
ــی در  ــای مختلف ــر، رویکرده ــای اخی در دهه ه
ــا  ــهرهای م ــر ش ــکالت معاص ــه مش ــخ ب پاس
ــال  ــه در ح ــردی ک ــت. رویک ــده  اس ــرح ش مط
ــهری  ــی ش ــود بازآفرین ــرح می ش ــر مط حاض
ــهری  ــی ش ــه بازآفرین ــما ب ــگاه ش ــت. ن اس

ــت؟ چیس

ــی	در	 ــه	هرازچندگاه ــدارد	ک ــرادی	ن ــچ	ای ــن،	هی ــاد	م ــه	اعتق ب
موضــوع	کیفیــت		بخشــیدن	بــه	شــهرها	ســراغ	مفاهیــم	جدیــد	
برویــم	و	بخواهیــم	بــا	ایــن	مفاهیــم	جدیــد	در	شــهر	و	فضاهای	
ــم	طــرح	مفهــوم	 ــا	تصــور	می	کن ــذار	باشــیم.	ام شــهری	تأثیرگ
بازآفرینــی	کــه	چنــدی	اســت	بــه	آن	پرداختــه	می	شــود،	
ــه	دارد	در	 ــد	آنچ ــر	می	رس ــه	نظ ــت.	ب ــل	اول	اس ــوز	در	مراح هن
ــه	از	 ــت	ک ــی	اس ــترده	تر	از	مفاهیم ــد،	گس ــاق	می	افت ــل	اتف عم

ــی	انتظــار	داشــتیم.	آنچــه	در	 واژة	بازآفرین
ــت	 ــار	می	رف ــی	انتظ ــته	از	بازآفرین گذش
ــهری	 ــای	ش ــه	فضاه ــدود	ب ــتر	مح بیش
در	محیط	هــای	تاریخــی	بــود،	ولــی	
امــروز	هــم	در	بافت	هــای	تاریخــی	و	
هــم	در	ســایر	بافت	هــای	شــهری	بحــث	
کیفیت	بخشــی		مطــرح	اســت.	ایــن	

گســترده		شــدن	دامنــة	مفهــوم	بازآفرینی	شــهری	اتفــاق	جدیدی	
اســت.	بایــد	زمــان	بگــذرد	و	منتظــر	کارنامــة	بازآفرینــی	شــهری	
باشــیم	تــا	ببینیــم	آیــا	پاســخ	نیازهــای	شــهرهای	مــا	را	می	دهد.	
ــازی	 ــامان	دهی	و	باززنده	س ــازی	و	س ــث	بهس ــته	مباح در	گذش
ــهری	در	 ــی	ش ــث	بازآفرین ــروز	بح ــد	و	ام ــرح	می	ش ــا	مط و	احی
حــال	جایگزیــن		شــدن	اســت.	نبایــد	ایــن	نکتــه	را	هــم	از	نظــر	
ــعة	 ــای	توس ــارغ	از	برنامه	ه ــم	ف ــا	نمی	توانی ــه	م ــت	ک دور	داش
شــهری	بــه	موضــوع	بازآفرینــی	نــگاه	کنیــم.	ســؤالی	کــه	بــرای	
من	مطــرح	اســت	این	اســت	کــه	آیــا	مفهــوم	بازآفرینی	شــهری	
نســبت	بــه	برنامه	هــای	توســعة	شــهری	موضعــی	انفعالــی	دارد.	
ــه	 ــول	ب ــت	موک ــری	اس ــن	ام ــر	م ــهری	از	نظ ــی	ش بازآفرین
ــای	 ــث	نیازه ــت،	بح ــئلة	کیفی ــی.	در	مس ــوع	کیفیت	طلب موض
ــهرها	و	 ــون	از	ش ــت.	چ ــرح	اس ــانی	مط ــع	انس ــان	و	جوام انس
ــود	 ــهری	مان	در	وضــع	موج ــای	ش فضاه
ــم	 ــن	می	روی ــراغ	ای ــم،	س ــت	نداری رضای
کــه	کیفیــت	آن	هــا	را	تغییــر	بدهیــم.	
ــی	 ــب	واژگان ــت	در	قال ــر	کیفی ــن	تغیی ای
مثــل	بهســازی،	نوســازی،	بازســازی،	
باززنده	ســازی	و	اخیــراً	هــم	بازآفرینــی	
مطــرح	می	شــود.	در	مســیر	مطالبــة	
کیفیــت،	بــه	ســراغ	مفاهیــم	و	روش	هــای	

