آغاز چرخـش گفتمان در برنامـهها برای ارتقای کیفیـت زندگـی
در بافتهای تاریخـی شـهر تبریز
امیر شاهگلـی

*

شماره ۵۹-۶۰

16

ترجیــح میدهــم بــا مــرور تجربــة دو دهــة اخیــر تبریــز کــه
در بطــن آن قــرار داشــتم آغــاز کنــم .بــه حــدود  17ســال
قبــل برمیگــردم کــه بعــد از جنــگ ،تــب و تــاب طرحهــای
تجددگرایانــه در شــهرها اوج گرفتــه بــود و تهــران پرچــمدار
آن بــود .انــگار کــه محدودههایــی از شــهر فریــاد میزدنــد
بیاییــد مــا را از نــو بســازید ،چــه در مقیــاس کالن و چــه در
مقیــاس خــرد .شــاهد تغییــرات بســیار ســریعی در شــهر بودیم.
ســاختمانهای قدیمــی تخریــب میشــد و بــه جــای آنهــا
ســاختمانهای جدیــد ســاخته میشــد .ایــن مــوج گریبانگیــر
بیشــتر شــهرهای مــا شــده بــود .در همــان اوان ،مدیریــت
شــهری در تبریــز تصمیــم گرفــت ایــن جریــان را بــه ســمت
پروژههــای شــهری کالن هدایــت کنــد .یعنــی بــا تخریــب
ســاختمانهای فرســوده در یــک بلــوک شــهری و ســپس
تجمیــع اراضــی ،پروژههایــی بــه صــورت بــزرگ مقیــاس در
آن تعریــف شــود کــه بتوانــد پاس ـخگوی بخشــی از نیازهــای
شــهر باشــد .مدیریــت شــهری در آن زمــان بــرای ایــن کار بــه
تعدادی از مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز شناختهشــده و
توانمنــد متوســل شــد و در آن مقطــع توانســت بخــش مهمــی
از تــوان علمــی و تخصصــی کشــور در بخــش معمــاری و
شهرســازی را بــه خدمــت خــود درآورد .بنــده از همان زمــان در
جریــان ایــن پروژههــا بــودهام و خوشــحالم کــه اکنــون پــس

از حــدود  18-17ســال همچنــان در جریــان رونــد آنهــا قــرار
دارم.
در زمانــی کــه هنــوز پروژههــا را شــروع نکــرده بودیــم و در
جمعهایــی کــه مهندســان مشــاور هــم حضــور داشــتند،
درخواســت مدیریــت شــهری ایــن بــود کــه فضاهــای شــهری
مناســبی در ایــن محدودههــا ســاخته شــود کــه ســرزندگی
ایجــاد کنــد .چش ـماندازی هــم کــه مشــاوران بــرای مدیریــت
شــهری ترســیم میکردنــد نشــان مــیداد کــه بــا اجــرای
پروژههــای پیشــنهادی آنهــا ،فضاهایــی شــکل میگرفــت
کــه ســرزندگی در ایــن محدودههــا بــه وجــود م ـیآورد .ایــن
پروژههــا بــه صــورت بلــوک بــه بلــوک ولــی در هماهنگــی بــا
هــم در بافــت قدیمــی شــهر تعریــف شــدند .مرحــوم مهنــدس
میرمیــران ،از طــرف مهندســین مشــاور نقــش جهــان پــارس،
طــرح تفصیلــی منطقــة تاریخــی ـ فرهنگــی شــهر تبریــز
را تهیــه میکردنــد و بــه عنــوان مشــاور مــادر ،مســئولیت
هماهنگــی و نظــارت بــر پروژههایــی را کــه بــه مهندســین
مشــاور باوند ،مهندســین مشــاور تجیر (مرحــوم دکتــر صارمی)
و مهندســین مشــاور صفامنــش و همــکاران واگــذار شــده بــود
بــر عهــده داشــتند .پروژههــا شــروع شــد ولــی بــه کنــدی
پیــش میرفــت کــه ایــن امــر بخشــی از واقعیــت اقدامــات
عمرانــی در کشــور مــا اســت .باالخــره پــس از گذشــت مــدت
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زمــان قابــل توجهــی ،پروژههــا بــه هــر صورتــی کــه بــود ســر
و شــکلی بــه خــود گرفــت.
امــروز در حالــی کــه بخــش عمــدهای از ایــن پروژههــا بــر
اســاس ایــده و طــرح مهندســان مشــاور ســاخته شــده اســت،
متوجــه میشــویم کــه بــا وجــود اینکــه کالبــد ساختهشــده
انصافــ ًا قابــل دفــاع اســت ،روحــی را کــه در آن جســتوجو
میکردیــم نــدارد .از همیــن زمــان بــود کــه بــه فکــر افتادیــم
بــرای حــل ایــن مشــکل جایــی جــز کالبــد را جســتوجو
کنیــم .غفلــت مــا در ایــن بــود کــه بــه حرکــت و روحــی کــه
در فضاهــا وجــود داشــت توجــه الزم را نکــرده بودیــم ،یعنــی
درک و شــناخت خوبــی از محیــط و فضــا نداشــتیم .ایــن ایــراد
هــم بــه مهندســان مشــاور وارد اســت و هــم بــه مــا مدیــران
شــهری .همــکاران و متخصصــان بومــی مــا نیــز کــه هــم
خودشــان و هم اجدادشــان ســابقة ســکونت در تبریز را داشــتند
از ایــن عیــب مبــرا نبودنــد .ایــن درک و شــناخت را نــه از
معمــاران و شهرســازان کــه میبایســت از متخصصــان علــوم
انســانی میگرفتیــم .جــای علــوم انســانی در پروژههایــی
کــه تعریــف شــد ،و بــه طــور کلــی در توســعة شــهر ،کام ـ ً
ا
خالی بــود .مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه وقتــی از توســعة
شــهر صحبــت میکنیــم ،منظــور مــا تنهــا توســعة کالبــدی
شــهر نیســت و بالندگــی شــهر نیــز بخــش غیرقابــل تفکیکی

