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

* معاون وزيــر و مديرعامل شرکت مادرتخصصي عمران و بهسـازي شهري ايران

saeidizadi@gmail.com

بــراي هریــک از ايــن کنشگــران ـ
دولــت ،شــهرداري و بخــش خصوصــي ـ
چــه نقشــي در فراينــد بازآفرينــي شــهري در
نظــر ميگيريــد؟
بـه نظـر مـن ،نقـش دولـت در فراينـد بهسـازي و نوسـازي
شـهري عبارت است از سياسـتگذاري ،تسهيلگري ،حمايت
و نظـارت .هرکـدام از اينهـا بـار معنايـي خـودش را دارد.
سياسـتگذار اسـت چون بايد تعيين کند که شـيوۀ مواجهه با
ايـن بافتها چيسـت ،چـه برنامههايي بايد بـراي اين بافتها
تهيـه شـود ،اين برنامهها بايـد از چه ابعادي برخوردار باشـند،
و حدود و مقياس مداخلۀ آنها چيسـت .حمايتگر اسـت چرا
کـه بايـد بتواند ابـزار الزم بـراي حضور سـاير کنشگـران را
از طريـق امکاناتـي کـه در اختيار دارد فراهم کند .تسـهيلگر
اسـت از ايـن جهـت کـه بایـد بتواند بيـن گروههـاي مختلف
هماهنگـي ايجاد کنـد .ناظر و کنترلکننده اسـت براي آنکه
بتوانـد بـا ارزيابـي بازخوردهـاي برنامهها و اعمـال اصالحات
الزم در سياسـتها و برنامههـاي خـود ،کيفيـت را تضميـن
کنـد .نقش شـهرداري مديريـت فرايند اجرا اسـت ،يعني باید
بتوانـد در همـۀ عرصهها برنامههاي عملياتـي تهيه و آنها را
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آمـوزش سـرمايهگذاري مالي و فکري قابـل توجهي ميکنند
و اتفاقـ ًا خيلـي هم موفـق بودهاند.
امـا مـا هنـوز در پـي ايـن چالـش هسـتيم کـه شـهرداري،
وزارتخانـه و ميـراث فرهنگـي چه نقشهـا و وظايفـي دارند.
يـا از طرف ديگر ،براي ارتباط و مشـارکت با بخش خصوصي
بالتکليف هسـتيم .شـايد موضوع عمارت مسـعوديه را شنيده
باشـيد کـه واگـذاري آن بـه بخـش خصوصـي به يـک قائلۀ
حقوقـي تبديـل شـد و بعـد با افتخـار در بـوق و کرنـا کردند
کـه مـا آن را از بخـش خصوصـي پـس گرفتيـم .در حاليکه
تـا هميـن اواخـر واگـذاري خانهها بـه بخـش خصوصي يک
افتخـار بـه شـمار ميآمـد .اين تضادها نشـان ميدهـد که ما
حد و مرزهاي مشـخصي بـراي نقشهايمان تعيين نکردهايم.
براي روشـنتر شـدن موضوع ،سه مثال از سـه پروژۀ مختلف
در بافـت تاريخـي ميزنـم .اوليـن پـروژه چايکنـار مجموعۀ
صاحباالمر اسـت که سـرمايهگذاري در آن را شرکت عمران
و بهسـازي به همراه سـازمان ملي زمين و مسـکن به عنوان
دو نهـاد دولتـي انجـام دادنـد .اگرچـه ايـن پـروژه به شـکل
صددرصـد دولتـي بـه اتمـام رسـيد ،تا بـه امـروز مغازههايش
فروش نرفته اسـت .پروژه به لحاظ کالبدي شـکل و شـمايل
خوبـي پيـدا کرده و پل بازارهـا احداث شـدهاند ،ولي هنوز آن
حيات و سـرزندگي کـه انتظار ميرفت به وجود نيامده اسـت.
در دورۀ بعـدي سـعي کرديم ايـن تجربه را اصلاح کنيم .لذا
وارد پـروژهاي جديـد بـه نـام مجموعۀ مسـجد کبود شـديم.
سـهم خودمـان را در ايـن پـروژه بـه  50درصد تقليـل داديم
و بـراي  50درصـد مابقـي نيز بخـش خصوصي را مشـارکت
داديم و به همان نسـبت هم توفيق داشـتيم ،يعني  50درصد
مجموعـه فعـال و سـرزنده شـده و  50درصدي کـه ما در آن
حضـور داشـتيم هنوز متروکه اسـت.
در دورۀ سـوم ،نقـش مـا بـاز هم کمتر شـد .در پـروژ ۀ ميدان
شـهيد بهشـتي ،کـه ابتدا اسـمش چهـارراه منصور بـود و بعد
ميدان فرش شـد ،دخالت مسـتقيم دولت به حـدود  10درصد
کاهـش پيـدا کـرد .مديريـت خيلـي خوبـي صـورت گرفت و
تمايـل بـه سـرمايهگذاري تـا حد بسـيار زيادي بـاال رفت .اما
بـاز هـم يـک اشـکال عمـده وجـود داشـت و آن هـم دخيل
نکردن شـهرداري در اين پروژه بـود .لذا االن پروژه در بخش
نگهداري دچار مشـکل شـده اسـت.

