
اعتماد به تجربه تاریخی، گام نخست برای حل مشکالت امروز

گفت	وگو	با	سید	محمد	بهشتی*

بــا توجــه بــه این کــه شــما در شــورای 
ــهری  ــی ش ــرکت بازآفرین ــت گذاری ش سیاس
ایــران حضــور داریــد و در جریــان سیاســت ها 
ــی  ــرد بازآفرین ــی بررویک ــای مبتن ــه ه و برنام
شــهری هســتید، چــه نگاهــی بــه ایــن 

ــد؟  ــرد داری رویک

مــن	معمواًل	بــه	عنــوان	کســی	کــه	بــا	اصطــالح	»بازآفرینی«	
ــع	 ــم	راج ــدا	مایل ــن	ابت ــوم.	بنابرای ــناخته	می	ش ــه	دارد	ش زاوی
ــر	 ــده	ب ــد	قاع ــم.	در	دورة	جدی ــح	ده ــه	توضی ــن	زاوی ــه	ای ب
ایــن	بــوده	کــه	رفته	رفتــه	از	کشــورهایی	کــه	تجربیــات	
ــن	 ــه	مبی ــم	ک ــذ	کنی ــی	را	اخ ــد،	اصطالحات ــده	دارن تئوریزه	ش
ــت.	 ــان	اس ــا	سرزمینش ــا		ب ــة	آن	ه ــیوة	مواجه ــا	ش ــرد	ی رویک
ایــن	رونــد	بــا	تأخیــر	کــه	بــه	30	ســال	هــم	می	رســد،	غالبــًا	
ــه	 ــوری	ک ــه	ط ــت	ب ــه	اس ــش	رفت ــع	پی ــی	غیرجام ــا	درک ب
حتــی	کســانی	هــم	کــه	یــک	اصطــالح	مشــخص	را	بــه	کار	
می	بردنــد،	درک	واحــدی	از	آن	نداشــتند.	گویــی	هرکــس	
ــل	 ــا	فص ــرد.	ام ــال	می	ک ــوان	دنب ــل	آن	عن ــود	را	ذی ــر	خ نظ
مشــترک	همــة	راه	حل	هــا	ایــن	اســت	کــه	مــا	خودمــان	آن	هــا	
ــی	مسئله	شناســی	 ــم	و	حت ــان	نیافته	ای ــرای	مســائل	خودم را	ب

ــم.	 ــام	نداده	ای ــا	انج ــود	م ــم	خ را	ه

ــان	را	 ــئلة	خودم ــدا	مس ــه	ابت ــت	ک ــن	اس ــن	ای ــة	م توصی
ــدا	 ــا	آن	پی ــب	ب ــی	متناس ــپس	راه	حل ــم	و	س ــایی	کنی شناس
ــه	 ــات	هم ــه	از	تجربی ــت	ک ــوب	اس ــی	خ ــه	خیل ــم.	البت کنی
ــا	 ــه	دنی ــم	ک ــر	بگیری ــا	در	نظ ــیم،	ام ــع	باش ــا	مطل ــای	دنی ج
ــم	 ــا	ه ــاط	دنی ــر	نق ــت	و	دیگ ــز	نیس ــرب	متمرک ــط	در	غ فق
صاحــب	تجربیاتــی	هســتند.	آیــا	مــا	در	جریــان	تجربیاتــی	که	
در	ژاپــن	یــا	چیــن	یــا	هندوســتان	اجــرا	شــده	هســتیم؟	پــس	
ــای	 ــی	و	راه	حل	ه ــه،	مسئله	شناس ــر	تجرب ــا	ب ــت	بن ــر	اس بهت
ــورت،	در	 ــن		ص ــم.	در	ای ــع	کنی ــی	را	وض ــان	اصطالح خودم
ــم	 ــار	مشــکل	نمی	شــویم.	بگذاری ــی	دچ ــر	و	تفســیر	خیل تعبی
ــرای	دیگــران	باشــد.	وقتــی	گفتــه	 مشــکل	ترجمــه	و	فهــم	ب
می	شــود	»بازآفرینــی	شــهری«،	کســی	کــه	کنجــکاوی	
ــی	 ــه	عبارت ــة	چ ــالح	ترجم ــن	اصط ــد	ای ــی	دارد	می	پرس علم
ــت. ــر	اس ــب	قاص ــان	مطل ــازی	از	بی ــی	معادل	س ــت،	یعن اس
ــا	مســائلمان،	 ــة	دیگــر	ایــن	اســت	کــه	مــا	در	مواجهــه	ب نکت
ــرور	آن	هــا	را	 ــه	م ســنت	هایی	داشــتیم	کــه	در	دورة	معاصــر	ب
ــن	 ــرد	امروزی ــه	رویک ــت	ک ــب	این	جاس ــم.	جال ــرک	کرده	ای ت
ــنت	هایی	 ــان	س ــیاری	از	هم ــه	بس ــود	را	ب ــت	خ ــان،	جه جه
ــرای	 کــه	مــا	بدان	هــا	پایبنــد	بودیــم	نزدیــک	کــرده	اســت.	ب
مثــال،	در	کتابــی	مثــل	مــرآت	القاســان	کــه	بــا	عنــوان	تاریــخ	
کاشــان	تصحیــح	شــده	و	یکــی	از	آخریــن	کتاب	هایــی	اســت	
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ــناخته	 ــی	ش ــه	درون	زا	و	اختصاص ــه	وج ــهر	را	ب ــک	ش ــه	ی ک
و	معرفــی	می	کنــد،	می	بینیــم	کــه	بــه	کاشــان	نگاهــی	
ــب	شــده	اســت.	در	حقیقــت،	 ــاس	و	ذومرات ــه،	ذومقی همه	جانب
ــن	اســت	کــه	کاشــان	کجاســت	و	 ــاب	ای ــی	کت پرســش	اصل
کاشــانی	کیســت.	چــرا	کــه	کاشــان	جایــی	اســت	کــه	هیــچ	
جای	دیگــری	مثــل	آن	نیســت	و	کاشــانی	ها	کســانی	هســتند	