ضرورت تمرکز بر بافت تاریخی شهرها

گفت	وگو	با	اسکندر	مختاری*

* عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، عضو شورای سیاست گذاری شرکت بازآفرینی شهری ایران

بــه نظــر می رســد آنچــه 
اتفــاق  عمــل  در  دارد 
از  گســترده تر  می افتــد، 
ــه از واژة  ــت ک ــی اس مفاهیم
ــتیم. ــار داش ــی انتظ بازآفرین
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تجربــه			شــده	رفته	ایــم	و	از	بیــن	آن	هــا	
مفهــوم	بازآفرینــی	را	انتخــاب	کرده	ایــم.	
ــای	 ــهر	و	فضاه ــت	ش ــا	از	کیفی ــه	م این	ک
شــهری	راضــی	نیســتیم	دو	وجــه	دارد.	
ــعة	 ــد	توس ــه	در	فراین ــت	ک ــن		اس ــی	ای یک
شــهری	شــتابان	مــا،	بــه	دســت	آوردن	
کیفیــت	مشــکل	اســت؛	و	در	آفرینــش	فضــا	
بیشــتر	به	فکــر	ایجــاد	ســرپناه	بــرای	انســان	

ــد	 ــه	بع ــت	را	ب ــه	کیفی ــن	ب ــم	و	پرداخت ــع	انســانی	بوده	ای و	جوام
موکــول	کرده	ایــم.	وجــه	دیگــر	ایــن		اســت	کــه	بعــد	از	بــرآوردن	
نیازهــای	اولیــه	بــه	دنبــال	ارتقــای	کیفیت	هســتیم.	ولی	بــه	نظر	
ــا	 ــه	برعکــس	اســت.	م ــورد	شــهرهای	تاریخــی	قضی ــن	درم م
شــهرهایی	داشــتیم	کــه	واجــد	کیفیــت	بودنــد	و	نیازهــای	جوامع	
ــرآورده	 ــی	ب ــاد	کیف ــی	و	هــم	در	ابع ــاد	کّم انســانی	را	هــم	در	ابع
ــت	 ــت	کیفی ــار	اف ــهرها	در	دورة	معاصــر	دچ ــن	ش ــد.	ای می	کردن
ــن	افــت	 ــگاه	بازآفرینــی	شــهری	می	خواهــد	ای شــدند	و	حــاال	ن
کیفیــت	را	جبــران	کنــد	و	کیفیــت	را	مطابــق	بــا	نیازهــای	روز	به	

ــد. ــهری	برگردان ــای	ش ــهر	و	فضاه ش
	بنابرایــن	کیفیت	طلبــی	در	دو	بخــش،	یکــی	در	مــورد	
ــد	 ــعه		یافتة	شــهری	جدی ــای	توس ــد	و	محدوده	ه شــهرهای	جدی
ــن	 ــت.	م ــرح	اس ــهرها،	مط ــی	ش ــش	تاریخ ــری	در	بخ و	دیگ
مفهــوم	بازآفرینــی	شــهری	را	در	بخــش	تاریخــی	بیشــتر	واجــد	
ــا	در	شــهرها	و	فضاهــای	شــهری	حاصــل	 ــم	ت مصــداق	می	بین
از	توســعة	شــهری	اخیــر.	کیفیــت	در	شــهرهای	تاریخــی	همــزاد	
ــه	و	 ــن	رفت ــد	در	دوره	ای	از	بی ــوده	و	بع ــهر	ب ــکل	گیری	ش ــا	ش ب
ــا	 ــی	در	این	ج ــس	مفهــوم	بازآفرین ــردد.	پ ــرار	اســت	برگ حــاال	ق
صــادق	اســت،	یعنــی	آفرینشــی	کــه	دچــار	نقصــان	شــده	بــوده	
قــرار	اســت	بازآفریــده	شــود.	ولــی		فکــر	می	کنــم	تســری	دادن	
ــه	عرصه	هــای	شــهری	نوســاز،	بافت	هــای	 مفهــوم	بازآفرینــی	ب
فرســوده	و	ســکونت	گاه	های	غیررســمی	موضوعیــت	نــدارد	چون	
در	آن	هــا	آفرینــش	فضــا	از	ابتــدا	تــوأم	بــا	کیفیــت	نبــوده	و	قــرار	
ــه	نیازهــا	و	حوایــج	کّمــی	و	 ــوده	انســان	در	آن	فضاهــا	فقــط	ب ب
کوتــاه		مــدت	خــود	یــا	نیازهایــی	مثــل	ســکونت	در	شــب	پاســخ	
ــا	 ــن	فضاه ــه	ای ــی	را	ب ــه	کیفیت ــم	چ ــال	می	خواهی ــد.	ح ده
برگردانیــم؟	مفهــوم	بازآفرینــی	در	این	جــا	بــه	نظــر	مــن	مصداق	
ــدارد.	این	کــه	مفهــوم	بازآفرینــی	شــهری	بخواهــد	پاســخ	گوی	 ن