ايـن تجربههـا نشـان ميدهـد که هـرگاه نقشـي را فراموش
کردهايـم و در ايفـاي وظايـف تعـادل نداشـتهايم ،پروژههـا
بـا شکسـت روبـهرو شـدهاند .جایـي يـک نقشآفريـن مانند
شـهرداري را وارد نکردهايـم و جايي ديگـر ،بهرغم ورود همۀ
صاحبان نقش ،وزن سـهمها به درسـتي تقسـيم نشـده است.
پاسـخ پرسـش اساسـی شـما در همين آسيبشناسـي گذشته
اسـت .دولـت ،شـهرداري و بخـش خصوصـي سـه کنشگـر
اصلـی هسـتند کـه ميتواننـد در ايـن فراينـد حضـور داشـته
باشـند و بنـا بـر موضـوع اقدامـات ،سـهمهاي متفاوتـي پيدا
ميکننـد .نکتـۀ مهمـي کـه نبايد فرامـوش کنيم کانـون اين
مثلـث ،يعنـي مـردم اسـت .مـن بـه ايـن فراينـد دو کنشگر
ديگر يعني تسـهيلگران و توسـعهگران را نيز اضافه ميکنم.
تسـهيلگران ،نهادهـاي واسـط بيـن مـردم و ايـن سـه رکن
هسـتند .توسعهگران هم نهادهايي هستند که ميتوانند فرايند
اجرا را مديريت کنند ،يعني سـازنده و طراح و سـرمايهگذار را
گـرد هـم آورنـد .در حال حاضر جـاي خالي ايـن دو کنشگر
در برنامههـاي مـا به شـدت احسـاس ميشـود.

مديريـت کنـد ،مثل برنامههاي عملياتي بهسـازي و نوسـازي
شـهري .بخـش خصوصي هم مجري اسـت.
پـس ميتوانيـم اين نقشهـا را اين طور تعريـف کنيم :بخش
خصوصـي مجـري برنامههاي بهسـازي و نوسـازي شـهري،
شـهرداري مدير برنامههاي اجرايي ،و دولت هم سياسـتگذار
برنامههـا اسـت .مردم هم ذينفعـان اصلي هسـتند و بايد در
تمام طول فرايند حضور داشـته باشـند.
حضــور مــردم در ايــن فراينــد چگونــه رخ
خواهــد داد؟
وقتـي دولـت بـراي يـک منطقـه برنامـهاي تهيـه ميکنـد،
بايـد بتوانـد بـا اسـتفاده از روشهاي خـاص ،مثل فرسـتادن
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تسـهيلگراني بـه منطقـه ،مـردم را از آن برنامـه مطلـع
کنـد ،نظرشـان را بپرسـد و آنـان را در فراينـد برنامهريـزي،
تصميمسـازي و تصميمگيـري دخالت دهد .وقتي شـهرداري
ميخواهـد مديريـت و برنامهريزي کند ،بايد راههاي اسـتفاده
از نقـش مـردم به عنـوان اصليتريـن کنشگران ايـن فرايند
را بشناسـد .بخـش خصوصـي نيـز ميتوانـد از شـراکت مالی
بـا آنهـا تا سـاير همکاريهـا در مرحلۀ اجرا را رقـم بزند .لذا
نميتـوان فقـط يـک نقـش خاص بـه مـردم داد .مـردم بايد
بـه تناسـب موضوع اقـدام ،نقش مناسـب را در هـر مرحلهاي
بـه عهـده بگيرنـد و بـه اين ترتيـب در تمـام مراحـل حضور
داشـته باشند.

ســهم هريــک از ايــن کنشگــران چگونــه
مشــخص ميشــود؟
سـهمها بنا به شـرايط و مقتضيات هر منطقه متفاوت اسـت.
از آنجايـي کـه ميخواهم مسـتند و بر طبـق واقعيات صحبت
کنـم ،يکـي از موفقتريـن برنامههـاي بهسـازي و نوسـازي