ــل	ایشــان	نیســت.	 ــر	مث ــه	هیچ	کــس	دیگ ک
این	هــا	در	بــاب	بازشناســی	موضــوع	
بــود.	در	مراحــل	بعــد	نیــز،	چــه	در	حــل	
ــرا	 ــه	اج ــه	در	ب ــادالت	و	چ ــا	و	مع معم
گذاشــتن	راه	حل	هــا،	همــواره	متذکــر	
ــی	 ــا	موضوع ــه	ب ــتیم	ک ــر	هس ــن	ام ای
و	ذومراتــب	 همه	جانبــه،	ذومقیــاس	
ــد	 ــز	بای ــا	نی ــس	راه	حل	ه ــم.	پ مواجهی
و	ذومراتــب	 همه	جانبــه،	ذومقیــاس	

ــه	 ــبت	ب ــهر،	نس ــا	ش ــه	ب ــی	در	مواجه ــاز	بازآفرین ــد.	امتی باش
ــه	رویکردهــای	 ــن	اســت	کــه	ب شــیوه	های	پیــش	از	آن،	در	ای
مــا	در	ســنت	تاریخی	مــان	نزدیــک	شــده	اســت.	ســنتی	کــه	
بــا	عنــوان	نــگاه	ِحکمــی،	معرفــت	ِحکمــی،	شــناخت	ِحکمی،	
ــد.	 ــته	می	ش ــه	کار	بس ــی	ب ــر	ِحکم ــا	تدبی ــی	ی ــار	ِحکم رفت
ــب،	 ــاورزی،	ط ــه	در	کش ــهرها	بلک ــط	در	ش ــنت	نه	فق ــن	س ای
شــناخت	ســنگ	های	معدنــی	و	حوزه	هــای	دیگــر	هــم	
ــا	 ــوده	کــه	مســائل	را	ب ــن	ب ــا	ای ــر	م ــی	هن ــوده،	یعن جــاری	ب

ــم.	 ــل		و	فصــل	کنی ــی	ح ــگاه	ِحکم ن
دلیــل	پــی		بــردن	پیشــینیان	مــا	بــه	ایــن	ضــرورت	آن	اســت	
کــه	مختصــات	محیطــی	ایــران	اقتضــا	می	کنــد	نــگاه	ِحکمی	
ــک	 ــم	ی ــی	نمی	توانی ــن	محیط ــا	در	چنی ــیم.	م ــته	باش داش
معادلــة	چندیــن	مجهولــی	را	بــا	تبدیــل	آن	بــه	چندیــن	معادلة	
ــد	مــدام	 ــی	حــل	کنیــم؛	کاری	کــه	در	دورة	جدی یــک		مجهول
ــرده	 ــی	ب ــازه	پ ــهری	ت ــی	ش ــی	بازآفرین ــم.	گوی ــام	داده	ای انج
ــتیم	 ــی	طــرف	هس ــن	مجهول ــة	چندی ــک«	معادل ــا	»ی ــه	ب ک
کــه	ابعــاد	کالبــدی،	اجتماعــی،	اقتصــادی،	فرهنگــی،	حقوقی،	
ــد	متوجــه	یکپارچگــی	 ــا	نه	تنهــا	بای ــره	دارد.	م ــی	و	غی مدیریت
معادلــه	باشــیم،	بلکــه	بایــد	بدانیــم	اقتضــای	محیط	آن	اســت	
ــرد	 ــی،	رویک ــة	تاریخــی	طوالن ــک	تجرب ــر	ی ــکا	ب ــا	ات ــه	ب ک

ِحکمــی	را	برگزینیــم.	

