
میزگـرد برگزار شـده در خصـوص حفاظت و توسعه در عرصه های تاریخی
مروری بر مجموعۀ اقدامات و سیاست های کنونی و پیِش  روی

شرکت بازآفرینی شهری ایران

با	حضور: دکتر	ایزدی،	دکتر	پیران،	دکتر	حبیبی،	دکتر	حجت،	،	دکترطالبیان،	مهندس	هاشمی



مقدمـه
مطلــب	حاضــر	برگرفتــه	از	جلســات	22	مهر	و	6	آبــان	1393	
ــران	و	 ــرکت	مادر	تخصصــی	عم ــورای	سیاســت	گذاری	ش ش
بهســازی	شــهری	ایــران	بــا	محــور	سیاســت	ها	و	برنامه	هــای	
شــرکت	در	باززنده	ســازی	شــهری	عرصه	هــای	تاریخــی	
اســت.	در	ایــن	جلســات،	پــس	از	مــرور	ســوابق	شــرکت	مادر	
و	رونــد	تحــوالت	رویکــردی،	بــه	بحــث	و	تبادل	نظــر	در	این	
خصــوص،	بررســی	موانــع	و	مشــکالت	موجــود	و	پیــش		رو،	
ــه	منظــور	بهینه	ســازی	 ــی	ب ــة	پیشــنهادات	تکمیل ــز	ارائ و	نی

فراینــد	بازآفرینــی	شــهری	پرداختــه	شــد.
ــوان	 ــع	می	ت ــات	را	در	واق ــن	جلس ــه	در	ای ــوارد	مطروح م
ــرکت	در	 ــت	گذاری	ش ــورای	سیاس ــای	ش ــنهادات	اعض پیش
ــن	 ــن	تعیی خصــوص	پایــش	رویکردهــای	موجــود	و	همچنی
ــی	 ــای	آت ــه	جهت	گیری	ه ــوط	ب ــی	های	کالن	مرب خط	مش
شــرکت	بــه	شــمار	آورد.	در	ادامــه،	مباحث	محتوایی	جلســات	
مذکــور	در	دو	بخــش	شــامل	مــرور	رویکردهــای	کالن	حوزة	
بهســازی	و	نوســازی	شــهری،	و	میزگــرد	ارائــة	دیدگاه	هــا	و	

ــه	می	شــود. پیشــنهادات	اعضــا	ارائ

مــرور رویکردهــای کالن حــوزة بهســازی و 
نوســازی شــهری در کشــور

ــای	 ــدام	در	عرصه	ه ــه	و	اق ــای	مواجه ــن	جریان	ه عمده	تری
ــوری	 ــای	مح ــته	و	مؤلفه	ه ــهرها	در	ادوار	گذش ــی	ش تاریخ

ــل	شناســایی	اســت: ــر	قاب ــرار	زی ــه	ق هر	یــک	ب
1.	پیش	از	انقالب	اسالمی	1357

-	تخریــب	و	بازســازی	های	گســترده	بــا	هــدف	تغییــر	
ســاختار	موجــود	و	جایگزینــی	عناصــر	جدیــد

-	تکیــة	کامــل	بــر	بودجة	عمومــی	دولــت	و		بی		توجهی	
بــه		بــه	نهادهــای	اجتماعی،	ســاکنان	و	مالکان

ــی	در	ســال	 ــان	جنــگ	تحمیل ــا	پای 2.	پــس	از	انقــالب	ت
1367

-	بهســازی	موضعــی	محــالت	قدیمــی	در	قالــب	
روان	بخشــی طرح	هــای	

-	وابســتگی	بــه	درآمدهــای	عمومــی،	ابعــاد	مشــارکتی	
بســیار	محــدود	و	نــگاه	صرفــًا	کالبــدی

