اعتماد به تجربه تاریخی ،گام نخست برای حل مشکالت امروز
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
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اگــر مــا نــگاه حِکمــی داشــته باشــیم ،مراجــع و منابــع
کــه یــک شــهر را بــه وجــه درونزا و اختصاصــی شــناخته
تاریخــی کــم نخواهیــم آورد .شــاید بــه ســادگی نتوانیــم در
و معرفــی میکنــد ،میبینیــم کــه بــه کاشــان نگاهــی
میــان آثــار پیشــینیان بــه یــک نظریــة مشــخص در نــگاه
همهجانبــه ،ذومقیــاس و ذومراتــب شــده اســت .در حقیقــت،
حِکمــی بــه شــهر دســت یابیــم ولــی بــا مالحظــة آنکــه در
پرســش اصلــی کتــاب ایــن اســت کــه کاشــان کجاســت و
واقع تمــام جغرافیــای تاریخــی مــا از چنیــن نگاهی برخــوردار
کاشــانی کیســت .چــرا کــه کاشــان جایــی اســت کــه هیــچ
اســت ،تنهــا بــا اصــاح نــوع نــگاه فعلــی میتوانیــم مطالــب
جای دیگــری مثــل آن نیســت و کاشــانیها کســانی هســتند
بســیار مفیــد و نافعــی بیابیــم و نظریههــای متناســبی تدویــن
کــه هیچکــس دیگــر مثــل ایشــان نیســت.
کنیــم .تمــام کتابهایــی کــه بــه
اینهــا در بــاب بازشناســی موضــوع
بــود .در مراحــل بعــد نیــز ،چــه در حــل رویکــرد امروزیــن جهــان ،شــکلی بــا طبیعــت ســروکار دارنــد و
مراتب
معمــا و معــادالت و چــه در بــه اجــرا جهــت خــود را بــه بســیاری حتی ادبیــات فارســی و دینــی در
ِ
گذاشــتن راهحلهــا ،همــواره متذکــر از همــان ســنتهایی کــه معنایــی نیــز همیــن نــوع نــگاه حِکمــی
ایــن امــر هســتیم کــه بــا موضوعــی مــا بدانهــا پایبنــد بودیــم بــه محیــط را دنبــال میکننــد .خــود
شــهرها ،باورهــا و فولکلــور ،نامهــا و
همهجانبــه ،ذومقیــاس و ذومراتــب نزدیــک کــرده اســت.
نشــانهها و در واقــع هــر چیــزی کــه
مواجهیــم .پــس راهحلهــا نیــز بایــد
بــر وجــه غیرملمــوس میــراث فرهنگــی
همهجانبــه ،ذومقیــاس و ذومراتــب
داللــت میکنــد تابــع ایــن نگــرش اســت .بــا ایــن نــگاه،
باشــد .امتیــاز بازآفرینــی در مواجهــه بــا شــهر ،نســبت بــه
اگــر شــهری در کنــار یــک رودخانــه شــکل گرفتــه باشــد،
شــیوههای پیــش از آن ،در ایــن اســت کــه بــه رویکردهــای
فهــم ادراک مــردم شــهر نســبت بــه رودخانــه و باورهــا و
مــا در ســنت تاریخیمــان نزدیــک شــده اســت .ســنتی کــه
روایتهایشــان دربــارة آن مهــم اســت .بــرای مثــال ،چــرا
بــا عنــوان نــگاه حِکمــی ،معرفــت حِکمــی ،شــناخت حِکمی،
تــا قبــل از دورة اخیــر و ورود طرحهایــی مثــل جامــع و
رفتــار حِکمــی یــا تدبیــر حِکمــی بــه کار بســته میشــد.
کالبــدی و غیــره ،شــهر اهــواز پشــت بــه رودخانــه بــود؟ در
ایــن ســنت نهفقــط در شــهرها بلکــه در کشــاورزی ،طــب،
صورتــی کــه بــه نظــر میرســد خــوب اســت شــهر بــه
شــناخت ســنگهای معدنــی و حوزههــای دیگــر هــم
رودخانــة بزرگــی مثــل کارون بچســبد .شــهر خرمآبــاد هــم
جــاری بــوده ،یعنــی هنــر مــا ایــن بــوده کــه مســائل را بــا
پشــت بــه رودخانــه اســت .انــگار مســئلة خاصــی درمــورد
نــگاه حِکمــی حــل و فصــل کنیــم.
