نقشپذيري کنــشگران دخيل در فرايند بازآفـريني بافتهاي تاريخـي:
شرط اساسي موفقيت برنامهها
گفت و گو با محمدسعـيد ايـــزدي

بــه نظــر شــما ،نقــش و جايــگاه دولــت در
ورود بــه موضــوع بازآفرينــي عرصههــاي
عمومــي در بافتهــایتاريخــي چيســت؟
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بنـده ترجيـح ميدهم پاسـخ به سـؤال شـما را با بازگشـت به
سـوابق موضوع و آسيبشناسـي آنچـه در مديريت بافتهاي
تاريخـي کشـور در دورههـاي مختلـف روي داده آغـاز کنم و
پـس از آن بگويـم بهتريـن جايگاه برای دولـت در اين فرايند
کجـا اسـت ،در حـال حاضر چه نقشـي دارد و بهتر اسـت چه
نقشي داشـته باشد.
ميتـوان گفـت نيـروي ورود بـه حـوزۀ مديريـت بافتهـاي
تاريخـی از دهـۀ هفتـاد در دولـت ايجـاد شـد .تـا پيـش از
ايـن ،دولـت فقـط درصدد حفـظ دانههـاي تاريخـي در قالب
سـازمان ميـراث فرهنگـي بـود و مفهـوم بافـت هيـچ گاه در
قلمـرو مأموريت دسـتگاه مشـخصي تعريف نشـده بود .جنگ
و مسـائل ناشـي از آن نيز باعث شـده بود دولت قدرتي براي
ورود بـه ايـن عرصه نداشـته باشـد .ايـن جريان ادامه داشـت
تا زماني که وزارت مسـکن و شهرسـازي سـابق وارد موضوع
شـد .دولت با مداخلۀ مسـتقيم ،تملک و اجـراي پروژه در اين
محدودهها خودش را مجري برنامههاي بهسـازي و نوسـازي
شـهري فـرض ميکرد .شـايد در مقياس تکبنـا ،ورودش به
عرصـۀ بهرهبـرداري مجـدد و مرمـت خيلي خوب بـوده ،ولي

*

چ وجه ايـن گونه نبوده
وضعيـت در پروژههـاي شـهري به هي 
اسـت .بـه مرور زمـان ،تب خصوصيسـازي و طـرح موضوع
مشـارکت عمومـي ـ خصوصـي باعـث شـد دولت جـاي خود
را بـه بخـش خصوصـي بدهـد .ايـن تغييـر نگـرش در اواخر
دهـۀ  80و اوايـل دهـۀ  90میلادی در حـوزۀ اروپـاي غربي
نيـز رخ داده اسـت .در نتيجـۀ ايـن تغيير ،بخـش خصوصي با
رويکردهـاي خـود که عمدت ًا بـر پايۀ منافع اسـت ،اتفاقاتي را
رقم زد که باعث عقبنشـيني مجدد دولت در اين حوزه شـد.
مـن بـاب نمونـه ميتـوان به حفـظ نماي سـاختمان اشـاره
کـرد .کوتاه آمدن دولت در مقابـل بخش خصوصي در عرصۀ
تاريخـي باعث شـد اين بخش کـه به دنبال منافـع حداکثري
اسـت ،فقط پوسـتۀ ظاهـري بافـت تاريخي را مـورد حفاظت
قـرار دهـد و در پـس آن نمـا ،پـروژۀ سـرمايهگذاري خـود را
اجـرا کنـد .چنيـن اتفاقاتـي با عنـوان فاساديسـم ،باعث شـد
دولتهـاي غربـي بـه ايـن نتيجـه برسـند کـه ورود بخـش
خصوصـي امـري مثبـت اسـت ،ولـي بايـد حـدود آن تعريف
شـود و دولـت هم در بخشـي از ايـن فرايند دخيل باشـد و در
کنـار بخـش خصوصي ،بـرای خـود نقشهاي جـدي در نظر
بگيـرد .پـس از ايـن دوره ،اين سـؤال در اروپا مطرح شـد که
نقـش مـردم در ايـن بين چيسـت؟ آنها جايگاهـی کليدي و
محـوري به مـردم دادند و به همين دليـل در حوزۀ فرهنگ و
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