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ــت در  ــگاه دول ــش و جای ــما، نق ــر ش ــه نظ ب
ورود بــه موضــوع بازآفرینــي عرصه هــاي 
عمومــي در بافت هــای  تاریخــي چیســت؟

بنـده ترجیـح مي دهم پاسـخ به سـؤال شـما را با بازگشـت به 
سـوابق موضوع و آسیب شناسـي آنچـه در مدیریت بافت هاي 
تاریخـي کشـور در دوره هـاي مختلـف روي داده آغـاز کنم و 
پـس از آن بگویـم بهتریـن جایگاه برای دولـت در این فرایند 
کجـا اسـت، در حـال حاضر چه نقشـي دارد و بهتر اسـت چه 

نقشي داشـته باشد.
مي تـوان گفـت نیـروي ورود بـه حـوزۀ مدیریـت بافت هـاي 
تاریخـی از دهـۀ هفتـاد در دولـت ایجـاد شـد. تـا پیـش از 
ایـن، دولـت فقـط در صدد حفـظ دانه هـاي تاریخـي در قالب 
سـازمان میـراث فرهنگـي بـود و مفهـوم بافـت هیـچ گاه در 
قلمـرو مأموریت دسـتگاه مشـخصي تعریف نشـده بود. جنگ  
و مسـائل ناشـي از آن نیز باعث شـده بود دولت قدرتي براي 
ورود بـه ایـن عرصه نداشـته باشـد. ایـن جریان ادامه داشـت 
تا زماني که وزارت مسـکن و شهرسـازي سـابق وارد موضوع 
شـد. دولت با مداخلۀ مسـتقیم، تملک و اجـراي پروژه در این 
محدوده ها خودش را مجري برنامه هاي بهسـازي و نوسـازي 
شـهري فـرض مي کرد. شـاید در مقیاس تک  بنـا، ورودش به 
عرصـۀ  بهره بـرداري مجـدد و مرمـت خیلي خوب بـوده، ولي 

وضعیـت در پروژه هـاي شـهري به هیچ  وجه ایـن گونه نبوده 
اسـت. بـه مرور زمـان، تب خصوصي  سـازي و طـرح موضوع 
مشـارکت عمومـيـ  خصوصـي باعـث شـد دولت جـاي خود 
را بـه بخـش خصوصـي بدهـد. ایـن تغییـر نگـرش در اواخر 
دهـۀ ۸0 و اوایـل دهـۀ ۹0 میـالدی در حـوزۀ اروپـاي غربي 
نیـز رخ داده اسـت. در نتیجـۀ  ایـن تغییر، بخـش خصوصي با 
رویکردهـاي خـود که عمدتًا بـر پایۀ منافع اسـت، اتفاقاتي را 
رقم زد که باعث عقب نشـیني مجدد دولت در این حوزه شـد.
مـن بـاب نمونـه مي تـوان به حفـظ نماي سـاختمان  اشـاره 
کـرد. کوتاه آمدن دولت در مقابـل بخش خصوصي در عرصۀ 
تاریخـي باعث شـد این بخش کـه به دنبال منافـع حداکثري 
اسـت، فقط پوسـتۀ  ظاهـري بافـت تاریخي را مـورد حفاظت 
قـرار دهـد و در پـس آن نمـا، پـروژۀ سـرمایه گذاري خـود را 
اجـرا کنـد. چنیـن اتفاقاتـي با عنـوان فاسادیسـم، باعث شـد 
دولت هـاي غربـي بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه ورود بخـش 
خصوصـي امـري مثبـت اسـت، ولـي بایـد حـدود آن تعریف 
شـود و دولـت هم در بخشـي از ایـن فرایند دخیل باشـد و در 
کنـار بخـش خصوصي، بـرای خـود نقش هاي جـدي در نظر 
بگیـرد. پـس از ایـن دوره، این سـؤال در اروپا مطرح شـد که 
نقـش مـردم در ایـن بین چیسـت؟ آن ها جایگاهـی کلیدي و 
محـوري به مـردم دادند و به همین دلیـل در حوزۀ فرهنگ و 

نقش پذیري کنــش گران دخیل در فرایند بازآفـریني بافت هاي تاریخـي: 
شرط اساسي موفقیت برنامه ها
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آمـوزش سـرمایه گذاري مالي و فکري قابـل توجهي مي کنند 
و اتفاقـًا خیلـي هم موفـق بوده اند.

