ضرورت تمرکز بر بافت تاریخی شهرها
گفتوگو با اسکندر مختاری
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گســترده شــدن دامنــة مفهــوم بازآفرینی شــهری اتفــاق جدیدی
در دهههــای اخیــر ،رویکردهــای مختلفــی در
اســت .بایــد زمــان بگــذرد و منتظــر کارنامــة بازآفرینــی شــهری
پاســخ بــه مشــکالت معاصــر شــهرهای مــا
باشــیم تــا ببینیــم آیــا پاســخ نیازهــای شــهرهای مــا را میدهد.
مطــرح شــد ه اســت .رویکــردی کــه در حــال
در گذشــته مباحــث بهســازی و ســاماندهی و باززندهســازی
حاضــر مطــرح میشــود بازآفرینــی شــهری
و احیــا مطــرح میشــد و امــروز بحــث بازآفرینــی شــهری در
اســت .نــگاه شــما بــه بازآفرینــی شــهری
حــال جایگزی ـن شــدن اســت .نبایــد ایــن نکتــه را هــم از نظــر
چیســت؟
دور داشــت کــه مــا نمیتوانیــم فــارغ از برنامههــای توســعة
بــه اعتقــاد مــن ،هیــچ ایــرادی نــدارد کــه هرازچندگاهــی در
شــهری بــه موضــوع بازآفرینــی نــگاه کنیــم .سـؤالی کــه بـرای
موضــوع کیفیـت بخشــیدن بــه شــهرها سـراغ مفاهیــم جدیــد
من مطــرح اســت این اســت کــه آیــا مفهــوم بازآفرینی شــهری
برویــم و بخواهیــم بــا ایــن مفاهیــم جدیــد در شــهر و فضاهای
نســبت بــه برنامههــای توســعة شــهری موضعــی انفعالــی دارد.
شــهری تأثیرگ ـذار باشــیم .امــا تصــور میکنــم طــرح مفهــوم
بازآفرینــی شــهری از نظــر مــن امــری اســت موکــول بــه
بازآفرینــی کــه چنــدی اســت بــه آن پرداختــه میشــود،
موضــوع کیفیتطلبــی .در مســئلة کیفیــت ،بحــث نیازهــای
هنــوز در مراحــل اول اســت .بــه نظــر میرســد آنچــه دارد در
انســان و جوامــع انســانی مطــرح اســت .چــون از شــهرها و
عمــل اتفــاق میافتــد ،گســتردهتر از مفاهیمــی اســت کــه از
فضاهــای شــهریمان در وضــع موجــود
واژة بازآفرینــی انتظــار داشــتیم .آنچــه در
بــه نظــر میرســد آنچــه رضایــت نداریــم ،ســراغ ایــن میرویــم
گذشــته از بازآفرینــی انتظــار میرفــت
دارد در عمــل اتفــاق کــه کیفیــت آنهــا را تغییــر بدهیــم.
بیشــتر محــدود بــه فضاهــای شــهری
میافتــد ،گســتردهتر از ایــن تغییــر کیفیــت در قالــب واژگانــی
در محیطهــای تاریخــی بــود ،ولــی
مفاهیمــی اســت کــه از واژة مثــل بهســازی ،نوســازی ،بازســازی،
امــروز هــم در بافتهــای تاریخــی و
بازآفرینــی انتظــار داشــتیم .باززندهســازی و اخیــراً هــم بازآفرینــی
هــم در ســایر بافتهــای شــهری بحــث
مطــرح میشــود .در مســیر مطالبــة
کیفیتبخشــی  مطــرح اســت .ایــن
کیفیــت ،بــه سـراغ مفاهیــم و روشهــای
* عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،عضو شورای سیاستگذاری شرکت بازآفرینی شهری ایران

تمــام نقصانهــای زندگــی جوامــع
تجربــه شــده رفتهایــم و از بیــن آنهــا
مــا شــهرهایی داشــتیم
انســانی در محــدودة شــهرها در طــول
مفهــوم بازآفرینــی را انتخــاب کردهایــم.
کــه واجــد کیفیــت بودنــد و
چنــد دهــة اخیــر باشــد ،بــه نظــرم
اینکــه مــا از کیفیــت شــهر و فضاهــای
نیازهــای جوامــع انســانی را
انتظــار زیــادی اســت .مــا نمیتوانیــم
شــهری راضــی نیســتیم دو وجــه دارد.
هــم در ابعــاد ک ّمــی و هــم
همة خطاهــا و اشــتباهاتمان را بــا واژه
یکــی ایــن اســت کــه در فراینــد توســعة
در ابعــاد کیفــی بــرآورده
یــا فراینــد بازآفرینــی پوشــش دهیــم
شــهری شــتابان مــا ،بــه دســت آوردن
میکردنــد.