-	عدم	تعمیم	به	سراسر	کشور
3.	حد	فاصل	سال	های	1368	تا	1372

ــی،	 ــز	تاریخ ــژة	مراک ــی	وی ــای	تفصیل ــة	طرح	ه -	تهی
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ــگ،	 ــیب	دیده	از	جن ــهرهای	آس ــرای	ش ــوص	ب به	خص
ـ	تاریخــی ــة	طــرح	محورهــای	فرهنگــی	 و	ســپس	تهی
ــه	 ــهری	ب ــز	ش ــرای	مراک ــی	ب ــزی	موضع -	برنامه	ری

ــهر ــرة	ش ــی	از	پیک ــش	مجزای ــوان	بخ عن
-	تــالش	در	جهــت	بهســازی	و	نوســازی	تدریجــی	بــه	

دســت	مــردم
4.	حد	فاصل	سال	های	1372	تا	1376

ــن	 ــوان	اصلی	تری ــه	عن ــع	ب ــت	تجمی ــاذ	سیاس -	اتخ
ــای	 ــازی	بافت	ه ــازی	و	نوس ــت	در	بهس ــرد	دول رویک

ــهری ش
پاک	ســازی	 پروژه	هــای	کالن	مقیــاس	 اجــرای	 	-
ــت	 ــا	دخال ــدی	و	ب ــاد	کالب ــر	ابع ــد	ب ــا	تأکی ــع	ب و	تجمی

ــت ــتقیم	دول مس
5.	حد	فاصل	سال	های	1376	تا	1388

ــه	 ــهری	ب ــازی	ش ــران	و	بهس ــرکت	عم ــیس	ش -	تأس
ــر	 ــر	ب ــز	و	ناظ ــت	گذار،	برنامه	ری ــادی	سیاس ــوان	نه عن
ــور	 ــه	منظ ــازی	ب ــران	و	بهس ــای	عم ــق	برنامه	ه تحق
ــدار	شــهری	 ــادل	و	پای ــه	توســعة	مــوزون،	متع دســتیابی	ب
بــه	منظــور	 تدویــن	سیاســت	توســعة	درونــی	 	-
ناکارآمــد بافت	هــای	 چالش	هــای	 بــه	 پاســخ	گویی	
-	تدویــن	سیاســت	تشــویق	بخــش	خصوصــی	و	
ــای	 ــرای	پروژه	ه ــارکت	در	اج ــه	مش ــرمایه	گذاران	ب س

ــازی نوس
تعییــن	شــاخص	های	شناســایی	محدوده	هــای	 	-
نیازمنــد	نوســازی	شــهری	با	عنــوان	بافت	های	فرســودة	
شــهری	در	شــورای		عالــی	معمــاری	و	شهرســازی	ایــران
توانمندســازی	و	 بــا	 توســعة	مفاهیــم	مرتبــط	 	-

غیررســمی اســکان	 ســامان	دهی	
-	تصویــب	ســند	ملــی	توانمندســازی	در	ســال	1388	و	

راه	انــدازی	ســتاد	ملــی	توانمندســازی
6.	حد	فاصل	سال	های	1388	تا	1392

-	تمرکــز	بــر	مجموعــة	اقدامــات	نرم	افــزاری	از	طریــق		
ــه	 ــی	و	تشــویقی	ب ــن	بســته	های	حمایت ــف	و	تأمی تعری

منظــور	تســهیل	حضــور	و	مشــارکت	مــردم
7.	از	سال	1392	تا	کنون

شــروع	ایــن	دوره	را	می	تــوان	آغــاز	آسیب	شناســی	و	

ــات	بهســازی	 ــة	سیاســت	ها	و	اقدام بازنگــری	در	مجموع
و	نوســازی	شــهری	در	کشــور	دانســت.	بــر	ایــن	اســاس	و	
ــه	اهــم	چالش	هــا	و	مســائل	شناســایی	شــده	 ــا	توجــه	ب ب
ــه	اجــرا	 ــن	دوره	ب ــی	در	ای ــدام	اصل ــن	حــوزه،	دو	اق در	ای