امـا مـا هنـوز در پـي ایـن چالـش هسـتیم کـه شـهرداري، 
وزارتخانـه و میـراث فرهنگـي چه نقش هـا و وظایفـي دارند. 
یـا از طرف دیگر، براي ارتباط و مشـارکت با بخش خصوصي 
بالتکلیف هسـتیم. شـاید موضوع عمارت مسـعودیه را شنیده 
باشـید کـه واگـذاري آن بـه بخـش خصوصـي به یـک قائلۀ 
حقوقـي تبدیـل شـد و بعـد با افتخـار در بـوق و کرنـا کردند 
کـه مـا آن را از بخـش خصوصـي پـس گرفتیـم. در حالي که 
تـا همیـن اواخـر واگـذاري خانه ها بـه بخـش خصوصي یک 
افتخـار بـه شـمار مي آمـد. این تضادها نشـان مي دهـد که ما 
حد و مرزهاي مشـخصي بـراي نقش هایمان تعیین نکرده ایم. 
براي روشـن تر شـدن موضوع، سه مثال از سـه پروژۀ مختلف 
در بافـت تاریخـي مي زنـم. اولیـن پـروژه چاي کنـار مجموعۀ 
صاحب االمر اسـت که سـرمایه گذاري در آن را شرکت عمران 
و بهسـازي به همراه سـازمان ملي زمین و مسـکن به عنوان 
دو نهـاد دولتـي انجـام دادنـد. اگرچـه ایـن پـروژه به شـکل 
صد در صـد دولتـي بـه اتمـام رسـید، تا بـه امـروز مغازه هایش 
فروش نرفته  اسـت. پروژه به لحاظ کالبدي شـکل و شـمایل 
خوبـي پیـدا کرده و پل بازارهـا احداث شـده اند، ولي هنوز آن 
حیات و سـرزندگي کـه انتظار مي رفت به وجود نیامده اسـت.
در دورۀ بعـدي سـعي کردیم ایـن تجربه را اصـالح کنیم. لذا 
وارد پـروژه اي جدیـد بـه نـام مجموعۀ مسـجد کبود شـدیم. 
سـهم خودمـان را در ایـن پـروژه بـه ۵0 درصد تقلیـل دادیم 
و بـراي ۵0 درصـد مابقـي نیز بخـش خصوصي را مشـارکت 
دادیم و به همان نسـبت هم توفیق داشـتیم، یعني ۵0 درصد 
مجموعـه فعـال و سـرزنده شـده و ۵0 درصدي کـه ما در آن 

حضـور داشـتیم هنوز متروکه اسـت.
در دورۀ سـوم، نقـش مـا بـاز هم کمتر شـد. در پـروژۀ  میدان 
شـهید بهشـتي، کـه ابتدا اسـمش چهـار راه منصور بـود و بعد 
میدان فرش شـد، دخالت مسـتقیم دولت به حـدود ۱0 درصد 
کاهـش پیـدا کـرد. مدیریـت خیلـي خوبـي صـورت گرفت و 
تمایـل بـه سـرمایه گذاري تـا حد بسـیار زیادي بـاال رفت. اما 
بـاز هـم یـک اشـکال عمـده وجـود داشـت و آن هـم دخیل 
نکردن شـهرداري در این پروژه بـود. لذا االن پروژه در بخش 

نگه داري دچار مشـکل شـده اسـت.