و جبــران کنیــم و از بیکیفیتــی بــه
کیفیــت مشــکل اســت؛ و در آفرینــش فضــا
کیفیــت برســیم .بــاال بــردن ســطح
بیشــتر به فکــر ایجــاد ســرپناه بـرای انســان
انتظــار از ایــن واژه چیــزی اســت کــه مــن را نگ ـران میکنــد.
و جوامــع انســانی بودهایــم و پرداختــن بــه کیفیــت را بــه بعــد

ن طــور
انــواع آنهــا میبینیــد .میتــوان ایــ 
مطــرح کــرد کــه مــا گونــهای حیــات شــهری
داشــتهایم کــه فقــط شــامل کالبــد نبــوده

و نــوع زندگــی ،ســنتها و روابــط میــان
انســانها و جوامــع را دربرمیگرفتــه و بــه مــا
بــه ارث رســیده اســت .ایــن روح میتوانــد
در ســاختار جدیــد و شــهرهای امــروز هــم
بــروز پیــدا کنــد و از ایــن منظــر ،بازآفرینــی بــه
یــک مــکان مشــخص و زندگــی جــاری در آن
منحصــر نمیشــود بلکــه قــرار اســت همــان
ســبک حیــات شــهری را کــه در ســنت مــا
وجــود داشــته و مؤلفههــای مشــخصی دارد از
نــو بیافرینــد .نظــر شــما در مــورد ایــن دیــدگاه
چیســت؟

اینکــه بــه جــای تفکــر صرف ـ ًا کالبــدی ،مفهومــی هــم فکــر
کنیــم و تجدید حیــات ســاختار شــهرهایمان را مــورد توجــه قرار
دهیــم دیــدگاه خــوب و درســتی اســت .امــا در ایــن صــورت
هــم یــک محدودیــت بــزرگ داریــم و آن محدودیت شــهرهای
خودســاخته اســت .ظرفهایــی ســاخته شــده کــه قابلیــت انجام
همــه کاری را ندارنــد و  بیشــتر خاصیــت ســرپناه دارنــد .آیــا این
ظرفهــا ظرفیــت انتظــارات مــا را دارنــد؟ مث ـ ً
ا در شــهر تهران
چقــدر در منطقههــای  17 ،10 ،9و بخشهایــی از مناطــق
 18 ،14 ،13و  19ظرفیــت ارتقــای کیفیــت حیــات شــهری
وجــود دارد؟ مثالهــای واضحتــری هــم هســت .اکبرآبــاد و
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موکــول کردهایــم .وجــه دیگــر ایـن اســت کــه بعــد از بــرآوردن
نیازهــای اولیــه بــه دنبــال ارتقــای کیفیت هســتیم .ولی بــه نظر
مــن درمــورد شــهرهای تاریخــی قضیــه برعکــس اســت .مــا
شــهرهایی داشــتیم کــه واجــد کیفیــت بودنــد و نیازهــای جوامع
انســانی را هــم در ابعــاد ک ّمــی و هــم در ابعــاد کیفــی بــرآورده
میکردنــد .ایــن شــهرها در دورة معاصــر دچــار افــت کیفیــت
شــدند و حــاال نــگاه بازآفرینــی شــهری میخواهــد ایــن افــت
کیفیــت را جبـران کنــد و کیفیــت را مطابــق بــا نیازهــای روز به
شــهر و فضاهــای شــهری برگردانــد.