درمی	آیــد:	
-	تدویــن	و	اصــالح	ســندی	راهبردی	با	ســطح	پوشــش	
ــاس	 ــهری	در	مقی ــد	ش ــای	ناکارآم ــی	محدوده	ه تمام
ملــی	و	محلــی	)ســند	ملــی	راهبــردی	احیــا،	بهســازی،	
نوســازی	و	توانمندســازی	بافت	های	فرســوده	و	ناکارآمد	

شهری،	1393(
-	تشــکیل	ســتاد	ملــی	بازآفرینــی	بــه	عنــوان	نخســتین	
ــر	در	برنامه	هــای	بهســازی	و	 ــاد	فرابخشــی	و	فراگی نه

ــد ــای	ناکارآم نوســازی	بافت	ه

میزگرد ارائۀ دیدگاه ها و پیشنهادات
ــرور	شــده	در	خصــوص	 ــات	م ــوارد	و	موضوع ــای	م ــر	مبن ب
رویکردهــای	کالن	حــوزة	بهســازی	و	نوســازی	شــهری	در	
کشــور	و	بــا	توجــه	بــه	تغییــر	رویکردهــا	و	اقدامــات	شــرکت	
مــادر	در	عرصه		هــای	تاریخــی،	پرســش	های	اصلــی		شــرکت	
ایــن		گونــه	طرح	شــد	که	»آیــا	مجموعــة	برنامه	هــا	و	اقدامات	
شــرکت	مــادر	در	مســیری	درســت	جریــان	یافتــه	اســت؟«	و	
»مســائل	و	چالش	هــای	ایــن	مســیر	چــه	هســتند	و	بــرای	بــه	
حداقــل	رســاندن	آن	هــا	چه	بایــد	کــرد؟«	در	ادامــه،	گزیده	ای	
از	نظــرات	و	پیشــنهادات	مرتبــط	بــا	ایــن	دو	پرســش	مهــم	

ــود. ــه	می	ش ارائ
توانمندســازی: فرصــت یــا تهدیــد؟ اصــول و  	

ــات الزام

دکتر محمدسعید ایزدی۱ 
برنامه	هــای	 و	 زمینــة	سیاســت	ها	 در	
مــورد	عمــل	در	حــوزة	عمران	و	بهســازی	
شــهری،	از	جملــة	نکاتــی	کــه	بایــد	بــه	
آن	توجــه	کــرد	ایــن	اســت	کــه	آیــا	توانمنــد	کــردن	مــردم	در	
امــر	نوســازی	تهدیــد	محســوب	نمی	شــود،	و	آیــا	فرایندهــای	
طــی	شــدة	منجــر	بــه	نوســازی	بــا	کیفیــت	مــورد	نظــر	انجام	
ــال	های	 ــه	در	س ــازی	هایی	ک ــرور	نوس ــه.	م ــا	ن ــه	ی پذیرفت

ــده	اســت. گذشــته	انجــام	شــده		اندکــی	نگران	کنن

۱ - مدیرعامل وقت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
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تاریخــی،	مســکن	 بافت	هــای	 مــا	عرصه	هایــی	مثــل	
ــی	 ــم.	گاه ــک	نکرده	ای ــم	تفکی ــره	را	از	ه ــمی	و	غی غیررس
ــای	تاریخــی	 ــداد	)وام	و	مشــوق(	در	بافت	ه ــن	اع ــات	ای اوق
ــه	طــور	 ــوان	ب ــذا	نمی	ت ــد.	ل حکــم	تســهیل	تخریــب	را	دارن
یکســان	مبلغــی	بــرای	متقاضیان	دریافــت	تســهیالت	در	این	

ــرد. ــن	ک ــا	تعیی عرصه	ه
بــرای	بهبــود	وضعیــت	 برنامه	ریــزی	و	سیاســت	گذاری	
ــای	یــک	نظــام	 ــر	مبن ــد	ب بافت	هــای	ناکارآمــد	شــهری	بای
سیســتماتیک	بــا	تأکیــد	بر	ســنجش	و	مقایســة	کیفی	شــهرها	
بــا	یکدیگــر	و	اولویت	بنــدی	بــا	تکیــه	بــر	میــزان	مخاطــرات	