ــع	 ــع	و	مناب ــیم،	مراج ــته	باش ــی	داش ــگاه	ِحکم ــا	ن ــر	م اگ
ــم	در	 ــادگی	نتوانی ــه	س ــاید	ب ــم	آورد.	ش ــم	نخواهی تاریخــی	ک
ــگاه	 ــة	مشــخص	در	ن ــک	نظری ــه	ی ــینیان	ب ــار	پیش ــان	آث می
ِحکمــی	بــه	شــهر	دســت	یابیــم	ولــی	بــا	مالحظــة	آن	کــه	در	
واقع	تمــام	جغرافیــای	تاریخــی	مــا	از	چنیــن	نگاهی	برخــوردار	
اســت،	تنهــا	بــا	اصــالح	نــوع	نــگاه	فعلــی	می	توانیــم	مطالــب	
بســیار	مفیــد	و	نافعــی	بیابیــم	و	نظریه	هــای	متناســبی	تدویــن	
کنیــم.	تمــام	کتاب	هایــی	کــه	بــه	
ــد	و	 ــروکار	دارن ــت	س ــا	طبیع ــکلی	ب ش
ــی	در	مراتِب	 ــات	فارســی	و	دین حتی	ادبی
معنایــی	نیــز	همیــن	نــوع	نــگاه	ِحکمــی	
ــود	 ــد.	خ ــال	می	کنن ــط	را	دنب ــه	محی ب
شــهرها،	باورهــا	و	فولکلــور،	نام	هــا	و	
ــه	 ــزی	ک ــر	چی ــع	ه ــانه	ها	و	در	واق نش
بــر	وجــه	غیرملمــوس	میــراث	فرهنگــی	
ــگاه،	 ــن	ن ــا	ای ــت.	ب ــرش	اس ــن	نگ ــع	ای ــد	تاب ــت	می	کن دالل
ــد،	 ــه	باش ــکل	گرفت ــه	ش ــک	رودخان ــار	ی ــهری	در	کن ــر	ش اگ
ــا	و	 ــه	و	باوره ــه	رودخان ــبت	ب ــهر	نس ــردم	ش ــم	ادراک	م فه
ــرا	 ــال،	چ ــرای	مث ــت.	ب ــم	اس ــارة	آن	مه ــان	درب روایت	هایش
تــا	قبــل	از	دورة	اخیــر	و	ورود	طرح	هایــی	مثــل	جامــع	و	
ــود؟	در	 ــه	ب ــه	رودخان ــواز	پشــت	ب ــره،	شــهر	اه ــدی	و	غی کالب
ــه	 ــهر	ب ــت	ش ــوب	اس ــد	خ ــر	می	رس ــه	نظ ــه	ب ــی		ک صورت
ــاد	هــم	 ــل	کارون	بچســبد.	شــهر	خرم	آب ــی	مث ــة	بزرگ رودخان
ــورد	 ــی	درم ــئلة	خاص ــگار	مس ــت.	ان ــه	اس ــه	رودخان ــت	ب پش
ایــن	رودخانه	هــا	وجــود	داشــته	اســت.	پــس	اگــر	متوجــه	ایــن	
ــة	تایمــز	 ــة	کارون	مثــل	رودخان ــه	رودخان اشــارات	نباشــیم	و	ب
لنــدن	یــا	ِســن	پاریــس	نــگاه	کنیــم،	احتمــال	دارد	بــا	مشــکل	
مواجــه	شــویم.	مســئله	این	جاســت	کــه	برایمــان	ســؤال	
ــکل	گیری	 ــدای	ش ــان	از	ابت ــرا	اصفه ــه	چ ــد	ک ــش	نمی	آی پی
ــه	 ــک	ب ــوی،	نزدی ــاه	عباس	صف ــا	دورة	ش ــانی	ت در	دورة	ساس
دو	کیلومتــر	بــا	زاینــده	رود	فاصلــه	داشــت،	و	بعــد	چــه	شــد	که	

ــاند.	 ــه	رس ــار	رودخان ــه	کن ــود	را	ب خ
متأســفانه	مــا	امــروزه	فقــط	از	طریــق	طرح	هــای	جامــع	
ــه	 ــی		ک ــم،	در	حال ــات	می	کنی ــهرها	مالق ــا	ش ــی	ب و	تفصیل
منظــر	ایــن	طرح	هــا	حقوقــی	اســت.	موضــوع	حقــوق	کمّیــات	
تقلیل	یافتــه	اســت	و	مثــاًل	می	گویــد	اگــر	در	تصــادف	

ــان،  ــن جه ــرد امروزی رویک
جهــت خــود را بــه بســیاری 
از همــان ســنت هایی کــه 
ــم  ــد بودی ــا پایبن ــا بدان ه م

