی مردم و مشارکت عملى عمیقا نیازمند حضور موثر ،نیز براى پیشبرد برنامه

 ( 1379)جوادزاده،

ی رهبری، است که دربرگیرندهظرفیت اجتماعات محله ای رویکردی سیستماتیک برمبنای مقیاس زمان بندی 

 قلمرو اجتماعی،فعالیت های فردی،تغییرات سازمانی و نهادی است تا رفاه افراد،سازمان ها و اجتماعات محلی

ها جهی بر توانمندسازی افراد و گروهن رویکرد تاثیر قابل توها نشان داد که ایرا پایه ریزی نماید.نتایج بررسی

های مشخص در اجتماعات محلی، ی پذیرش برنامهنفع به وسیلهگروه های ذی از طریق مشارکت و درگیرکردن



ارتقای مهارت و دانش، افزایش پیوندهای اجتماعی و ارتباطاط با استفاده از مباحثه ها در اجتماعات محلی و 

 (1393گذارد. )رفیعیان و دیگران،مربوط به اجتماعات محلی برجای مینابع به منظور رفع نیازهای بسیج م

شدن مردم به یکدیگر ،برانگیختن حسِ عالیق و سرنوشت مشترک ، شکیل واحدهای همسایگی و نزدیکت

مشارکت اجتماعی ، همبستگی  ای ، تعلق مکانی ،ها  ، هویت محلهی وهمیاری در عین گوناگونی سلیقههمبستگ

 رود.می به شمار  تشریک مساعی شهروندان برای گذار از شهر بیگانگی به شهر یگانگیبه مثابه جمعی،

  (1392)جوادزاده،

ی توسعه را با توجه و پایدار ، تکوین اجتماع محلیباط متقابل مابین بالندگی فرهنگ و تولید ارزشقاب زیر ارت

)پایداری( نشان  کامیونیتی )اجتماع محلی، باهمستان( و توسعه ی فرهنگ،گانه هها در سبه محتوای آن

  .دهدمی
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فرهنگ

گشایشی برای الگوهای توسعه ای، )

(بالندگی و غنای کامیونیتی،تولید ارزش

تکوین اجتماع محلی 

(کامیونیتی)

محمل فرهنگ ،  کنشگری توسعه ای:

پایداری توسعه

عدالت اجتماعی، زیست مندی )
اقتصادی،تعادل اکولوژیک، بالندگی

(فرهنگ
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