ــرد. ــف	در	شــهر	صــورت	پذی عرصه	هــای	مختل
در	مســیر	تبییــن	این	نظام	سیســتماتیک،	الزم	اســت	نقش	ها	
و	وظایــف	در	ســه	حــوزه	مشــخص	شــوند:	جامعــة	محلــی،	
نهادهــای	عمومــی	)ماننــد	شــهرداری	ها(،	و	تســهیل	گران.

ــن	 ــوص	تأمی ــر	در	خص ــد	نظ ــت	های	م ــا	و	سیاس طرح	ه
منابــع	مالــی	طرح	هــای	بهســازی	و	نوســازی	شــهری	بایــد	
در	اشــکال	و	مقیاس	هــای	گوناگــون	بــا	مشــارکت	ســازمان	
بــورس،	بانــک	مرکــزی	و	ســایر	دســتگاه	های	ذیربــط	ارائــه	

شــود.

دکتر سید محسن حبیبی1

ــش		 ــای	پی ــائل	و	چالش	ه ــة	مس از	جمل
ــای	 ــت	ها	و	برنامه	ه ــرای	سیاس روی	اج
ــف	 ــه	ضع ــوان	ب ــهری	می	ت ــران	ش ــازی	و	عم ــوزة	بهس ح
نظــام	آموزشــی	در	پــرورش	متخصصــان	حــوزة	حفاظــت	و	

نوســازی	اشــاره	کــرد.
مســئلة	دیگــر	بحــث	حفاظــت	و	توســعة	توأمان	اســت.	بحث	
ــز	 ــی	نی ــاس	جهان ــراً	در	مقی حفاظــت	و	توســعة	توأمــان	اخی
ــا	 ــه	ب ــر	پیش	داوران ــک	ام ــه	ی ــود.	حفاظــت	ن مطــرح	می	ش
نــگاه	بــه	گذشــته،	بلکــه	بــه	معنــای	اقدام	بــرای	آینده	اســت.	
موضــوع	مهمــی	کــه	یونســکو	هــم	آن	را	تأییــد	می	کنــد	این	

اســت	کــه	مقصــد	توســعه،	حفاظــت	اســت.
اصــول	ســه	گانة	»یــاد«	در	پیشــبرد	حفاظت	و	توســعة	توأمان	

عبــارت	اســت	از:	یاد	گرفتــن،	یاد	دادن	و	یــاد	آوردن.
معضــل	مــا	ایــن	اســت	کــه	چیــزی	به	مــردم	یــا	دانشــجویان	
یــاد	نمی	دهیــم	تــا	یــاد	بگیرنــد	و	ســپس	بــه	یــاد	بیاورنــد.	

۱ - استاد تمام دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

ــادآوری	نباشــد،	حفــظ	هیچ	یــک	از	مقوله	هــای	مــا	 وقتــی	ی
ــرای	 ــا	ارزش	محقــق	نمی	شــود.	ب ــراث	ی اعــم	از	ســنت،	می
مثــال،	زمانــی	کــه	وامــی	را	به	یــک	کار	اختصــاص	می	دهیم،	
اگــر	فــرد	آموخته	هایــی	داشــته	باشــد	کــه	بــه	یــاد	بیــاورد،	