بنابرایــن کیفیتطلبــی در دو بخــش ،یکــی در مــورد
شــهرهای جدیــد و محدودههــای توســعهیافتة شــهری جدیــد
و دیگــری در بخــش تاریخــی شــهرها ،مطــرح اســت .مــن
مفهــوم بازآفرینــی شــهری را در بخــش تاریخــی بیشــتر واجــد
مص ـداق میبینــم تــا در شــهرها و فضاهــای شــهری حاصــل
از توســعة شــهری اخیــر .کیفیــت در شــهرهای تاریخــی همـزاد
بــا شــکلگیری شــهر بــوده و بعــد در دورهای از بیــن رفتــه و
حــاال ق ـرار اســت برگــردد .پــس مفهــوم بازآفرینــی در اینجــا
صــادق اســت ،یعنــی آفرینشــی کــه دچــار نقصــان شــده بــوده
ق ـرار اســت بازآفریــده شــود .ولــی  فکــر میکنــم تســری دادن
مفهــوم بازآفرینــی بــه عرصههــای شــهری نوســاز ،بافتهــای
فرســوده و ســکونتگاههای غیررســمی موضوعیــت ن ـدارد چون
در آنهــا آفرینــش فضــا از ابتـدا تــوأم بــا کیفیــت نبــوده و قـرار
بــوده انســان در آن فضاهــا فقــط بــه نیازهــا و حوایــج ک ّمــی و
کوتــاه مــدت خــود یــا نیازهایــی مثــل ســکونت در شــب پاســخ
دهــد .حــال میخواهیــم چــه کیفیتــی را بــه ایــن فضاهــا
برگردانیــم؟ مفهــوم بازآفرینــی در اینجــا بــه نظــر مــن مصداق
ن ـدارد .اینکــه مفهــوم بازآفرینــی شــهری بخواهــد پاس ـخگوی

پاســخی کــه ممکــن اســت بــه ایــن ایــراد داده
شــود ایــن اســت کــه شــما بازآفرینــی را در
کنــار طرحهــای توســعة شــهری و یکــی از

شــهری مثــل ته ـران چ ـرا افــت کیفیــت دارد رخ میدهــد؟ مــا
در آینــدة نزدیــک مجبــور خواهیــم شــد در ایــن مناطــق هــم
برنامههــای بازآفرینــی شــهری اج ـرا کنیــم.
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ســلطانآباد شــهرهایی هســتند کــه در طــول مــدت کوتــاه
 5 -4ســال از روســتا تبدیــل بــه شــهر شــدهاند .مرتضیگــرد
هــم وضعیــت ایـن چنینــی دارد .آیا ایــن شــهرها ظرفیــت آن را
دارنــد کــه بــا دیدگاههــای آرمانگرایانهمــان و از طریــق مفهــوم
بــه نظــر میرســد ایــن نگرانــی شــما در
بازآفرینــی ،کیفیــت زندگــی را در آنهــا حاصــل کنیــم؟ بــه نظر
بافتهــای تاریخــی کــه تخصــص شماســت
مــن اگــر ظرفیتهــا دیــده شــود و بخواهیــم وضــع موجــود را
بــروز مشــخص دارد .ایــن بافتهــا کــه در
بهبــود دهیــم ،ایــن کار ممکــن اســت .ولــی اگر بــه دنبــال اتوپیا
دســتهبندی شــما مصــداق بازآفرینــی هســتند
باشــیم و بخواهیــم بــه شــهرهایی کــه در گذشــته وجود داشــته 
چــه وضعیتــی دارنــد؟ بــرای بازآفرینــی در ایــن
برگردیــم ،ایــن امــر ممکــن نیســت .بایــد ســطح انتظاراتمــان را
بافتهــا چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟
تغییر دهیــم .مــن همیشــه تذکــر دادهام که همیــن حاال کــه در
مــن تصــور میکنــم وضــع بافتهــای تاریخــی مــا بــرای
حــال صحبــت هســتیم ،می ـزان زیــادی بافــت فرســوده در حال
رویکــرد بازآفرینــی مناس ـبتر اســت چ ـرا کــه ظــرف آمــادهای
تولید اســت .ایــن عرصههــای شــهری همچنــان در حــال تولید
نســبت بــه مناطــق دیگــر بـرای ایــن کار هســتند .نکتة بســیار
هســتند و بایــد فکــری بــه حــال ایــن گســتردگی کــرد.
مهــم از نظــر مــن ایــن اســت کــه توســعة شــهری موجــب
برنامههــای توســعة ملــی ایــراد دارنــد .ایــن برنامههــا پــول را
افزایــش بســیار زیــاد وســعت شــهرهای
در کالنشــهرها توزیــع میکننــد و
ـبت مراکــز
برنامــة بازآفرینــی شــهری مــا شــده اســت ،بنابرایــن نسـ ِ
طبیعــی اســت هرجــا کــه وضعیــت
یــک نســخه اســت کــه تاریخــی شــهرها به کل شــهر بســیار کم
اقتصــادی مناســبتر باشــد و امــکان
اســت .مثــ ً
ا در شــهر تهــران ،محــدودة
تأمیــن معیشــت بهتــری وجــود داشــته بــرای درمــان وضعیــت
بیمارگونــة شــهرهای مــا حصــار قاجــاری شــهر حــدود  3درصــد از
باشــد ،انســانها بــه آن ســمت حرکــت
تهیــه شــده اســت ،در حالی کل شــهر اســت .در شــهرهای دیگــری
میکننــد .تجربههــای تاریخــی نشــان
کــه نبایــد بگذاریــم بیمــاری مثــل اصفهــان و شــیراز هــم همیــن
داده کســانی کــه از محــل خــود خــارج
طــور اســت .بــا توجــه بــه کمبودهــای
شــده و بــه ســمت کالنشــهرها رفتهاند ،اتفــاق بیفتــد.