ایــن رودخانههــا وجــود داشــته اســت .پــس اگــر متوجــه ایــن
دلیــل پ ـی بــردن پیشــینیان مــا بــه ایــن ضــرورت آن اســت
اشــارات نباشــیم و بــه رودخانــة کارون مثــل رودخانــة تایمــز
کــه مختصــات محیطــی ایــران اقتضــا میکنــد نــگاه حِکمی
لنــدن یــا سِ ــن پاریــس نــگاه کنیــم ،احتمــال دارد بــا مشــکل
داشــته باشــیم .مــا در چنیــن محیطــی نمیتوانیــم یــک
مواجــه شــویم .مســئله اینجاســت کــه برایمــان ســؤال
معادلــة چندیــن مجهولــی را بــا تبدیــل آن بــه چندیــن معادلة
پیــش نمیآیــد کــه چــرا اصفهــان از ابتــدای شــکلگیری
ی ـک مجهولــی حــل کنیــم؛ کاری کــه در دورة جدیــد مــدام
در دورة ساســانی تــا دورة شــاهعباس صفــوی ،نزدیــک بــه
انجــام دادهایــم .گویــی بازآفرینــی شــهری تــازه پــی بــرده
دو کیلومتــر بــا زاینــدهرود فاصلــه داشــت ،و بعــد چــه شــد که
کــه بــا «یــک» معادلــة چندیــن مجهولــی طــرف هســتیم
خــود را بــه کنــار رودخانــه رســاند.
کــه ابعــاد کالبــدی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،حقوقی،
متأســفانه مــا امــروزه فقــط از طریــق طرحهــای جامــع
مدیریتــی و غیــره دارد .مــا نهتنهــا بایــد متوجــه یکپارچگــی
و تفصیلــی بــا شــهرها مالقــات میکنیــم ،در حالــی کــه
معادلــه باشــیم ،بلکــه بایــد بدانیــم اقتضــای محیط آن اســت
کمیــات
کــه بــا اتــکا بــر یــک تجربــة تاریخــی طوالنــی ،رویکــرد
منظــر ایــن طرحهــا حقوقــی اســت .موضــوع حقــوق ّ
تقلیلیافتــه اســت و مثــ ً
ا میگویــد اگــر در تصــادف
حِکمــی را برگزینیــم.
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شــما قطعــی نگفتیــد و احتمالهــا را مطــرح کردیــد ،و بهتــر
غیرعمــد کســی کشــته شــود ،دیـهاش بــه انــدازة چنــد شــتر
هــم ایــن اســت کــه همی ـن طــور احتیــاط کنیــم .ولــی چــرا
اســت .در واقــع ،جــان آدمیــزاد را بــه قیمــت تعــدادی شــتر
قطعــی عمــل میکنیــم و همــه چیــز را از بیــن میبریــم؟
تنــزل میدهــد تــا بتوانــد مســائل شــهری را حــل و فصــل
آیــا مــا از انگلیــس و فرانســه و کل اروپــا مدرنتــر هســتیم؟
کنــد و حکــم معتبــری صــادر کنــد .ولــی شــهر کــه همیــن
چطــور اســت کــه آنهــا سنتهایشــان
نیســت .اصالــت شــهر مبتنــی بــر
کیفیــت اســت و آن کیفیــت بایــد بــا امتیــاز بازآفرینــی در را بــه راحتــی مــا دور نمیریزنــد؟ مگــر
مواجهــه بــا شــهر ،نســبت چــه اتفاقــی افتــاده کــه انــگار بشــر
تــرازوی دیگــری ســنجیده شــود.
در اواخــر حکومــت کریمخــان بــه شــیوههای پیــش از جدیــدی پدیــد آمــده کــه مثــ ً
ا الزم
زلزلــهای ویرانگــر کاشــان را بــا خــاک آن ،در ایــن اســت کــه بــه نیســت قانــون جاذبــه را رعایــت کنــد!