حتمــًا	اقــدام	درســتی	نیــز	انجــام	خواهــد	داد.
مــا	یــک	دانــش	تاریخــی	زیســتی	داریم	کــه	از	اعمــاق	تاریخ	
آمــده	اســت.	ایــن	دانــش	در	همــة	زمان	هــا	بــا	دانــش	فنــی	
ــه	وجــود	آورده	 ــداع	ب ــک	اب ــب	شــده	و	ی ــة	خــود	ترکی زمان
اســت.	در	واقــع،	حفاظــت	بــه	ایــن	معنــا	نیســت	کــه	دســت	
بــه	چیــزی	نزنیــم.	مقولــة	حفاظــت	در	تمــام	اعصــار	تاریخــی	
ــه	آمیختــه	شــده	و	ســپس	 ــا	دانــش	تاریخــی	و	فنــی	زمان ب
ابــداع	را	بــه	وجــود	آورده	اســت.	ایــن	مقولــه	یــک	وحــدت	
کلــی	را	بیــان	می	کنــد،	ولــی	هر	یــک	از	اجــزا	نشــان	زمانــی	

خــود	را	دارد.
ــراث تاریخــی در  حفاظــت و باززنده ســازی می 	

ــه ـ بافــت دو قطبــی ابنی

دکتر محمدسعید ایزدی

زمینــة	 در	 الزم	 مــوارد	 جملــة	 از	
بافت	هــای	 سیاســت	گذاری	در	حــوزة	
ناکارآمــد	شــهری،	ارائــة	تعریــف	درســت	و	روشــن	از	مفهــوم	
ــور	 ــه	منظ ــرا	ب ــل	اج ــناد	قاب ــن	اس ــی	و	تدوی ــت	تاریخ باف

ایــن	محدوده	هاســت. از	 تضمیــن	حفاظــت	
و	 حفاظــت	 موضــوع	 در	 بگوییــم	 می	توانیــم	 اکنــون	
باززنده	ســازی	ابنیــة	تاریخــی	بــه	جایگاه	روشــنی	رســیده	ایم.	
ــدد	 ــرداری	مج ــه	بهره	ب ــار	تاریخــی	ب ــت	آث در	عرصــة	مرم
می	اندیشــیم	و	در	حــوزة	اجــرا	نیــز	پیــش	رفته	ایــم.	بنابرایــن	
در	مقولــة	مرمــت	بنــا	مشــکلی	نداریــم.	امــا	وقتــی	وارد	بحث	
حفاظــت	از	بافت	هــای	تاریخــی	می	شــویم،	ابهامــات	مطــرح	
می	شــود	و	ایــن	ســؤال	پیــش	می	آیــد	کــه	بافــت	تاریخــی	

چیســت.
ــه	مفهــوم	بافــت	 ــه	طــور	روشــن	تری	راجــع	ب الزم	اســت	ب
تاریخــی	و	شــیوة	مواجهــه	بــا	آن	بحــث	شــود	و	تبدیــل	بــه	
اســناد	قابــل	اجــرا	گــردد.	در	عرصــة	آکادمیــک،	بــا	مراجعــه	
ــوان	متوجــه	 ــه	راحتــی	می	ت ــع	و	اســناد	مختلــف،	ب ــه	مناب ب
ایــن	مفاهیــم	شــد	امــا	در	عرصــة	عمــل،	تعریــف	روشــن	یــا	
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اتفــاق	نظــری	راجــع	بــه	آن	هــا	وجــود	نــدارد.
دکتر مهدی حجت1

از	جملــة	دیگــر	موانــع	تحقــق	حفاظت	از	
بافت	هــای	شــهری	واجــد	ارزش	می	توان	
بــه	عــدم	اعتقاد	به	مفهــوم	بافــت	در	میان	مدیــران	تخصصی	
اشــاره	کــرد.	ایــن	عــدم	اعتقــاد	بــه	نوعــی	منجــر	به	نداشــتن	
برنامــه	شــده	اســت.	مشــکل	مــا	عــدم	اعتقــاد	متخصصــان	
اســت	و	اتفاقــًا	بــا	مــردم	هیــچ	مشــکلی	نداریــم.	مــردم	زودتر	
ــدا	 ــد	و	اگــر	کمــی	آگاهــی	پی ــم	را	درک	می	کنن ــن	مفاهی ای

کننــد،	مــا	را	همراهــی	خواهنــد	کــرد.
بایــد	بــرای	آمــوزش	مدیــران	و	متخصصان	حوزة	شهرســازی	

در	ارگان	هــای	دولتــی	نیــز	تــالش	کرد.