ــع	 ــی	جوام ــای	زندگ ــام	نقصان	ه تم
انســانی	در	محــدودة	شــهرها	در	طــول	
ــرم	 ــه	نظ ــد،	ب ــر	باش ــة	اخی ــد	ده چن
ــم	 ــا	نمی	توانی ــادی	اســت.	م انتظــار	زی
ــا	واژه	 همة	خطاهــا	و	اشــتباهاتمان	را	ب
ــد	بازآفرینــی	پوشــش	دهیــم	 ــا	فراین ی
ــه	 ــی	ب ــم	و	از	بی	کیفیت ــران	کنی و	جب
ــطح	 ــردن	س ــاال	ب ــیم.	ب ــت	برس کیفی
ــد. ــزی	اســت	کــه	مــن	را	نگــران	می	کن ــن	واژه	چی انتظــار	از	ای

پاســخی کــه ممکــن اســت بــه ایــن ایــراد داده 
ــی را در  ــما بازآفرین ــه ش ــت ک ــن اس ــود ای ش
ــی از  ــهری و یک ــعۀ ش ــای توس ــار طرح ه کن
ــور  ــن  ط ــوان ای ــد. می ت ــا می بینی ــواع آن ه ان
ــات شــهری  ــه ای حی ــا گون ــه م ــرد ک مطــرح ک
داشــته ایم کــه فقــط شــامل کالبــد نبــوده 
و نــوع زندگــی، ســنت ها و روابــط میــان 
ــا  ــه م ــه و ب ــع را دربرمی گرفت ــان ها و جوام انس
ــد  ــن روح می توان ــت. ای ــیده اس ــه ارث رس ب
در ســاختار جدیــد و شــهرهای امــروز هــم 
بــروز پیــدا کنــد و از ایــن منظــر، بازآفرینــی بــه 
ــاری در آن  ــی ج ــخص و زندگ ــکان مش ــک م ی
ــان  ــت هم ــرار اس ــه ق ــود بلک ــر نمی ش منحص
ــا  ــنت م ــه در س ــهری را ک ــات ش ــبک حی س
ــخصی دارد از  ــای مش ــته و مؤلفه ه ــود داش وج
نــو بیافرینــد. نظــر شــما در مــورد ایــن دیــدگاه 

ــت؟ چیس

ــه	جــای	تفکــر	صرفــاً	کالبــدی،	مفهومــی	هــم	فکــر	 این	کــه	ب
کنیــم	و	تجدید	حیــات	ســاختار	شــهرهایمان	را	مــورد	توجــه	قرار	
ــورت	 ــن		ص ــا	در	ای ــت.	ام ــتی	اس ــوب	و	درس ــدگاه	خ ــم	دی دهی
هــم	یــک	محدودیــت	بــزرگ	داریــم	و	آن	محدودیت	شــهرهای	
خودســاخته	اســت.	ظرف	هایــی	ســاخته	شــده	کــه	قابلیــت	انجام	
همــه	کاری	را	ندارنــد	و		بیشــتر	خاصیــت	ســرپناه	دارنــد.	آیــا	این	
ظرف	هــا	ظرفیــت	انتظــارات	مــا	را	دارنــد؟	مثــاًل	در	شــهر	تهران	
چقــدر	در	منطقه	هــای	9،	10،	17	و	بخش	هایــی	از	مناطــق	
13،	14،	18	و	19	ظرفیــت	ارتقــای	کیفیــت	حیــات	شــهری	
وجــود	دارد؟	مثال	هــای	واضح	تــری	هــم	هســت.	اکبرآبــاد	و	