ایـن تجربه هـا نشـان مي دهـد که هـر گاه نقشـي را فراموش 
کرده ایـم و در ایفـاي وظایـف تعـادل نداشـته ایم، پروژه هـا 
بـا شکسـت روبـه رو شـده اند. جایـي یـک نقش آفریـن مانند 
شـهرداري را وارد نکرده ایـم و جایي دیگـر، به  رغم ورود همۀ 
صاحبان نقش ، وزن سـهم  ها به درسـتي تقسـیم نشـده است.

پاسـخ پرسـش اساسـی شـما در همین آسیب شناسـي گذشته 
اسـت. دولـت، شـهرداري  و بخـش خصوصـي سـه کنش گـر 
اصلـی هسـتند کـه مي تواننـد در ایـن فراینـد حضـور داشـته 
باشـند و بنـا بـر موضـوع اقدامـات، سـهم هاي متفاوتـي پیدا 
مي کننـد. نکتـۀ مهمـي کـه نباید فرامـوش کنیم کانـون این 
مثلـث، یعنـي مـردم اسـت. مـن بـه ایـن فراینـد دو کنش گر 
دیگر یعني تسـهیل گران و توسـعه گران را نیز اضافه مي کنم. 
تسـهیل گران، نهادهـاي واسـط بیـن مـردم و ایـن سـه رکن 
هسـتند. توسعه گران هم نهادهایي هستند که مي توانند فرایند 
اجرا را مدیریت کنند، یعني سـازنده و طراح و سـرمایه گذار را 
گـرد هـم آورنـد. در حال حاضر جـاي خالي ایـن دو کنش گر 

در برنامه هـاي مـا به شـدت احسـاس مي شـود.

ـ  کنش گــران  ایــن  از  هر یــک  بــراي 
دولــت، شــهرداري و بخــش خصوصــي ـ 
چــه نقشــي در فراینــد بازآفرینــي شــهري در 

نظــر مي گیریــد؟

بـه نظـر مـن، نقـش دولـت در فراینـد بهسـازي و نوسـازي 
شـهري عبارت است از سیاسـت گذاري، تسهیل گري، حمایت 
و نظـارت. هر کـدام از این هـا بـار معنایـي خـودش را دارد. 
سیاسـت گذار اسـت چون باید تعیین کند که شـیوۀ مواجهه با 
ایـن بافت ها چیسـت، چـه برنامه هایي باید بـراي این بافت ها 
تهیـه شـود، این برنامه ها بایـد از چه ابعادي برخوردار باشـند، 
و حدود و مقیاس مداخلۀ آن ها چیسـت. حمایت گر اسـت چرا 
کـه بایـد بتواند ابـزار الزم بـراي حضور سـایر کنش گـران را 
از طریـق امکاناتـي کـه در اختیار دارد فراهم کند. تسـهیل گر 
اسـت از ایـن جهـت کـه بایـد بتواند بیـن گروه هـاي مختلف 
هماهنگـي ایجاد کنـد. ناظر و کنترل  کننده اسـت براي آن که 
بتوانـد بـا ارزیابـي بازخوردهـاي برنامه ها و اعمـال اصالحات 
الزم در سیاسـت ها و برنامه هـاي خـود، کیفیـت را تضمیـن 
کنـد. نقش شـهرداري مدیریـت فرایند اجرا اسـت، یعني باید 
بتوانـد در همـۀ عرصه ها برنامه هاي عملیاتـي تهیه و آن ها را 
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مدیریـت کنـد، مثل برنامه هاي عملیاتي بهسـازي و نوسـازي 
شـهري. بخـش خصوصي هم مجري اسـت. 

پـس مي توانیـم این نقش هـا را این  طور تعریـف کنیم: بخش 
خصوصـي مجـري برنامه هاي بهسـازي و نوسـازي شـهري، 
شـهرداري مدیر برنامه هاي اجرایي، و دولت هم سیاسـت گذار 
برنامه هـا اسـت. مردم هم ذي نفعـان اصلي هسـتند و باید در 

تمام طول فرایند حضور داشـته باشـند.