یکســان کــرد .امــا شــهر ظــرف  9رویکردهــای مــا در ســنت مــن منکــر نیســتم کــه دورة جدیــد
ســال بازســازی شــد .آنچــه بازســازی تاریخیمــان نزدیــک شــده دارای ویژگیهــای خاصــی اســت ،ولــی
کردنــد ،کاشــان بــه حیثیــت کیفــی اســت.
ایــن طــور هــم نیســت کــه توانســته
باشــد تحــول ماهــوی در انســان پدیــد
بــود و زاغهنشــینی و کپرنشــینی پدیــد
آورد .ممکــن اســت فهــم مــا دچــار
نیامــد .بــه عبــارت دیگــر ،کاشــان بعــد
نوعــی دگرگونــی شــده باشــد ولــی در مهــد ایــن دگرگونــی
از زلزلــه نســبت بــه قبلــش کاشــانتر شــد .در ایــران زمانــی
هــم صندوقخانههــا حفــظ شــده .کار ســختی نبــوده کــه
میتوانیــم کیفیــت را بــاز پدیــد آوریــم کــه نــگاه حِکمــی
مث ـ ً
ا بنــای  800ســالة دانشــگاه آکســفورد را کــه زندگــی و
ـمان موضــوع شــهر را مورد
داشــته باشــیم .یعنی زمین تــا آسـ ِ
کار در آن در قــرن بیســت و یکــم بســیار دشــوار اســت از بین
توجــه قــرار بدهیــم و حواســمان باشــد کــه وقتــی آجــر روی
ببرنــد و بــه جایــش بنایــی زیبــا و مجهــز و روزآمــد بســازند.
آجــر میگذاریــم ،نمیتوانیــم تنهــا بــه مراتــب زمینــی اکتفــا
یــک بحــث «مــدرن شــدن» اســت و بحــث دیگــر «معاصــر
کنیــم و بایــد از زمیــن تــا آســمان آن را فتــح کنیــم .عیبــی
شــدن» .معاصــر شــدن یکــی از ارکان ســنت اســت امــا
هــم نــدارد اســم آن را بازآفرینــی بگذاریــم ،بــه شــرط آنکــه
متــرادف بــا مــدرن بــه منزلــة پیــرو مکتــب غــرب در معاصــر
اول خودمــان مســئله را بشناســیم و ســپس خودمــان برایــش
شــدن نیســت .روشــن اســت کــه اگــر مــا در گذشــته متوقف
راهحــل پیــدا کنیــم.
بشــویم ،نابــود خواهیــم شــد .همــواره ناگزیــر بودهایــم معاصر
ممکــن اســت بعضــی ایــن تردیــد را مطــرح
شــویم .درخــت هــم بایــد هــر ســال نــو شــود تــا بتوانــد بــه
کننــد کــه شــاید نــوع نــگاه شــما درســت
حیاتــش ادامــه دهــد.
باشــد و همدلــی مخاطــب را برانگیــزد ،امــا
نتــوان در عمــل و روی زمیــن
بــه آن اتــکا کــرد .یکــی از
دالیلــی کــه عنــوان میشــود
ایــن اســت کــه دنیــای پیــش
از مــدرن بــا دنیــای پــس از
آن تفــاوت ماهــوی دارد و نگاه
حِ کمــی کــه متعلــق بــه دوران

بــا ایــن تعریــف ،آیــا
مشــکالت امــروز مــا را ناشــی
ن شــدن میدانیــد؟
از مــدر 

در ایــران زمانــی میتوانیــم
کیفیــت را بــاز پدیــد آوریــم
کــه نــگاه حِ کمــی داشــته بــه نظــر مــن همــة مشــکالتی کــه
باشــیم.
داریــم از ایــن اســت کــه مــدرن شــدن

پیــش از مــدرن اســت احتمــاالً نمیتوانــد
در مواجهــه بــا چالشهــای فــراوان دوران
کنونــی کارســاز باشــد.