مهندس سید رضا هاشمی2

ــای	 ــازی	بافت	ه ــت	و	باززنده	س در	حفاظ
تاریخــی	واجــد	ارزش،	تاکنــون	بــا	چهــار	

ــه	رو	بوده	ایــم: مشــکل	اساســی	روب
ــا	در	 ــن	بافت	ه ــادی:	ای ــره	وری	اقتص ــش	به 1.	کاه
مقایســه	بــا	توســعه	های	جدیــد	فاقــد	بهــره	وری	
ــع	 ــی	مناب ــق	دائم ــه	تزری ــاز	ب ــا	نی ــتند.	م الزم	هس
یارانــه	ای	بــرای	جبــران	بهــره	وری	پاییــن	داریــم	چــرا	
ــود	 ــازی	می	ش ــرای	وام	نوس ــه	ب ــی	ک ــه	هزینه	های ک

ــد. ــل	نمی	کن ــکلی	را	ح مش
2.	فقــدان	اعتقــاد	عمومــی	و	نظریة	پشــتیبان:	ما	نباید	
مباحــث	مربــوط	بــه	کشــور	خــود	را	با	ســایر	کشــورها	
ــی	و	 ــی،	مدیریت ــرایط	تاریخ ــرا	ش ــم	زی ــاط	دهی ارتب
ــه	 ــه	ب ــاوت	اســت.	توج ــا	متف ــا	م ــان	ب اقتصــادی	آن
بحــث	بومی	ســازی	دانــش	از	مهم	تریــن	موضوعــات	

اســت.
3.	نبــود	یــک	گــروه	اجتماعــی	واقعــی	و	پایــدار	
عالقه	منــد	بــه	ســکونت	در	ایــن	بافت	هــا:	مهم	تریــن	
عامــل	زوال	بافت	هــای	تاریخــی	ایــن	اســت	کــه	هیچ	
گروهــی	عالقه	منــد	بــه	ســکونت	در	آن	ها	نیســت	مگر	
از	روی	اضطــرار.	ســکونت	در	ایــن	بافت	هــا	عــالوه	بر	
تشــخص	اجتماعــی	نیــاز	بــه	ایجــاد	ارزش	جدیــد	یــا	

۱ - معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
2 - مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی

متفــاوت	دارد.	اگــر	کســی	تمــام	ارزش	هــا	را	در	محــل	
ــه	ســمت	ایــن	 زندگــی	خــود	داشــته	باشــد،	دیگــر	ب

ــی	رود. ــا	نم بافت	ه
4.	وجــود	دو	رویکــرد	تمدنــی	و	معمــاری	متفــاوت	و	
ــی	و	 ــرد	تمدن ــم	دو	رویک ــا	نمی	توانی ــاد:	م گاه	متض
معمــاری	داشــته	باشــیم.	معمــاری	کشــور	در	دســت	
ــن	 ــرف	ای ــود	را	ص ــت	خ ــا	وق ــت	و	آن	ه جوان	هاس
کارهــا	نمی	کننــد.	ایــن	یــک	حقیقــت	محــض	اســت	

ــد. ــه	آن	اذعــان	دارن و	همــه	ب

دکتر پرویز پیران3

و	 تاریخــی	 بافت	هــای	 از	 حفاظــت	
کالبــدی،	 اقدامــات	 ورای	 ارزشــمند،	
ــادی	و	 ــوی	اقتص ــای	ق ــت:	محرک	ه ــن	اس ــد	دو	رک نیازمن