داشــتیم  مــا شــهرهایی 
ــد و  ــت بودن ــد کیفی ــه واج ک
ــانی را  ــع انس ــای جوام نیازه
ــم  ــی و ه ــاد کّم ــم در ابع ه
در ابعــاد کیفــی بــرآورده 

می کردنــد.
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ــاه	 ــدت	کوت ــول	م ــه	در	ط ــتند	ک ــهرهایی	هس ــلطان	آباد	ش س
ــرد	 ــده	اند.	مرتضی	گ ــهر	ش ــه	ش ــل	ب ــتا	تبدی ــال	از	روس 4-	5	س
هــم	وضعیــت	ایــن		چنینــی	دارد.	آیا	ایــن	شــهرها	ظرفیــت	آن	را	
دارنــد	کــه	بــا	دیدگاه	هــای	آرمان	گرایانه	مــان	و	از	طریــق	مفهــوم	
بازآفرینــی،	کیفیــت	زندگــی	را	در	آن	هــا	حاصــل	کنیــم؟	بــه	نظر	
ــم	وضــع	موجــود	را	 ــده	شــود	و	بخواهی مــن	اگــر	ظرفیت	هــا	دی
بهبــود	دهیــم،	ایــن	کار	ممکــن	اســت.	ولــی	اگر	بــه	دنبــال	اتوپیا	
باشــیم	و	بخواهیــم	بــه	شــهرهایی	کــه	در	گذشــته	وجود	داشــته		
برگردیــم،	ایــن	امــر	ممکــن	نیســت.	بایــد	ســطح	انتظاراتمــان	را	
تغییر	دهیــم.	مــن	همیشــه	تذکــر	داده	ام	که	همیــن	حاال	کــه	در	
حــال	صحبــت	هســتیم،	میــزان	زیــادی	بافــت	فرســوده	در	حال	
تولید	اســت.	ایــن	عرصه	هــای	شــهری	همچنــان	در	حــال	تولید	

هســتند	و	بایــد	فکــری	بــه	حــال	ایــن	گســتردگی	کــرد.	
ــول	را	 ــا	پ ــن	برنامه	ه ــد.	ای ــراد	دارن ــی	ای ــعة	مل ــای	توس برنامه	ه

و	 توزیــع	می	کننــد	 در	کالن	شــهرها	
طبیعــی	اســت	هرجــا	کــه	وضعیــت	
اقتصــادی	مناســب	تر	باشــد	و	امــکان	
ــته	 ــود	داش ــری	وج ــت	بهت ــن	معیش تأمی
ــت	 ــمت	حرک ــه	آن	س ــان	ها	ب ــد،	انس باش
ــان	 ــی	نش ــای	تاریخ ــد.	تجربه	ه می	کنن
ــارج	 ــود	خ ــل	خ ــه	از	مح ــانی	ک داده	کس
ــه	ســمت	کالن	شــهرها	رفته	اند،	 شــده	و	ب
وضعشــان	در	نهایــت	بهتــر	شــده	اســت.	
پــس	اشــکال	از	برنامه	هــای	توســعة	ملی	

ــن	 ــه	همی ــد	و	ب ــت	را	ندارن ــت	جمعی اســت	کــه	آمادگــی	مدیری
دلیــل	کیفیت	شــهرها	از	دســت	مــی	رود.	بــرای	بــه	دســت	آوردن	
کیفیــت	هــم	بایــد	جایــی	مثــل	شــرکت	بازآفرینــی	برنامه	هــای	
بازآفرینــی	شــهری	ارائــه	کنــد	و	از	آن	جــا	کــه	نمی	توانــد	
پاســخ	گوی	همــة	عرصه	هــای	شــهری	باشــد،	پــس	بــر	جایــی	
ــای	 ــکان	ارتق ــا	ام ــا	شــدیدترند	ی ــه	بحران	ه ــد	ک ــز	می	کن تمرک