شـهري ايـران را مثـال ميزنـم .بـه جرئـت ميتـوان گفـت
موفقترين برنامۀ بهسـازي و نوسازي شهري در ايران تجربۀ
«احياي بازار تبريز» اسـت .سـازمان ميراث فرهنگي توانسـت
در ايـن برنامـه بـه نحـوي عمل کند کـه يک هيئـت امنا در
بـازار تشـکيل شـود کـه محـور اقدامات قـرار بگيـرد .به نظر
من ،مديريتي که آقاي مهندس تقيزاده و دوستانشـان در آن
دوره داشـتند باعـث شـد تا حمايت سـازندۀ مالکيـن حجرهها
در پـروژه جلـب شـود و همـه بـا هدايـت هيئـت امنـا نقـش
بپذيرنـد و فعاليـت کننـد .سـازمان نقـش محـوري را به خود
هيئـت امناي بـازار داد ،يعني يـک نظام مديريتـي مردمنهاد.
بـه ايـن ترتيب کـه به آنهـا گفتنـد مرمت کاروانسـرا ،سـرا
و راسـته بـا شـما و تأميـن مصالـح ،جمـعآوري زبالههـا ،در
اختيـار قـرار دادن کارگـر و معمـار و سـاير کمکهـا هـم بـا
مـا .اکنـون نيـز با ایـن تجارب بـه ايـن نتيجه رسـیدهایم که
پاياتريـن نظـام مديريت در فرايند بهسـازي و نوسـازي ،نهاد
توسـعۀ محله اسـت .نهـادي که براسـاس حضـور و مديريت
خـود سـاکنين و ذينفعـان اصلـي پـروژه شـکل میگیـرد و
فعاليـت ميکنـد .ايـن نقـش را نه ميتـوان به دولـت داد ،نه
بـه شـهرداري و نه به بخـش خصوصي چون هرکـدام منافع
خـاص خـود را دنبـال ميکنند و حضورشـان در ايـن پروژهها
موقتـي و کمرنـگ اسـت .ولي سـاکنيني که خودشـان متولي
اصلـي هسـتند ،علاوه بـر حضور در زمـان اجراي پـروژه ،در
بهرهبـرداري ،مديريـت و نظارت هـم حضور خواهند داشـت.
ً
مثلا فراينـد نگـهداري بـازار تبريـز را در حـال حاضـر همان
هيئـت امنـا دنبـال ميکنـد و اگـر الزم باشـد از شـهرداري،
دولـت و ميـراث فرهنگـي امکانـات ميگيرد.
نهادهـاي مختلفـي در مقيـاس محلـه وجـود دارنـد ،از جمله

سـازمانهاي مردمنهـاد ،خيريـن ،هيئتهـاي امنـا ،دفاتـر
خدمات نوسـازي ،شـوراياريها و حتي گروههاي غيررسـمي.
نهـادي کـه مـا از آن صحبـت ميکنيـم هيچيـک از اينهـا
نيسـت ،بلکـه نهـادي اسـت کـه ميتواند همـۀ اينهـا را به
ً
کاملا بـا محوريت مـردم اداره شـود .در کنار
بـازي بگيـرد و
توجـه بـه نقش مـردم ،نبايـد وظايـف دسـتگاهها را به دوش
مـردم انداخت .توان مردم محدود اسـت .مگـر مردم در قلمرو
عمومـي چـه کاري ميتواننـد انجـام دهنـد؟ در اينجـا نقش
شـهرداري و دولـت پررنگ ميشـود .ايـن دسـتگاهها منابعي

در اختيـار دارنـد کـه بايد آنهـا را در عرصههـاي مختلف به
کار بندند.
در مـورد تناسـبي کـه از آن صحبـت کرديـم ،اجـازه دهيـد
هـر محلـه را به سـه عرصه تقسـي م کنـم :سـکونت ،خدمات
و زيرسـاخت .در عرصـۀ سـکونت ،نقـش دولـت را حداقلـی
ميدانـم و معتقدم نبايد مداخلۀ گسـترده داشـته باشـد .دولت
بايـد ضابطـه بدهد ،طرح تهيه کند و بيشـتر نقـش برنامهريز،
هدايتکننـده و نهايتـ ًا الگوسـاز داشـته باشـد .دولـت در دو
عرصـۀ ديگـر بهخصـوص خدمـات ميتوانـد نقـش جـدي
داشـته باشـد ولي بـاز هم بـدون نقشآفريني سـاکنين کاري
از پيـش نمـيرود .اگـر هم بـه تنهايـي اقدامي صـورت دهد،
اسـتقبالي از آن نميشـود ،مثـل بسـياري از مراکـزي کـه

سـاختيم و سـالها خالـي مانـد .لـذا اگـر چنيـن نقشـي هم
بـراي دولـت در آن عرصـه تعريـف ميکنيـم بـاز هـم بدون
حضور سـاکنين نيسـت .در عرصۀ زيرسـاخت هم بخشـي از
وظايف شـبکههاي زيرسـاخت خدمات و تأسيسـات مثل آب،
بـرق و گاز مربـوط بـه دولت و بخشـي مربوط به شـهرداري
اسـت که نقشـي جـدي در تجهيـز قلمرو عمومـي دارد .پس
ايـن نقشهـا و نسـبت آنها با توجـه به قلمـرو جغرافيايي و
بـه لحـاظ عملکـردي متفاوت و متغير اسـت .نقـش محوري
مـردم در همـۀ مـوارد بايـد در نظـر گرفتـه شـود ،حتـي در
بخشهايـي کـه فکـر ميکنيـم حضور مـردم لزومـي ندارد،
ماننـد هميـن بخـش خدمات و زيرسـاخت.
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