از توســعة آن اســت .آنچــه بــرای بالندگــی شــهر نیــاز داریــم
خوراکــی اســت کــه بایــد متخصصــان علــوم انســانی بــه
معمــاران و مدیــران شــهری بدهنــد .همیــن موضــوع مــا را
واداشــت کــه دســت یــاری بــه ســوی ایــن قشــر جامعــه دراز
کنیــم .وقتــی میگوییــم ایــن قشــر جامعــه ،منظــور ایــن
اســت کــه بایــد پروژههــای خــود را مردمــی کنیــم و حضــور
مــردم را در آنهــا افزایــش دهیــم .صاحبنظــران مــورد نظــر
مــا اقشــار مختلفــی را شــامل میشــدند ،از جملــه نویســندگان،
شــاعران ،خطاطــان ،فیلمســازان ،اهالــی تئاتــر ،موســیقیدانان،
بازاریهــا و قشــرهای دیگــر .جالــب اســت در ابتــدا کــه بــا
ایــن افــراد صحبــت میکردیــم ،میگفتنــد مــا نمیتوانیــم
در مــورد مســائل توســعة شــهری بــه شــما کمــک کنیــم
چــون در تخصصمــان نیســت .ایــن نشــان مـیداد آن رابطهای
کــه بایــد بیــن شــهر و مــورخ ،شــهر و موســیقیدان ،شــهر و
نویســنده وجــود داشــته باشــد ،یــا بــه وجــود نیامــده یــا خیلــی
ضعیــف شــکل گرفتــه اســت .بعــد از آنکــه بــه دفعــات بــا
ت میکردیــم و نســبت بــه موضــوع شــهر
ایــن افــراد صحب ـ 
حســاس میشــدند ،انعــکاس ایــن حساســیت را در کارهــای
آنــان هــم میدیدیــم؛ و وقتــی مطالبــی را کــه ایــن خانمهــا
و آقایــان ابــراز میکردنــد در جلســاتی کــه بــا همــکاران معمار
و شهرســاز خــود داشــتیم مطــرح میکردیــم ،میگفتنــد
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اشــخاصی که آشــنا بــه علــوم معمــاری و شهرســازی نیســتند
چطــور توانســتهاند تــا این حــد نظــر خــوب کارشناســی بدهند.
ایــن نشــاندهندة نیــاز مــا بــه ارتبــاط بــا آنــان اســت و ایــن
گــروه هســتند کــه ابــزار الزم بــرای شــناخت را بــه مدیــران و
مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز میدهند تــا بتواننــد درک
صحیحــی از محیــط شــهر داشــته باشــند و صرفــ ًا بــا نــگاه
کالبــدی بــه توســعة شــهر نــگاه نکننــد.
ایــن موضــوع کــه روح درون کالبــد بســیار مهمتــر از خــود
کالبــد اســت ،مــا را بــه فکــر تشــکیل جمعیتــی انداخــت کــه
اعضــای آن از اقشــار و تخصصهــای مختلــف باشــند و حــول
موضــوع شــهر دور یــک میــز جمــع شــوند .مــا معتقدیــم ایــن
جمعیــت میتوانــد کمــک مؤثــری بــه مدیریــت شــهری
و همچنیــن برنامهریــزان و طراحــان شــهری بکنــد کــه در
پروژههــا از خواســتها و حضــور مــردم بهــرة بیشــتری
ببرنــد .تــاش کردهایــم در جمعیــت «حامیــان توســعة
مردممحــور تبریــز» نمایندگانــی از حرفههــا و رشــتههای
مختلــف داشــته باشــیم ،یعنــی هــم بازاریــان در آن نماینــده
داشــته باشــند و هــم جامعــة پزشــکان ،مهندســان ،فرهنگیان،
نویســندگان و صاحبــان دیگــر حرفههــا .در مــورد اینکــه
چطــور میتوانیــم ایــن افــراد را شناســایی کنیــم ،بنــده معتقدم
در همــة شــهرها ســازمانهای مردمنهــاد نامرئــی وجــود دارد
کــه خــود بــه خــود شــکل گرفتهانــد و در مــورد عملکردهــا
قضــاوت میکننــد .رســمی نیســتند ولــی قابــل شناســاییاند.
در شــرایطی کــه نظــام و رونــد انتخابــات نهادهــای مدنــی
مــا مشــکل دارد ،ایــن تشــکلها میتواننــد بخشــی از ایــن
خــأ را پــر کننــد .ایــن افــراد از طریــق تعــدادی از اعضــای مــا
شناســایی شــدند و فکــر میکنــم انتخابشــان درســت بــوده
اســت چــون بــا درکــی بــاال از مشــکالت شــهر و بــا عالقــه
میآمدنــد و دور یــک میــز مینشســتند .البتــه مــا هــم بــرای
برقــراری ارتبــاط بــا آنهــا انــرژی زیــادی گذاشــتهایم .وقتــی
میگویــم مــا ،منظــور مجموعــهای بــزرگ اســت کــه فقــط
در تبریــز هــم خالصــه نمیشــود .آقــای ســید رضــا هاشــمی
بــا آن همــه تجربــه خیلــی بــه مــا کمــک کردنــد و مرتــب
در جلســات حضــور داشــتند ،یــا آقــای دکتــر گــودرزی کــه
خودشــان تبریــزی نبودنــد ولــی بــا عالقه در جلســات شــرکت
میکردنــد و بــرای نزدیــک شــدن بــه یــک زبــان مشــترک