ــت. ــرده اس ــک ک نزدی

6۲
ره 

شما

۹۹



غیرعمــد	کســی	کشــته	شــود،	دیــه	اش	بــه	انــدازة	چنــد	شــتر	
ــدادی	شــتر	 ــه	قیمــت	تع ــزاد	را	ب ــان	آدمی ــع،	ج اســت.	در	واق
ــد	مســائل	شــهری	را	حــل	و	فصــل	 ــا	بتوان ــزل	می	دهــد	ت تن
کنــد	و	حکــم	معتبــری	صــادر	کنــد.	ولــی	شــهر	کــه	همیــن	

نیســت.	اصالــت	شــهر	مبتنــی	بــر	
ــا	 ــد	ب ــت	بای ــت	و	آن	کیفی ــت	اس کیفی

ــود.	 ــنجیده	ش ــری	س ــرازوی	دیگ ت
کریم	خــان	 حکومــت	 اواخــر	 در	
ــاک	 ــا	خ ــان	را	ب ــر	کاش ــه	ای	ویرانگ زلزل
یکســان	کــرد.	امــا	شــهر	ظــرف	9	
ــازی	 ــه	بازس ــد.	آنچ ــازی	ش ــال	بازس س
ــی	 ــت	کیف ــه	حیثی ــان	ب ــد،	کاش کردن
ــد	 ــینی	پدی ــینی	و	کپرنش ــود	و	زاغه	نش ب
نیامــد.	بــه	عبــارت	دیگــر،	کاشــان	بعــد	

از	زلزلــه	نســبت	بــه	قبلــش	کاشــان	تر	شــد.	در	ایــران	زمانــی	
ــی	 ــگاه	ِحکم ــه	ن ــم	ک ــد	آوری ــاز	پدی ــت	را	ب ــم	کیفی می	توانی
داشــته	باشــیم.	یعنی	زمین	تــا	آســماِن	موضــوع	شــهر	را	مورد	
توجــه	قــرار	بدهیــم	و	حواســمان	باشــد	کــه	وقتــی	آجــر	روی	
آجــر	می	گذاریــم،	نمی	توانیــم	تنهــا	بــه	مراتــب	زمینــی	اکتفــا	
ــم.	عیبــی	 ــا	آســمان	آن	را	فتــح	کنی ــد	از	زمیــن	ت ــم	و	بای کنی
هــم	نــدارد	اســم	آن	را	بازآفرینــی	بگذاریــم،	بــه	شــرط	آن	کــه	
اول	خودمــان	مســئله	را	بشناســیم	و	ســپس	خودمــان	برایــش	

ــم.	 ــدا	کنی ــل	پی راه	ح

ــد را مطــرح  ــن تردی ممکــن اســت بعضــی ای
ــت  ــما درس ــگاه ش ــوع ن ــاید ن ــه ش ــد ک کنن
ــا  ــزد، ام ــب را برانگی ــی مخاط ــد و همدل باش

ــن  ــل و روی زمی ــوان در عم نت
بــه آن اتــکا کــرد. یکــی از 
ــود  ــوان می ش ــه عن ــی ک دالیل
ایــن اســت کــه دنیــای پیــش 
ــس از  ــای پ ــا دنی ــدرن ب از م
ــوی دارد و نگاه  ــاوت ماه آن تف
ــه دوران  ِحکمــی کــه متعلــق ب

ــد  ــاالً نمی توان ــت احتم ــدرن اس ــش از م پی
در مواجهــه بــا چالش هــای فــراوان دوران 