ــود	دارد.	 ــت	بیشــتری	وج کیفی
در	واقــع،	برنامــة	بازآفرینی	شــهری	یک	نســخه	اســت	کــه	برای	
درمــان	وضعیــت	بیمارگونــة	شــهرهای	مــا	تهیه	شــده	اســت،	در	
حالی		کــه	نبایــد	بگذاریم	بیمــاری	اتفــاق	بیفتــد.	در	مــورد	بعضی	
شــهرها	گفتــه	می	شــود	کــه	از	روی	اضطــرار	بــه	وجــود	آمده	انــد	
ــف	 ــق	مختل ــورد	مناط ــی	در	م ــام	داد.	ول ــود	انج و	کاری	نمی	ش

شــهری	مثــل	تهــران	چــرا	افــت	کیفیــت	دارد	رخ		می	دهــد؟	مــا	
ــن	مناطــق	هــم	 ــم	شــد	در	ای ــور	خواهی ــک	مجب ــدة	نزدی در	آین

برنامه	هــای	بازآفرینــی	شــهری	اجــرا	کنیــم.

بــه نظــر می رســد ایــن نگرانــی شــما در 
ــت  ــص شماس ــه تخص ــی ک ــای تاریخ بافت ه
بــروز مشــخص دارد. ایــن بافت هــا کــه در 
ــتند  ــی هس ــداق بازآفرین ــما مص ــته بندی ش دس
چــه وضعیتــی دارنــد؟ بــرای بازآفرینــی در ایــن 
ــود؟ ــام ش ــد انج ــی بای ــه اقدامات ــا چ بافت ه

ــرای	 ــا	ب ــی	م ــای	تاریخ ــع	بافت	ه ــم	وض ــور	می	کن ــن	تص م
رویکــرد	بازآفرینــی	مناســب	تر	اســت	چــرا	کــه	ظــرف	آمــاده	ای	
نســبت	بــه	مناطــق	دیگــر	بــرای	ایــن	کار	هســتند.	نکتة	بســیار	
ــب	 ــهری	موج ــعة	ش ــه	توس ــت	ک ــن	اس ــن	ای ــر	م ــم	از	نظ مه
ــاد	وســعت	شــهرهای	 افزایــش	بســیار	زی
مــا	شــده	اســت،	بنابرایــن	نســبِت	مراکــز	
تاریخــی	شــهرها	به	کل	شــهر	بســیار	کم	
ــران،	محــدودة	 ــاًل	در	شــهر	ته اســت.	مث
حصــار	قاجــاری	شــهر	حــدود	3	درصــد	از	
ــری	 ــهرهای	دیگ ــت.	در	ش ــهر	اس کل	ش
ــن	 ــم	همی ــیراز	ه ــان	و	ش ــل	اصفه مث
ــای	 ــه	کمبوده ــه	ب ــا	توج ــت.	ب ــور	اس ط
محدوده	هــای	توســعة	شــهری	ایــران	
در	چنــد	دهــة	اخیــر،	امــروز	بهتریــن	
و	مناســب	ترین	زمــان	اســت	کــه	عرصه	هــای	تاریخــی	

ــد. ــرآورده	کنن ــی	را	ب ــهر	کنون ــی	ش ــای	فرهنگ نقصان	ه

به نظر شما این ظرفیت را دارند؟

بلــه،	دارنــد.	مــا	ســی	ســال	پیــش	و	در	اواخــر	دورة	جنــگ	فکــر	
ــی	 ــهر	زندگ ــی	ش ــای	تاریخ ــم	در	فضاه ــد	بروی ــم	بای می	کردی
ــن	 ــی	در	ای ــدارد	و	زندگ ــن	تفکــر	وجــود	ن ــم.	االن	دیگــر	ای کنی
فضاهــا	معنــای	دیگــری	پیــدا	کــرده	اســت.	بــه	همــان	شــکلی	
ــی	 ــان	و	بخش ــی	از	کاش ــاده،	در	بخش ــاق	افت ــزد	اتف ــه	در	ی ک
از	تهــران	هــم	شــاهد	ایــن	هســتیم	کــه	ایــن		فضاهــا	در	حــال	
تبدیــل	شــدن	بــه	ظرفیت	هــای	ملــی	هســتند	و	دیگــر	مقیــاس	
محلــه	ای	و	شــهری	ندارنــد	و	مقیــاس	فراشــهری	پیــدا	کرده	انــد.	
ــی	عمــل	 ــاس	مل ــزد	در	مقی ــت	تاریخــی	ی ــال	حاضــر	باف در	ح