را بــا معاصــر شــدن یکــی فــرض
کردهایــم .مدرنیســمی کــه از اروپــا بــه
ســرزمین مــا آمــد ،ماهیتــش دگرگــون شــد و تبدیــل بــه ادا
و اصولــی شــد کــه در کشــور مــا خرابــی بســیار بــه بــار آورد.
ایــن مدرنیســم چــون از اســاس تقلیــدی اســت و از درون مــا

راهگشــا و کلــی در زمینــة معمــاری و
شهرســازی ارائــه کــرد؟ در ایــن طریــق،
«بازآفرینــی شــهری» بایــد چــه مســیری را
طــی کنــد؟

مهمتریــن ویژگــی ایرانیهــا در طــول تاریــخ خالقیــت بــوده
اســت .مــا بایــد دســت از تقلیــد برداریــم و دوبــاره خــاق
شــویم .اگــر خودمــان یــک چیــز ابتدایــی و پیشپاافتــاده
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سرچشــمه نگرفتــه و هیــچ خالقیــت و ابتــکار عملــی در آن
بــه گمــان مــن ،اولیــن کار ایــن اســت کــه بــه تجربــة
تاریخــی خودمــان اعتمــاد کنیــم .ایــن ســرزمین جدیــداً
وجــود نــدارد ،به چیــزی باســمهای تبدیل شــده اســت .شــاهد
ایــن مدعــا هــم آن اســت کــه تقریب ـ ًا در هیــچ رشــتهای در
زیســتپذیر نشــده و ســابقة زیســت بشــر در آن بســیار
جهــان مــدرن ،نــام تــراز اولــی از مــا وجــود نــدارد و مثــ ً
ا
طوالنــی اســت .ایــن ســرزمین در خــود رازهایــی دارد کــه
صنعــت خودروســازی مــا همیشــه چیــزی تقلبــی و دســت
اگــر در طــول تاریــخ شــناخته و حــل و فصــل نمیشــد،
چنــدم باقــی مانــده اســت.
شــرایط زیســت در آن بــه وجــود نمیآمــد .مــا بایــد بــه
تجربــة تاریخــیای کــه پدرانمــان در کشــف ایــن رازهــا
بــا توجــه بــه اینکــه شــما ســابقة اجرایــی
کســب کردهانــد اعتمــاد کنیــم .یعنــی وقتــی میخواهیــم
داشــتهاید ،اگــر ایــن مشــکالت بــه واســطة
شــهر جدیــدی مثــل مجلســی را بســازیم ،و میبینیــم در
مدرنیســم وارداتــی بــه وجــود آمــده ،آیــا
آنجــا هیــچ نــوع اثــر زیســت بشــر وجــود نــدارد ،بپذیریــم
میتــوان بــدون چارهجوییهایــی از ســنخ
کــه پیشــینیان از روی شــعور آن را بــرای زندگــی انتخــاب
مــدرن برایشــان راهحــل پیــدا کــرد؟
نکردهانــد .زیــرا نمیشــود در آنجــا زندگــی کــرد .نگوییــم
مثالــی بــرای شــما میزنــم .گفتــه میشــود کــه
کــه تکنولــوژی داریــم و نفــت میفروشــیم و بــه رغــم
ســنتگراها میخواهنــد بــه زمــان قاجــار و هخامنشــیان
محیــط در آنجــا شــهر میســازیم .ســاختن ایــن شــهر گران
پنــاه ببرنــد .ولــی چطــور شــده کــه ســینمای ایــران بــه
و نگ ـهداریاش گرانتــر خواهــد بــود .چقــدر از ایــن شــهرها
عنــوان یــک ســینمای قابــل توجــه و ممتــاز در دنیــا شــناخته
در جاهایــی کــه ســابقة زیســت نداشــته درســت کردهایــم؟
میشــود؟ مــن ســالها در ســینمای
چــرا اجــازه هر نــوع دخــل و تصرفــی را
ایــران مســئولیت داشــتهام .ایــن ســینما معاصر شــدن یکــی از ارکان
بــه خودمــان دادهایــم؟
از آنجــا کــه ســعی کــرد ریشــه در ســنت اســت امــا متــرادف
نکتــة دیگــر اینکــه بشناســیم و
ن بــه منزلــة پیــرو
فرهنــگ خــودش داشــته باشــد ،موفــق بــا مــدر 
بفهمیــم بــا کجــا طــرف هســتیم .مثـ ً
ا
شــد .فیلمســازهایی کــه ســعی کردنــد مکتــب غــرب در معاصــر
یــک اثــر تاریخــی را حفــظ کنیــم نــه
از روی دســت خارجیهــا نــگاه کننــد ،شــدن نیســت.