ــد. ــاز باش ــی کارس کنون

شــما	قطعــی	نگفتیــد	و	احتمال	هــا	را	مطــرح	کردیــد،	و	بهتــر	
هــم	ایــن	اســت	کــه	همیــن		طــور	احتیــاط	کنیــم.	ولــی	چــرا	
ــم؟	 ــن	می	بری ــز	را	از	بی ــه		چی ــم	و	هم ــل	می	کنی ــی	عم قطع
ــر	هســتیم؟	 ــا	مدرن	ت ــا	مــا	از	انگلیــس	و	فرانســه	و	کل	اروپ آی
چطــور	اســت	کــه	آن	هــا	سنت	هایشــان	
ــد؟	مگــر	 ــه	راحتــی	مــا	دور	نمی	ریزن را	ب
ــر	 ــگار	بش ــه	ان ــاده	ک ــی	افت ــه	اتفاق چ
ــاًل	الزم	 ــه	مث ــده	ک ــد	آم ــدی	پدی جدی
ــد!	 ــت	کن ــه	را	رعای ــون	جاذب نیســت	قان
ــد	 ــه	دورة	جدی ــتم	ک ــر	نیس ــن	منک م
دارای	ویژگی	هــای	خاصــی	اســت،	ولــی	
ــته	 ــه	توانس ــت	ک ــم	نیس ــور	ه ــن		ط ای
ــد	 باشــد	تحــول	ماهــوی	در	انســان	پدی
آورد.	ممکــن	اســت	فهــم	مــا	دچــار	
ــی	 ــی	در	مهــد	ایــن	دگرگون نوعــی	دگرگونــی	شــده	باشــد	ول
ــه	 ــوده	ک ــختی	نب ــده.	کار	س ــظ	ش ــا	حف ــم	صندوق	خانه	ه ه
ــای	800	ســالة	دانشــگاه	آکســفورد	را	کــه	زندگــی	و	 ــاًل	بن مث
کار	در	آن	در	قــرن	بیســت	و	یکــم	بســیار	دشــوار	اســت	از	بین	
ببرنــد	و	بــه	جایــش	بنایــی	زیبــا	و	مجهــز	و	روزآمــد	بســازند.	
یــک	بحــث	»مــدرن	شــدن«	اســت	و	بحــث	دیگــر	»معاصــر	
ــا	 ــت	ام ــنت	اس ــی	از	ارکان	س ــدن	یک ــر	ش ــدن«.	معاص ش
متــرادف	بــا	مــدرن		بــه	منزلــة	پیــرو	مکتــب	غــرب	در	معاصــر	
شــدن	نیســت.	روشــن	اســت	کــه	اگــر	مــا	در	گذشــته	متوقف	
بشــویم،	نابــود	خواهیــم	شــد.	همــواره	ناگزیــر	بوده	ایــم	معاصر	
شــویم.	درخــت	هــم	بایــد	هــر	ســال	نــو	شــود	تــا	بتوانــد	بــه	

حیاتــش	ادامــه	دهــد.	

آیــا  تعریــف،  ایــن  بــا 
مشــکالت امــروز مــا را ناشــی 
از مــدرن  شــدن می دانیــد؟

ــه	 ــکالتی	ک ــة	مش ــن	هم ــر	م ــه	نظ ب
داریــم	از	ایــن	اســت	کــه	مــدرن		شــدن	
را	بــا	معاصــر	شــدن	یکــی	فــرض	
ــه	 ــا	ب ــه	از	اروپ ــم.	مدرنیســمی	ک کرده	ای
ــه	ادا	 ســرزمین	مــا	آمــد،	ماهیتــش	دگرگــون	شــد	و	تبدیــل	ب
و	اصولــی	شــد	کــه	در	کشــور	مــا	خرابــی	بســیار	بــه	بــار	آورد.	
ایــن	مدرنیســم	چــون	از	اســاس	تقلیــدی	اســت	و	از	درون	مــا	

در  بازآفرینــی  امتیــاز 
ــبت  ــهر، نس ــا ش ــه ب مواجه
بــه شــیوه های پیــش از 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس آن، در ای
ــنت  ــا در س ــای م رویکرده
ــده  ــک ش ــان نزدی تاریخی م

اســت.

ــم  ــی می توانی ــران زمان در ای
ــم  ــد آوری ــاز پدی کیفیــت را ب
ــته  ــی داش ــگاه ِحکم ــه ن ک

ــیم. باش
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ــی	در	آن	 ــکار	عمل ــت	و	ابت ــچ	خالقی ــه	و	هی سرچشــمه	نگرفت
وجــود	نــدارد،	به	چیــزی	باســمه	ای	تبدیل	شــده	اســت.	شــاهد	
ــچ	رشــته	ای	در	 ــاً	در	هی ــن	مدعــا	هــم	آن	اســت	کــه	تقریب ای
ــاًل	 ــدارد	و	مث ــود	ن ــا	وج ــی	از	م ــراز	اول ــام	ت ــدرن،	ن ــان	م جه
ــت	 ــی	و	دس ــزی	تقلب ــه	چی ــا	همیش ــازی	م ــت	خودروس صنع

ــده	اســت. ــی	مان ــدم	باق چن

ــی  ــابقۀ اجرای ــما س ــه ش ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــطۀ  ــه واس ــکالت ب ــن مش ــر ای ــته اید، اگ داش
ــا  ــده، آی ــود آم ــه وج ــی ب ــم واردات مدرنیس
می تــوان بــدون چاره جویی هایــی از ســنخ 

ــرد؟ ــدا ک ــل پی ــان راه ح ــدرن برایش م

کــه	 می	شــود	 گفتــه	 می	زنــم.	 شــما	 بــرای	 مثالــی	
ــیان	 ــار	و	هخامنش ــان	قاج ــد	بــه	زم ــنت	گراها	می	خواهن س
ــه	 ــران	ب ــینمای	ای ــه	س ــده	ک ــور	ش ــی	چط ــد.	ول ــاه	ببرن پن
عنــوان	یــک	ســینمای	قابــل	توجــه	و	ممتــاز	در	دنیــا	شــناخته	