محدودههــای توســعة شــهری ایــران
وضعشــان در نهایــت بهتــر شــده اســت.
در چنــد دهــة اخیــر ،امــروز بهتریــن
پــس اشــکال از برنامههــای توســعة ملی
و مناســبترین زمــان اســت کــه عرصههــای تاریخــی
اســت کــه آمادگــی مدیریــت جمعیــت را ندارنــد و بــه همیــن
نقصانهــای فرهنگــی شــهر کنونــی را بــرآورده کننــد.
دلیــل کیفیت شــهرها از دســت مـیرود .بـرای بــه دســت آوردن
به نظر شما این ظرفیت را دارند؟
کیفیــت هــم بایــد جایــی مثــل شــرکت بازآفرینــی برنامههــای
بازآفرینــی شــهری ارائــه کنــد و از آنجــا کــه نمیتوانــد
بلــه ،دارنــد .مــا ســی ســال پیــش و در اواخــر دورة جنــگ فکــر
پاس ـخگوی همــة عرصههــای شــهری باشــد ،پــس بــر جایــی
میکردیــم بایــد برویــم در فضاهــای تاریخــی شــهر زندگــی
تمرکــز میکنــد کــه بحرانهــا شــدیدترند یــا امــکان ارتقــای
کنیــم .االن دیگــر ایــن تفکــر وجــود ن ـدارد و زندگــی در ایــن
کیفیــت بیشــتری وجــود دارد.
فضاهــا معنــای دیگــری پی ـدا کــرده اســت .بــه همــان شــکلی
در واقــع ،برنامــة بازآفرینی شــهری یک نســخه اســت کــه برای
کــه در یــزد اتفــاق افتــاده ،در بخشــی از کاشــان و بخشــی
درمــان وضعیــت بیمارگونــة شــهرهای مــا تهیه شــده اســت ،در
از ته ـران هــم شــاهد ایــن هســتیم کــه ای ـن فضاهــا در حــال
حالی کــه نبایــد بگذاریم بیمــاری اتفــاق بیفتــد .در مــورد بعضی
تبدیــل شــدن بــه ظرفیتهــای ملــی هســتند و دیگــر مقیــاس
شــهرها گفتــه میشــود کــه از روی اضطـرار بــه وجــود آمدهانــد
محلـهای و شــهری ندارنــد و مقیــاس فراشــهری پیـدا کردهانــد.
و کاری نمیشــود انجــام داد .ولــی در مــورد مناطــق مختلــف
در حــال حاضــر بافــت تاریخــی یــزد در مقیــاس ملــی عمــل

بازگشــت بــه شــیوههای گذشــته اصـ ً
ا ممکــن نیســت .آنهــا
میتواننــد بــه شــکل خاطــره بــه حیاتشــان ادامــه بدهنــد ،ولــی
خودشــان دیگــر قابــل برگشــت نیســتند .امــا مــا همچنــان
میتوانیــم از فضاهایــی کــه انســان برای ســکونت ســاخته بهره
ببریــم .االن در شــهرهای مــا بــه طــور مثــال کافههایــی مثــل
«کافــه تهــرون» در مناطقــی کــه االن جای ســکونت نیســت و
بیشــتر اداری اســت ســاخته شــده کــه میشــود بــه یاد گذشــته
بــه آنجــا رفــت و نشســت و کتــاب خوانــد و دوســتی را دیــد و
لــذت بــرد.

باشــد .باید بــه این ســمت رفــت کــه دولــت حامــی و هدایتگر
باشــد و برنامههــا براســاس نیازهــای جوامــع محلی مرتب ـ ًا تغییر
کنند و بــه قامــت بخشهای مختلــف کشــور درآینــد .آن چیزی
کــه بایــد در سیســتان و بلوچســتان اتفاق بیفتــد ممکن اســت با
تهـران و کــرج و اصفهــان متفــاوت باشــد .بــا همیــن امکاناتــی
کــه االن وجــود دارد میشــود کمــک و حمایــت و هدایــت کــرد
ولــی نبایــد در مقــام اجـرا برآمــد .اجـرا تنها ســرگرمکننده اســت
و مانــع پاسـخگویی به تناســب گســتردگی مشــکالت میشــود.