بــه ایــن دلیــل کــه در ممالــک راقیــه
هیــچ کــدام موفــق نشــدند .ســینما
حفــظ آثــار تاریخــی مهــم تلقــی
پدیــدة جدیــدی اســت کــه از غــرب
میشــود ،بلکــه  از آن رو کــه هــر اثــر بــه مثابــه ســندی
آمــده ولــی مــا از هاضمــة خودمــان عبــورش دادهایــم و
بــه مــا میگویــد ایــن «جــا» کجاســت ،نهفقــط اثــر بلکــه
فیلمهایــی میســازیم کــه در واقــع ســهم «شــاعری»
بــاور ،ســنت ،نــام یــا هــر چیــز دیگــری کــه حامــل شــناخت
را در جهــان پــر کردهایــم .اگــر بخواهیــم صــد فیلمســاز
یــا دانایــی تاریخــی اســت .بایــد دقــت کنیــم کــه بــه اتــکای
برجســتة صد ســال اخیــر ســینمای جهــان را فهرســت کنیم،
ظرفیتهــای موجــود در هــر جــا شــرایط زیســت را فراهــم
چنــد ایرانــی هــم در صــدر آن حضــور خواهنــد داشــت .آیــا
کنیــم و بــه دنبــال راهحلهــای بوالهوســانهای مثــل انتقــال
ایــن ســهم را در کشــاورزی و صنعــت و غیــره هــم داریــم؟
آب از خــزر بــه ســمنان و از دریــای عمــان بــه مشــهد و
نمیتوانیــم کاری کنیــم کــه در معمــاری و شهرســازی هــم
نظایــر آن کــه وجــود درآمــد بــادآوردة نفــت امکانــش را
ســهم داشــته باشــیم؟
فراهــم کــرده نباشــیم .مــا بایــد مســتغنی از ذهنیــت متکــی
بــا همیــن نــگاه ،آیــا میشــود تجویزهایــی
بــه نفــت برنامهریــزی کنیــم.
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زیســت میشــوند و کســانی کــه تمکــن مالــی دارنــد،
امــا مؤثــر پدیــد بیاوریــم ،ارزشــش صدهــا برابــر بیشــتر از آن
شــروع بــه فــرار کــردن از ایــن شــهرها میکننــد .جمعیــت
اســت کــه چیــزی را تقلیــد کنیــم و بــه نتیجــه نرســیم.
وســیعی از تمــام شــهرهایی کــه در حاشــیة جنوبــی البــرز،
بــا توجــه بــه ســرعت انباشــت مشــکالت،
حاشــیة شــرقی زاگــرس و بــه طــور کلــی فــات مرکــزی
چشــمانداز کلــی ایــن مســیر را چگونــه
واقــع هســتند فــرار میکننــد و بــه گریزگاههایــی در داخــل
میبینیــد؟ سیاســتگذارهای مــا در حــال
زاگــرس و داخــل البــرز تــا ســواحل دریــای مازنــدران و
حاضــر بــرای تحقــق ایــن رویکردهــای کلی و
ســواحل خلیــج فــارس و دریــای عمــان میرونــد چــون در
آنچــه شــما از بازآفرینــی مــد نظــر داریــد باید
آنجــا قابلیــت راهانــدازی تکنولــوژی آبشــیرینکن وجــود
چــهکار کننــد؟
دارد .بــرای ایــن جمعیــت کــه میلیونــی اســت  -در مــورد ،10
زمانــی بــود کــه امثــال مــن میگفتیــم بایــد ترمــز قطــار
 20یــا  30میلیــون بــودن آن اختــاف نظــر وجــود دارد -باید
در حــال حرکتــی را کــه همگــی ســوارش هســتیم کشــید.