می	شــود؟	مــن	ســال	ها	در	ســینمای	
ایــران	مســئولیت	داشــته	ام.	ایــن	ســینما	
از	آن	جــا	کــه	ســعی	کــرد	ریشــه	در	
فرهنــگ	خــودش	داشــته	باشــد،	موفــق	
ــد	 ــه	ســعی	کردن شــد.	فیلمســازهایی	ک
ــد،	 ــگاه	کنن ــا	ن ــت	خارجی	ه از	روی	دس
هیــچ	کــدام	موفــق	نشــدند.	ســینما	
ــرب	 ــه	از	غ ــت	ک ــدی	اس ــدة	جدی پدی

ــم	و	 ــورش	داده	ای ــان	عب ــة	خودم ــا	از	هاضم ــی	م ــده	ول آم
فیلم	هایــی	می	ســازیم	کــه	در	واقــع	ســهم	»شــاعری«	
ــاز	 ــد	فیلمس ــم	ص ــر	بخواهی ــم.	اگ ــر	کرده	ای ــان	پ را	در	جه
برجســتة	صد	ســال	اخیــر	ســینمای	جهــان	را	فهرســت	کنیم،	
ــا	 ــد	داشــت.	آی ــی	هــم	در	صــدر	آن	حضــور	خواهن ــد	ایران چن
ــم؟	 ــره	هــم	داری ــت	و	غی ــن	ســهم	را	در	کشــاورزی	و	صنع ای
ــاری	و	شهرســازی	هــم	 ــه	در	معم ــم	ک ــم	کاری	کنی نمی	توانی

ــیم؟	 ــته	باش ــهم	داش س

ــی  ــود تجویزهای ــا می ش ــگاه، آی ــن ن ــا همی ب
و  معمــاری  زمینــۀ  در  کلــی  و  راهگشــا 
شهرســازی ارائــه کــرد؟ در ایــن طریــق، 
ــیری را  ــه مس ــد چ ــهری« بای ــی ش »بازآفرین

ــد؟ ــی کن ط

ــة	 ــه	تجرب ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــن	کار	ای ــن،	اولی ــان	م ــه	گم ب
ــداً	 ــرزمین	جدی ــن	س ــم.	ای ــاد	کنی ــان	اعتم ــی	خودم تاریخ
زیســت	پذیر	نشــده	و	ســابقة	زیســت	بشــر	در	آن	بســیار	
ــه	 ــی	دارد	ک ــود	رازهای ــرزمین	در	خ ــن	س ــت.	ای ــی	اس طوالن
ــد،	 ــل	نمی	ش ــل		و	فص ــناخته	و	ح ــخ	ش ــول	تاری ــر	در	ط اگ
ــه	 ــد	ب ــا	بای ــد.	م ــود	نمی	آم ــه	وج ــت	در	آن	ب ــرایط	زیس ش
ــا	 ــن	رازه ــف	ای ــان	در	کش ــه	پدرانم ــی	ای	ک ــة	تاریخ تجرب
ــم	 ــی	می	خواهی ــی	وقت ــم.	یعن ــاد	کنی ــد	اعتم ــب	کرده	ان کس
ــم	در	 ــازیم،	و	می	بینی ــی	را	بس ــل	مجلس ــدی	مث ــهر	جدی ش
ــم	 ــدارد،	بپذیری ــر	زیســت	بشــر	وجــود	ن ــوع	اث ــچ	ن ــا	هی آن	ج
ــاب	 ــی	انتخ ــرای	زندگ ــعور	آن	را	ب ــینیان	از	روی	ش ــه	پیش ک
ــم	 ــرد.	نگویی ــی	ک ــا	زندگ ــود	در	آن	ج ــرا	نمی	ش ــد.	زی نکرده	ان
کــه	تکنولــوژی	داریــم	و	نفــت	می	فروشــیم	و	بــه	رغــم	
محیــط	در	آن	جــا	شــهر	می	ســازیم.	ســاختن	ایــن	شــهر	گران	
ــود.	چقــدر	از	ایــن	شــهرها	 ــر	خواهــد	ب و	نگــه	داری	اش	گران	ت
ــم؟	 ــت	کرده	ای ــته	درس ــابقة	زیســت	نداش ــه	س ــی	ک در	جاهای
چــرا	اجــازه	هر	نــوع	دخــل	و	تصرفــی	را	