ــه رخ  ــد چگون ــن فراین ــردم در ای ــور م حض
ــد داد؟ خواه

وقتـي دولـت بـراي یـک منطقـه برنامـه اي تهیـه مي کنـد، 
بایـد بتوانـد بـا اسـتفاده از روش هاي خـاص، مثل فرسـتادن 
برنامـه مطلـع  آن  از  را  بـه منطقـه، مـردم  تسـهیل گراني 
کنـد، نظرشـان را بپرسـد و آنـان را در فراینـد برنامه ریـزي، 
تصمیم سـازي و تصمیم گیـري دخالت دهد. وقتي شـهرداري 
مي خواهـد مدیریـت و برنامه ریزي کند، باید راه هاي اسـتفاده 
از نقـش مـردم به عنـوان اصلي تریـن کنش گران ایـن فرایند 
را بشناسـد. بخـش خصوصـي نیـز مي توانـد از شـراکت مالی 
بـا آن هـا تا سـایر همکاري هـا در مرحلۀ اجرا را رقـم بزند. لذا 
نمي تـوان فقـط یـک نقـش خاص بـه مـردم داد. مـردم باید 
بـه تناسـب موضوع اقـدام، نقش مناسـب را در هـر مرحله اي 
بـه عهـده بگیرنـد و بـه این ترتیـب در تمـام مراحـل حضور 

باشند. داشـته 

 

ــه  ــران چگون ــن کنش گ ــک از ای ــهم هری س
مشــخص مي شــود؟

سـهم ها بنا به شـرایط و مقتضیات هر منطقه متفاوت اسـت. 
از آنجایـي کـه مي خواهم مسـتند و بر طبـق واقعیات صحبت 
کنـم، یکـي از موفق تریـن برنامه هـاي بهسـازي و نوسـازي 

شـهري ایـران را مثـال مي زنـم. بـه جرئـت مي تـوان گفـت 
موفق ترین برنامۀ بهسـازي و نوسازي شهري در ایران تجربۀ 
»احیاي بازار تبریز« اسـت. سـازمان میراث فرهنگي توانسـت 
در ایـن برنامـه بـه نحـوي عمل کند کـه یک هیئـت امنا در 
بـازار تشـکیل شـود کـه محـور اقدامات قـرار بگیـرد. به نظر 
من، مدیریتي که آقاي مهندس تقي زاده و دوستانشـان در آن 
دوره داشـتند باعـث شـد تا حمایت سـازندۀ مالکیـن حجره ها 
در پـروژه جلـب شـود و همـه بـا هدایـت هیئـت امنـا نقـش 
بپذیرنـد و فعالیـت کننـد. سـازمان نقـش محـوري را به خود 
هیئـت امناي بـازار داد، یعني یـک نظام مدیریتـي مردم نهاد. 
بـه ایـن ترتیب کـه به آن هـا گفتنـد مرمت کاروانسـرا، سـرا 
و راسـته بـا شـما و تأمیـن مصالـح، جمـع آوري زباله هـا، در 
اختیـار قـرار دادن کارگـر و معمـار و سـایر کمک هـا هـم بـا 
مـا. اکنـون نیـز با ایـن تجارب بـه ایـن نتیجه رسـیده ایم که 
پایاتریـن نظـام مدیریت در فرایند بهسـازي و نوسـازي، نهاد 
توسـعۀ محله اسـت. نهـادي که بر اسـاس حضـور و مدیریت 
خـود سـاکنین و ذي نفعـان اصلـي پـروژه شـکل می گیـرد و 
فعالیـت مي کنـد. ایـن نقـش را نه مي تـوان به دولـت داد، نه 
بـه شـهرداري و نه به بخـش خصوصي چون هر کـدام منافع 
خـاص خـود را دنبـال مي کنند و حضورشـان در ایـن پروژه ها 
موقتـي و کمرنـگ اسـت. ولي سـاکنیني که خودشـان متولي 
اصلـي هسـتند، عـالوه بـر حضور در زمـان اجراي پـروژه، در 
بهره بـرداري، مدیریـت و نظارت هـم حضور خواهند داشـت. 
مثـاًل فراینـد نگـه داري بـازار تبریـز را در حـال حاضـر همان 
هیئـت امنـا دنبـال مي کنـد و اگـر الزم باشـد از شـهرداري، 