امکانــات پیشبینــی شــود و زیرســاخت ایجــاد شــود .زمــان
در جــواب میگفتنــد االن قطــار وســط بیابــان اســت و
زیــادی هــم نداریــم.
وعــده داده شــده کــه قــرار اســت بــه
مهمتریــن ویژگــی ایرانیهــا چشــمانداز هــم از ایــن جهــت کــه
جــای خــوش آبوهوایــی برســیم .بــه
در طــول تاریــخ خالقیــت بوده شــرایط بــه ترتیبــی پیــش مــیرود
نظــر میرســید مــا دیوانهایــم .حــاال
اســت .مــا بایــد دســت از کــه دارد مــا را جــواب میکنــد و
خوشــبختانه ایــن راه دارد بــه قســمت
تقلیــد برداریــم و دوبــاره خالق مجبــور میکنــد دیگــر ایــن راه کــج
جهنمــی خــود نزدیــک میشــود .حــاال
را نرویــم مثبــت اســت .زمانــی کــه مــا
شــویم.
دیگــر کشــیدن ترمــز قطــار نظــری
نســبت بــه راه کــج تعلــق خاطر داشــته
جنونآمیــز نیســت .زمانــی کــه اولیــن
باشــیم ،گوشــمان بدهکار حرفی نیست.
صداهــا در مــورد بحــران آب در ایــران بلنــد شــد ،از گویندگان
صحبتهایــی کــه کــردم خبرهــای بــد بــود .خبرهــای خوبی
بــه عنــوان مجانیــن یــاد میشــد .ولــی االن میگوینــد آن
هــم در راه اســت .مهمتریــن خبــر خــوب ایــن اســت کــه
دیوانــگان عقــای مجانیــن بودهانــد و کاش همــان موقــع
بحــران مدنیــت در حــال افــول اســت و مدنیــت در حــال
حرفشــان را شــنیده بودیــم.
تفــوق اســت و تــازه میشــود بحــث کیفیــت را مطــرح کــرد.
همچنــان ایــن قضیــه وجــود دارد .بــا در نظــر گرفتــن منابــع
فرهنــگ فرصــت عــرض انــدام پیــدا میکنــد .در بحــران
کنونــی و زمــان ،بایــد آیندهپژوهــی کنیــم و ببینیــم کشــور به
مدنیــت فقــط بیماریهــای فرهنگــی فرصــت عــرض انــدام
کــدام ســمت پیــش مــیرود .پیشبینــی میشــود بحــران
ـال جامعــة مــا رو بــه بهبــود مـیرود .خبرهــای بدی
دارنــد .حـ ِ
آب شــدت بیشــتری پیــدا کنــد .ایــن شــدت موجــب ایجــاد
کــه گفتــم در دامــن ایــن خبرهــای خــوب در حــال رخ دادن
فازهایــی در شــهرهای ایــران میشــود .یــک فــاز ایــن
اســت و از ایــن جهــت ،امیــد بــه اصــاح شــرایط خیلــی زیاد
اســت کــه روســتاهای مناطــق خشــکتر تخلیــه میشــوند
اســت.
و ســاکنان آنهــا بــا کاســة نیازمنــدی و دســت خالــی بــه
شــهرها پنــاه میآورنــد و حاشیهنشــین میشــوند .در ده
ســال اخیــر  1800روســتا در خراســان تخلیــه شــده و اهالــی
آنهــا بــه مشــهد آمدهانــد .چــرا یکســوم جمعیــت شــهر
مشــهد حاشیهنشــین هســتند؟ ایــن سرنوشــتی اســت
کــه همــة شــهرهای مــا را تهدیــد میکنــد .شــهرها در
حــال حاضــر هــم بحرانهایــی دارنــد .ایــن بحرانهــا بــه
بحرانهــای اجتماعــی تبدیــل میشــود .شــهرها غیرقابــل