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میکنــد ،مثــل بافــت تاریخــی ُرم کــه
گامهــای اجرایــی را کــه تاکنون
مقیــاس آن بینالمللــی اســت .بافــت دولــت هیــچ وقــت نبایــد برداشــته شــده ،مث ـ ً
ا در ســتاد
تاریخــی رم مــورد توجــه همــة هنرمندان مجــری طرحهــای بازآفرینــی ملــی بازآفرینــی ،چطــور ارزیابی
دنیاســت و همــه دوســت دارنــد جایــی در شــهری باشــد.
میکنیــد؟ بــه طــور کلــی ایــن
رم داشــته باشــند و بتوانند در آن ســکونت
گامهــا را رو بــه جلــو میبینیــد؟
کننــد .در مــورد یــزد و بعضــی شــهرهای دیگــر هــم ایــن اتفاق
آیــا خالءهایــی وجــود دارد کــه الزم بدانیــد
در حــال وقــوع اســت و در حــال تبدیــل شــدن بــه نقطــة امیــد
گوشــزد کنیــد؟ در مجمــوع ،چشــمانداز ایــن
ســکونت موقــت بـرای کســانی هســتند کــه اهــل پرداختــن به
فراینــد اجرایــی و سیاســتگذاری را چطــور
خودشــان و کیفیــت و فرهنگانــد .یعنــی بــه یــک نیــاز عمومی  
میبینیــد؟
درجوامــع شــهری ،نــه در مقیاس محلــه ،بلکــه در مقیــاس ملی
فکــر میکنــم مــا بــه لحــاظ اندیشــهورزی و برنامهریــزی در
پاســخ میدهنــد .مــن فکــر میکنــم بــا ایــن رویکــرد کــه
نقطــهای قــرار داریــم کــه تاکنــون نبودهایــم .در چنــد دهــة
مقیاس ســکونت و زندگــی در محــات تاریخــی در حــال تغییر
گذشــته خیلی ســادهتر بــا مســائل برخــورد میکردیم ولــی االن
جایــگاه و جبرانکننــدة نقصانهــای فرهنگــی عرصههــای
بــا در نظــر گرفتــن پیچیدگیهــای هــر مســئله بــا آن برخــورد
توســعهیافتة شــهری اســت ،مســئله بهتــر حــل خواهــد شــد.
میکنیــم .مســائلمان را بهتــر از گذشــته میشناســیم و در آنهــا
مث ـ ً
ا در مــورد عودالجــان بایــد در مقیــاس گســتردهتری فکــر
تدقیــق میکنیــم .االن دیگــر در مقــام اجــرا قــرار داریــم و
کنیــم .بازارچــة عودالجــان را نه یــک بازارچــة محلی ،بلکــه باید
مهــم ایــن اســت کــه از موضــع اجـرا قابلیتهایمــان را افزایــش
یــک بازارچــه در مقیــاس شــهری دیــد .در عیــن حال هنــوز هم
دهیم .اگــر بخواهیــم مجــری بازتولیــد فضاهــای شــهریمان و
میشــود ســاکنان گذشــتة عودالجــان را در آنجــا پی ـدا کــرد و
بازآفرینــی شــهری شــویم ،الزاماتمــان بایــد از ایــن به بعــد فرق
به آنهــا رســیدگی کــرد .یعنــی بایــد مقیــاس محلی و شــهری
کنــد و حتمـ ًا مشــارکت را اصــل قـرار دهیــم.
را بــه هــم نزدیــک کــرد .برنامههــای بازآفرینــی شــهری در
بــه نظــر میرســد وزارت راه و شهرســازی و شــرکت عمــران
چنین جاهایــی نســبت بــه محدودههــای بافــت فرســوده کاربرد
و بهســازی بایــد در جایــگاه حامــی و هدایتگــر ق ـرار گیرنــد و
بیشــتری دارنــد.
اجــرا بــه مــردم واگــذار شــود .ایــن تصــور ســرابگونه را کــه
بــه نظــر میرســد شــما بــه شــیوة ســنتی
دولــت میتوانــد مجــری باشــد بایــد کنــار گذاشــت .هرجــا کــه
زندگــی قدیــم و بازگشــت بــه آن اصالــت
اختیــار از مــردم گرفتــه شــده ،موفــق نبودهایــم .اختیــار بایــد بــه
ت بافــت
نمیدهیــد و معتقدیــد بایــد از ظرفیــ 
مــردم و ســازمانهای مردمــی بــه هــر اســمی (تســهیلگر،
تاریخــی بــرای بهبــود بخشــیدن بــه وضعیــت
ســرمایهگذار ،تعاونــی ،شــوراهای محلــه و  )...داده شــود.
کنونــی شــهرهای مــا اســتفاده کــرد.
دولــت هیــچ وقــت نبایــد مجــری طرحهــای بازآفرینی شــهری