ــم؟	 ــان	داده	ای ــه	خودم ب
و	 بشناســیم	 این	کــه	 دیگــر	 نکتــة	
بفهمیــم	بــا	کجــا	طــرف	هســتیم.	مثــاًل	
ــه	 ــم	ن ــظ	کنی ــر	تاریخــی	را	حف ــک	اث ی
ــه	 ــک	راقی ــه	در	ممال ــل	ک ــن	دلی ــه	ای ب
حفــظ	آثــار	تاریخــی	مهــم	تلقــی	
ــندی	 ــه	س ــه	مثاب ــر	ب ــر	اث ــه	ه ــه		از	آن	رو	ک ــود،	بلک می	ش
ــر	بلکــه	 ــط	اث ــا«	کجاســت،	نه	فق ــن	»ج ــد	ای ــا	می	گوی ــه	م ب
بــاور،	ســنت،	نــام	یــا	هــر	چیــز	دیگــری	کــه	حامــل	شــناخت	
یــا	دانایــی	تاریخــی	اســت.	بایــد	دقــت	کنیــم	کــه	بــه	اتــکای	
ــم	 ــرایط	زیســت	را	فراه ــا	ش ــر	ج ــود	در	ه ــای	موج ظرفیت	ه
ــال	 ــل	انتق ــای	بوالهوســانه	ای	مث ــال	راه	حل	ه ــه	دنب ــم	و	ب کنی
ــهد	و	 ــه	مش ــان	ب ــای	عم ــمنان	و	از	دری ــه	س ــزر	ب آب	از	خ
ــش	را	 ــت	امکان ــادآوردة	نف ــد	ب ــود	درآم ــه	وج ــر	آن	ک نظای
فراهــم	کــرده	نباشــیم.	مــا	بایــد	مســتغنی	از	ذهنیــت	متکــی	

ــم.	 ــزی	کنی ــت	برنامه	ری ــه	نف ب
مهم	تریــن	ویژگــی	ایرانی	هــا	در	طــول	تاریــخ	خالقیــت	بــوده	
ــالق	 ــاره	خ ــم	و	دوب ــد	برداری ــت	از	تقلی ــد	دس ــا	بای ــت.	م اس
ــاده	 ــی	و	پیش	پا	افت ــز	ابتدای ــک	چی ــان	ی ــر	خودم ــویم.	اگ ش

ــی از ارکان  ــدن یک معاصر ش
ــرادف  ــا مت ــت ام ــنت اس س
ــرو  ــۀ پی ــه منزل ــدرن  ب ــا م ب
مکتــب غــرب در معاصــر 

ــت. ــدن نیس ش
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امــا	مؤثــر	پدیــد	بیاوریــم،	ارزشــش	صدهــا	برابــر	بیشــتر	از	آن	
اســت	کــه	چیــزی	را	تقلیــد	کنیــم	و	بــه	نتیجــه	نرســیم.

ــکالت،  ــت مش ــرعت انباش ــه س ــه ب ــا توج ب
چشــم انداز کلــی ایــن مســیر را چگونــه 
می بینیــد؟ سیاســت گذارهای مــا در حــال  
حاضــر بــرای تحقــق ایــن رویکردهــای کلی و 
آنچــه شــما از بازآفرینــی مــد نظــر داریــد باید 

ــد؟  ــه کار کنن چ

ــار	 ــز	قط ــد	ترم ــم	بای ــن	می	گفتی ــال	م ــه	امث ــود	ک ــی	ب زمان
ــید.	 ــتیم	کش ــوارش	هس ــی	س ــه	همگ ــی	را	ک ــال	حرکت در	ح
در	جــواب	می	گفتنــد	االن	قطــار	وســط	بیابــان	اســت	و	

ــه	 ــت	ب ــرار	اس ــه	ق ــده	ک ــده	داده	ش وع
ــه	 ــیم.	ب ــی	برس ــوش	آب	وهوای ــای	خ ج
ــاال	 ــم.	ح ــا	دیوانه	ای ــید	م ــر	می	رس نظ
ــمت	 ــه	قس ــن	راه	دارد	ب ــبختانه	ای خوش
جهنمــی	خــود	نزدیــک	می	شــود.	حــاال	
ــری	 ــار	نظ ــز	قط ــیدن	ترم ــر	کش دیگ
ــن	 ــه	اولی ــی	ک ــز	نیســت.	زمان جنون	آمی

صداهــا	در	مــورد	بحــران	آب	در	ایــران	بلنــد	شــد،	از	گویندگان	
ــد	آن	 ــی	االن	می	گوین ــد.	ول ــاد	می	ش ــن	ی ــوان	مجانی ــه	عن ب
ــع	 ــان	موق ــد	و	کاش	هم ــن	بوده	ان ــالی	مجانی ــگان	عق دیوان

