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گفتوگو با سید محمد بهشتی
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بــا توجــه بــه اینکــه شــما در شــورای
سیاســتگذاری شــرکت بازآفرینــی شــهری
ایــران حضــور داریــد و در جریــان سیاس ـتها
و برنامــه هــای مبتنــی بررویکــرد بازآفرینــی
شــهری هســتید ،چــه نگاهــی بــه ایــن
رویکــرد داریــد؟
مــن معمو ًال بــه عنــوان کســی کــه بــا اصطــاح «بازآفرینی»
زاویــه دارد شــناخته میشــوم .بنابرایــن ابتــدا مایلــم راجــع
بــه ایــن زاویــه توضیــح دهــم .در دورة جدیــد قاعــده بــر
ایــن بــوده کــه رفتهرفتــه از کشــورهایی کــه تجربیــات
تئوریزهشــده دارنــد ،اصطالحاتــی را اخــذ کنیــم کــه مبیــن
رویکــرد یــا شــیوة مواجهــة آنهــا بــا سرزمینشــان اســت.
ایــن رونــد بــا تأخیــر کــه بــه  30ســال هــم میرســد ،غالب ـ ًا
بــا درکــی غیرجامــع پیــش رفتــه اســت بــه طــوری کــه
حتــی کســانی هــم کــه یــک اصطــاح مشــخص را بــه کار
میبردنــد ،درک واحــدی از آن نداشــتند .گویــی هرکــس
نظــر خــود را ذیــل آن عنــوان دنبــال میکــرد .امــا فصــل
مشــترک همــة راهحلهــا ایــن اســت کــه مــا خودمــان آنهــا
را بــرای مســائل خودمــان نیافتهایــم و حتــی مسئلهشناســی
را هــم خــود مــا انجــام ندادهایــم.

*

توصیــة مــن ایــن اســت کــه ابتــدا مســئلة خودمــان را
شناســایی کنیــم و ســپس راهحلــی متناســب بــا آن پیــدا
کنیــم .البتــه خیلــی خــوب اســت کــه از تجربیــات همــه
جــای دنیــا مطلــع باشــیم ،امــا در نظــر بگیریــم کــه دنیــا
فقــط در غــرب متمرکــز نیســت و دیگــر نقــاط دنیــا هــم
صاحــب تجربیاتــی هســتند .آیــا مــا در جریــان تجربیاتــی که
در ژاپــن یــا چیــن یــا هندوســتان اجــرا شــده هســتیم؟ پــس
بهتــر اســت بنــا بــر تجربــه ،مسئلهشناســی و راهحلهــای
خودمــان اصطالحــی را وضــع کنیــم .در ایــن صــورت ،در
تعبیــر و تفســیر خیلــی دچــار مشــکل نمیشــویم .بگذاریــم
مشــکل ترجمــه و فهــم بــرای دیگــران باشــد .وقتــی گفتــه
میشــود «بازآفرینــی شــهری» ،کســی کــه کنجــکاوی
علمــی دارد میپرســد ایــن اصطــاح ترجمــة چــه عبارتــی
اســت ،یعنــی معادلســازی از بیــان مطلــب قاصــر اســت.
نکتــة دیگــر ایــن اســت کــه مــا در مواجهــه بــا مســائلمان،
ســنتهایی داشــتیم کــه در دورة معاصــر بــه مــرور آنهــا را
تــرک کردهایــم .جالــب اینجاســت کــه رویکــرد امروزیــن
جهــان ،جهــت خــود را بــه بســیاری از همــان ســنتهایی
کــه مــا بدانهــا پایبنــد بودیــم نزدیــک کــرده اســت .بــرای

مثــال ،در کتابــی مثــل مــرآت القاســان کــه بــا عنــوان تاریــخ
کاشــان تصحیــح شــده و یکــی از آخریــن کتابهایــی اســت

* رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،عضو شورای سیاستگذاری شرکت بازآفرینی شهری ایران