ــهری  ــی ش ــۀ بازآفرین برنام
یــک نســخه اســت کــه 
وضعیــت  درمــان  بــرای 
بیمارگونــۀ شــهرهای مــا 
ــه شــده اســت، در حالی   تهی
کــه نبایــد بگذاریــم بیمــاری 

ــد. ــاق بیفت اتف
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ــه	 ــی	ُرم	ک ــت	تاریخ ــل	باف ــد،	مث می	کن
مقیــاس	آن	بین	المللــی	اســت.	بافــت	
تاریخــی	رم	مــورد	توجــه	همــة	هنرمندان	
دنیاســت	و	همــه	دوســت	دارنــد	جایــی	در	
رم	داشــته	باشــند	و	بتوانند	در	آن	ســکونت	

کننــد.	در	مــورد	یــزد	و	بعضــی	شــهرهای	دیگــر	هــم	ایــن	اتفاق	
در	حــال	وقــوع	اســت	و	در	حــال	تبدیــل	شــدن	بــه	نقطــة	امیــد	
ســکونت		موقــت	بــرای	کســانی	هســتند	کــه	اهــل	پرداختــن	به	
خودشــان	و	کیفیــت	و	فرهنگ	انــد.	یعنــی	بــه	یــک	نیــاز	عمومی		
درجوامــع	شــهری،	نــه	در	مقیاس	محلــه،	بلکــه	در	مقیــاس	ملی	
ــه	 ــرد	ک ــن	رویک ــا	ای ــم	ب ــر	می	کن ــن	فک ــد.	م ــخ	می	دهن پاس
مقیاس	ســکونت	و	زندگــی	در	محــالت	تاریخــی	در	حــال	تغییر	
جایــگاه	و	جبران	کننــدة	نقصان	هــای	فرهنگــی	عرصه	هــای	
ــر	حــل	خواهــد	شــد.	 توســعه	یافتة	شــهری	اســت،	مســئله	بهت
مثــاًل	در	مــورد	عودالجــان	بایــد	در	مقیــاس	گســترده	تری	فکــر	
کنیــم.	بازارچــة	عودالجــان	را	نه	یــک	بازارچــة	محلی،	بلکــه	باید	
یــک	بازارچــه	در	مقیــاس	شــهری	دیــد.	در	عیــن	حال	هنــوز	هم	
ــدا	کــرد	و	 می	شــود	ســاکنان	گذشــتة	عودالجــان	را	در	آن	جــا	پی
به	آن	هــا	رســیدگی	کــرد.	یعنــی	بایــد	مقیــاس	محلی	و	شــهری	
ــهری	در	 ــی	ش ــای	بازآفرین ــرد.	برنامه	ه ــک	ک ــم	نزدی ــه	ه را	ب
چنین		جاهایــی	نســبت	بــه	محدوده	هــای	بافــت	فرســوده	کاربرد	

بیشــتری	دارنــد.

ــنتی  ــیوة س ــه ش ــما ب ــد ش ــر می رس ــه نظ ب
زندگــی قدیــم و بازگشــت بــه آن اصالــت 
ــت  ــت  باف ــد از ظرفی ــد بای ــد و معتقدی نمی دهی
تاریخــی بــرای بهبــود بخشــیدن بــه وضعیــت 

ــرد.  ــتفاده ک ــا اس ــهرهای م ــی ش کنون

بازگشــت	بــه	شــیوه	های	گذشــته	اصــاًل	ممکــن	نیســت.	آن	هــا	
می	تواننــد	بــه	شــکل	خاطــره	بــه	حیاتشــان	ادامــه	بدهنــد،	ولــی	
ــان	 ــا	همچن ــا	م ــتند.	ام ــت	نیس ــل	برگش ــر	قاب ــان	دیگ خودش
می	توانیــم	از	فضاهایــی	کــه	انســان	برای	ســکونت	ســاخته	بهره	
ببریــم.	االن	در	شــهرهای	مــا	بــه	طــور	مثــال	کافه	هایــی	مثــل	
»کافــه	تهــرون«	در	مناطقــی	کــه	االن	جای	ســکونت	نیســت	و	
بیشــتر	اداری	اســت	ســاخته	شــده	کــه	می	شــود	بــه	یاد	گذشــته	
بــه	آن	جــا	رفــت	و	نشســت	و	کتــاب	خوانــد	و	دوســتی	را	دیــد	و	

لــذت	بــرد.