ــم.	 ــنیده	بودی ــان	را	ش حرفش
همچنــان	ایــن	قضیــه	وجــود	دارد.	بــا	در	نظــر	گرفتــن	منابــع	
کنونــی	و	زمــان،	بایــد	آینده	پژوهــی	کنیــم	و	ببینیــم	کشــور	به	
ــران	 ــود	بح ــی	می	ش ــی	رود.	پیش	بین ــش	م ــمت	پی ــدام	س ک
ــن	شــدت	موجــب	ایجــاد	 ــد.	ای ــدا	کن آب	شــدت	بیشــتری	پی
فازهایــی	در	شــهرهای	ایــران	می	شــود.	یــک	فــاز	ایــن	
ــوند	 ــه	می	ش ــق	خشــک	تر	تخلی ــتاهای	مناط ــه	روس اســت	ک
ــه	 ــی	ب ــت		خال ــدی	و	دس ــة		نیازمن ــا	کاس ــا	ب ــاکنان	آن	ه و	س
شــهرها	پنــاه	می	آورنــد	و	حاشیه	نشــین	می	شــوند.	در	ده	
ســال	اخیــر	1800	روســتا	در	خراســان	تخلیــه	شــده	و	اهالــی	
ــهر	 ــت	ش ــوم	جمعی ــرا	یک	س ــد.	چ ــهد	آمده	ان ــه	مش ــا	ب آن	ه
مشــهد	حاشیه	نشــین	هســتند؟	ایــن	سرنوشــتی	اســت	
کــه	همــة	شــهرهای	مــا	را	تهدیــد	می	کنــد.	شــهرها	در	
ــه	 ــا	ب ــن	بحران	ه ــد.	ای ــی	دارن ــم	بحران	های ــر	ه ــال	حاض ح
ــل	 ــهرها	غیرقاب ــود.	ش ــل	می	ش ــی	تبدی ــای	اجتماع بحران	ه

زیســت	می	شــوند	و	کســانی	کــه	تمکــن	مالــی	دارنــد،	
ــت	 ــد.	جمعی ــن	شــهرها	می	کنن ــردن	از	ای ــرار	ک ــه	ف شــروع	ب
ــرز،	 ــی	الب ــیة	جنوب ــه	در	حاش ــهرهایی	ک ــام	ش ــیعی	از	تم وس
ــزی	 ــالت	مرک ــی	ف ــور	کل ــه	ط ــرس	و	ب ــرقی	زاگ ــیة	ش حاش
ــل	 ــی	در	داخ ــه	گریزگاه	های ــد	و	ب ــرار	می	کنن ــتند	ف ــع	هس واق
زاگــرس	و	داخــل	البــرز	تــا	ســواحل	دریــای	مازنــدران	و	
ــون	در	 ــد	چ ــان	می	رون ــای	عم ــارس	و	دری ــج	ف ــواحل	خلی س
ــود	 ــیرین	کن	وج ــوژی	آب	ش ــدازی	تکنول ــت	راه	ان ــا	قابلی آن	ج
دارد.	بــرای	ایــن	جمعیــت	کــه	میلیونــی	اســت	-	در	مــورد	10،	
20	یــا	30	میلیــون	بــودن	آن	اختــالف	نظــر	وجــود	دارد-	باید	
ــان	 ــی	شــود	و	زیرســاخت	ایجــاد	شــود.	زم ــات	پیش	بین امکان

ــم. ــم	نداری ــادی	ه زی
چشــم	انداز	هــم	از	ایــن	جهــت	کــه	
شــرایط	بــه	ترتیبــی	پیــش	مــی	رود	
کــه	دارد	مــا	را	جــواب	می	کنــد	و	
ــج	 ــن	راه	ک ــر	ای ــد	دیگ ــور	می	کن مجب
را	نرویــم	مثبــت	اســت.	زمانــی	کــه	مــا	
نســبت	بــه	راه	کــج	تعلــق	خاطر	داشــته	
ــمان	بدهکار	حرفی	نیست.	 ــیم،	گوش باش
صحبت	هایــی	کــه	کــردم	خبرهــای	بــد	بــود.	خبرهــای	خوبی	
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــوب	ای ــر	خ ــن	خب ــت.	مهم	تری ــم	در	راه	اس ه
ــال	 ــت	در	ح ــت	و	مدنی ــول	اس ــال	اف ــت	در	ح ــران	مدنی بح
تفــوق	اســت	و	تــازه	می	شــود	بحــث	کیفیــت	را	مطــرح	کــرد.	
ــران	 ــد.	در	بح ــدا	می	کن ــدام	پی ــرض	ان ــت	ع ــگ	فرص فرهن
ــدام	 مدنیــت	فقــط	بیماری	هــای	فرهنگــی	فرصــت	عــرض	ان
دارنــد.	حــاِل	جامعــة	مــا	رو	بــه	بهبــود	مــی	رود.	خبرهــای	بدی	
کــه	گفتــم	در	دامــن	ایــن	خبرهــای	خــوب	در	حــال	رخ	دادن	
اســت	و	از	ایــن	جهــت،	امیــد	بــه	اصــالح	شــرایط	خیلــی	زیاد	

اســت.

ــا  ــی ایرانی ه ــن ویژگ مهم تری
در طــول تاریــخ خالقیــت بوده 
اســت. مــا بایــد دســت از 
تقلیــد برداریــم و دوبــاره خالق 

شــویم. 
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