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
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