کمــک زیــادی کردنــد.
همــان طــور کــه شــهر همچــون یــک موجــود زنــده و پویــا
دائــم در حــال حرکــت اســت ،اعضــای جمعیــت مــا هــم تغییر
خواهنــد کــرد .مهــم ایــن بــود کــه جمعیــت شــکل بگیــرد و
از منظــر گرایشهــای مختلــف بــه توســعه و بالندگــی شــهر
توجــه شــود .میدانیــم کــه راه دراز اســت و مــا هنــوز در اول
کاریــم .االن داریــم اســتراتژی مشــخصی بــرای فعالیــت ایــن
جمعیــت تدویــن مــی کنیــم .میدانیــم کارمــان راحــت
نیســت و حوصلــه میخواهــد ،و ایــن را هــم میدانیــم کــه
راه دیگــری غیــر از ایــن نداریــم .پروژههایــی کــه در طــی 17
ســال انجــام دادهایــم ،یکــی از بزرگتریــن مداخــات در شــهر
اســت و هزینههــای زیــادی هــم برایمــان داشــته اســت .مــا
نمیتوانیــم از تبعــات و نتایــج کارهایمــان بــه راحتــی عبــور
کنیــم و حتم ـ ًا بایــد تجرب ـهای را کــه در ایــن زمینــه داشــتیم
نقــد کنیــم .نقــد ایــن موضــوع هــم راه و روش خــاص خودش
را میطلبــد .ایــن درســت نیســت کــه فقــط معمــاران و
شهرســازان یــا مدیــران شــهری ایــن اتفاقــات را نقــد کننــد.
مــا نیــاز داریــم ایــن نقــد را مــردم انجــام بدهنــد و بایــد فضــا
و زمین ـهای بــه وجــود بیاوریــم کــه همهجانبــه انجــام پذیــرد.
نمیخواهیــم ایــن تجــارب ارزشمنــد مجــدداً در جــای دیگری
از شــهر یــا در شــهرهای دیگــری از کشــور تکــرار شــود.
متأســفانه مــن شــاهد هســتم کــه هنــوز هــم در شــهرهای
مــا آزمودههایــی کــه میدانیــم خطــا اســت تکــرار میشــود.
حضــور شــما و همیــن صحبتهــا میتوانــد در جلوگیــری از
تکــرار اشــتباهات و غفلتهایــی کــه در مــورد توســعة شــهر
داشــتهایم مؤثــر واقــع شــود.