گام هــای اجرایــی را کــه تاکنون 
برداشــته شــده، مثــالً در ســتاد 
ملــی بازآفرینــی، چطــور ارزیابی 
ــی ایــن  ــه طــور کل ــد؟ ب می کنی
گام هــا را رو بــه جلــو می بینیــد؟ 
آیــا خالءهایــی وجــود دارد کــه الزم بدانیــد 
ــن  ــم انداز ای ــوع، چش ــد؟ در مجم ــزد کنی گوش
فراینــد اجرایــی و سیاســت گذاری را چطــور 

می بینیــد؟

ــزی	در	 ــه	ورزی	و	برنامه	ری ــاظ	اندیش ــه	لح ــا	ب ــم	م ــر	می	کن فک
ــة	 ــد	ده ــم.	در	چن ــون	نبوده	ای ــه	تاکن ــم	ک ــرار	داری ــه	ای	ق نقط
گذشــته	خیلی	ســاده	تر	بــا	مســائل	برخــورد	می	کردیم	ولــی	االن	
بــا	در	نظــر	گرفتــن	پیچیدگی	هــای	هــر	مســئله	بــا	آن	برخــورد	
می	کنیــم.	مســائلمان	را	بهتــر	از	گذشــته	می	شناســیم	و	در	آن	هــا	
ــم	و	 ــرار	داری ــرا	ق ــام	اج ــر	در	مق ــم.	االن	دیگ ــق	می	کنی تدقی
مهــم	ایــن	اســت	کــه	از	موضــع	اجــرا	قابلیت	هایمــان	را	افزایــش	
دهیم.	اگــر	بخواهیــم	مجــری	بازتولیــد	فضاهــای	شــهری	مان	و	
بازآفرینــی	شــهری	شــویم،	الزاماتمــان	بایــد	از	ایــن	به	بعــد	فرق	

کنــد	و	حتمــاً	مشــارکت	را	اصــل	قــرار	دهیــم.	
ــران	 ــرکت	عم ــازی	و	ش ــد	وزارت	راه	و	شهرس ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــد	و	 و	بهســازی	بایــد	در	جایــگاه	حامــی	و	هدایت	گــر	قــرار	گیرن
ــه	 ــراب	گونه	را	ک ــن	تصــور	س ــود.	ای ــذار	ش ــردم	واگ ــه	م ــرا	ب اج
دولــت	می	توانــد	مجــری	باشــد	بایــد	کنــار	گذاشــت.	هرجــا	کــه	
اختیــار	از	مــردم	گرفتــه	شــده،	موفــق	نبوده	ایــم.	اختیــار	بایــد	بــه	
ــهیل	گر،	 ــمی	)تس ــر	اس ــه	ه ــی	ب ــازمان	های	مردم ــردم	و	س م

ــود.	 ــه	و	...(	داده	ش ــوراهای	محل ــی،	ش ــرمایه	گذار،	تعاون س
دولــت	هیــچ	وقــت	نبایــد	مجــری	طرح	هــای	بازآفرینی	شــهری	
باشــد.	باید	بــه	این	ســمت	رفــت	کــه	دولــت	حامــی	و	هدایت	گر	
باشــد	و	برنامه	هــا	بر	اســاس	نیازهــای	جوامــع	محلی	مرتبــاً	تغییر	
کنند	و	بــه	قامــت	بخش	های	مختلــف	کشــور	درآینــد.	آن	چیزی	
کــه	بایــد	در	سیســتان	و	بلوچســتان	اتفاق	بیفتــد	ممکن	اســت	با	
تهــران	و	کــرج	و	اصفهــان	متفــاوت	باشــد.	بــا	همیــن	امکاناتــی	
کــه	االن	وجــود	دارد	می	شــود	کمــک	و	حمایــت	و	هدایــت	کــرد	
ولــی	نبایــد	در	مقــام	اجــرا	برآمــد.	اجــرا	تنها	ســرگرم	کننده	اســت	
و	مانــع	پاســخ	گویی	به	تناســب	گســتردگی	مشــکالت	می	شــود.	

دولــت هیــچ وقــت نبایــد 
مجــری طرح هــای بازآفرینــی 

ــد. ــهری باش ش
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