دولـت و میـراث فرهنگـي امکانـات مي گیرد.
 نهادهـاي مختلفـي در مقیـاس محلـه وجـود دارنـد، از جمله 
امنـا، دفاتـر  سـازمان هاي مردم نهـاد، خیریـن، هیئت هـاي 
خدمات نوسـازي، شـورایاري ها و حتي گروه هاي غیر  رسـمي. 
نهـادي کـه مـا از آن صحبـت مي کنیـم هیچ یـک از این هـا 
نیسـت، بلکـه نهـادي اسـت کـه مي تواند همـۀ این هـا را به 
بـازي بگیـرد و کامـاًل بـا محوریت مـردم اداره شـود. در کنار 
توجـه بـه نقش مـردم، نبایـد وظایـف دسـتگاه ها را به دوش 
مـردم انداخت. توان مردم محدود اسـت. مگـر مردم در قلمرو 
عمومـي چـه کاري مي تواننـد انجـام دهنـد؟ در این جـا نقش 
شـهرداري و دولـت پررنگ مي شـود. ایـن دسـتگاه ها منابعي 
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در اختیـار دارنـد کـه باید آن هـا را در عرصه هـاي مختلف به 
بندند. کار 

در مـورد تناسـبي کـه از آن صحبـت کردیـم، اجـازه دهیـد 
هـر محلـه را به سـه عرصه تقسـیم  کنـم: سـکونت، خدمات 
و زیرسـاخت. در عرصـۀ سـکونت، نقـش دولـت را حداقلـی 
مي دانـم و معتقدم نباید مداخلۀ گسـترده داشـته باشـد. دولت 
بایـد ضابطـه بدهد، طرح تهیه کند و بیشـتر نقـش برنامه ریز، 
هدایت کننـده و نهایتـًا الگوسـاز داشـته باشـد. دولـت در دو 
عرصـۀ دیگـر به خصـوص خدمـات مي توانـد نقـش جـدي 
داشـته باشـد ولي بـاز هم بـدون نقش آفریني سـاکنین کاري 
از پیـش نمـي رود. اگـر هم بـه تنهایـي اقدامي صـورت دهد، 
اسـتقبالي از آن نمي شـود، مثـل بسـیاري از مراکـزي کـه 

سـاختیم و سـال ها خالـي مانـد. لـذا اگـر چنیـن نقشـي هم 
بـراي دولـت در آن عرصـه تعریـف مي کنیـم بـاز هـم بدون 
حضور سـاکنین نیسـت. در عرصۀ زیرسـاخت هم بخشـي از 
وظایف شـبکه هاي زیرسـاخت خدمات و تأسیسـات مثل آب، 
بـرق و گاز مربـوط بـه دولت و بخشـي مربوط به شـهرداري 
اسـت که نقشـي جـدي در تجهیـز قلمرو عمومـي دارد. پس 
ایـن نقش هـا و نسـبت آن ها با توجـه به قلمـرو جغرافیایي و 
بـه لحـاظ عملکـردي متفاوت و متغیر اسـت. نقـش محوري 
مـردم در همـۀ مـوارد بایـد در نظـر گرفتـه شـود، حتـي در 
بخش هایـي کـه فکـر مي کنیـم حضور مـردم لزومـي ندارد، 

ماننـد همیـن بخـش خدمات و زیرسـاخت.
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