اجتماعــی. ســرمایه	های	 تقویــت	
افزایــش	حضــور	 اقتصــادی،	 زمینــة	محرک	هــای	 در	
گردشــگران	خارجــی	می	توانــد	بــه	شــکل	فزاینــده	ای	موجب	
حفــظ	ارزش	هــای	موجــود	در	بافــت	توســط	خــود	ســاکنین	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــز،	ب شــود.	در	خصــوص	ســرمایة	اجتماعــی	نی
ــه	نهادهــای	دولتــی،	ابتــدا	بایســتی	 اعتمــاد	پاییــن	مــردم	ب
ســرمایة	اجتماعــی	بهبــود	یابــد	تــا	مــردم	بــه	میــدان	بیاینــد.	
شــاید	ایجــاد	نهادهــای	مردمــی	)معتمدیــن	محلــی(	بتوانــد	

ــه	اصــالح	ایــن	قضیــه	کمــک	کنــد. ب
ــگر	 ــادی	گردش ــرک	اقتص ــه	مح ــت	ک ــازی	نیس ــًا	نی لزوم
خارجــی	باشــد.	مــا	می	توانیــم	برنامه	هایــی	در	ایــن	بافت	هــا	
ترتیــب	دهیــم	تــا	مــردم	در	آن	هــا	جمــع	شــوند.	تجمــع	مردم	
منجــر	بــه	ایجــاد	ســرمایه	می	شــود.	تــا	زمانــی	کــه	مســئلة	
محرک	هــای	اقتصــادی	و	ســرمایه	های	اجتماعــی	حــل	
نشــود،	ایــن	مشــکل	بــه	قــوت	خــود	باقــی	خواهــد	مانــد.

دکتر محمدسعید ایزدی

علــت	موفقیــت	محلــة	جلفــای	اصفهــان	
دقیقــًا	تلفیــق	همیــن	دو	عنصــر	محــرک	
ــت.	 ــی	اس ــرمایة	اجتماع ــادی	و	س اقتص
ــاژها	و	 ــترش	پاس ــه	و	گس ــادی	منطق ــوان	اقتص ــت،	ت نخس

۳ - عضو هیئت مدیرة علمی آکادمی توسعه در سوئیس، مشاور ارشد بانک 
جهانی و آژانس های ملل متحد
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مجموعه	هــای	تجــاری	در	اطــراف	محلــة	جلفــا	باعــث	

ــه	 ــان	ب ســرزندگی	آن	جــا	شــد.	دوم،	تمایــل	اجتماعــی	جوان

ــب	 ــره	موج ــاپ	ها	و	غی ــور	در	کافی	ش ــه	و	حض ــة	ارامن محل
ــد. ــق	منطقــه	گردی رون

تجربــة	کاونــت	گاردن1	نیــز	بیانگر	تلفیق	دو	عنصــر	اقتصادی	
و	اجتماعــی	اســت.	تمایــل	دو	بخــش	اقتصــادی	و	اجتماعــی	
باعــث	شــده	اســت	ایــن	منطقــه	به	طــرز	عجیبــی	رونــق	پیدا	
کنــد.	در	اولیــن	جریــان،	تبدیــل	منطقــه	بــه	یــک	فروشــگاه	
صنایــع	دســتی	به	تدریــج	منجــر	بــه	رونــق	گرفتــن	آن	شــد.	
در	حــال	حاضــر	تمــام	برندهــای	درجــه	یــک	انگلیــس	و	دنیا	
در	همیــن	راســتة	اطــراف	میــدان	تــا	پیکازلیــه	قــرار	دارنــد.	
ــروش	 ــتند	و	ف ــت	هس ــاذب	جمعی ــه	ج ــی	ک ــة	برندهای هم
فوق	العــاده	زیــادی	دارنــد	در	ایــن	فروشــگاه	یافــت	می	شــوند	
و	ایــن	منطقــه	بــه	لحــاظ	اقتصــادی	بســیار	ســرزنده	و	فعــال	
شــده	اســت.	بــه	لحــاظ	اجتماعــی	هــم	بســیار	محــل	مراجعه	
اســت	و	تمــام	ســینماها	و	مراکــز	فرهنگــی	در	همیــن	منطقه	
ــذا	 ــد.	ل ــا	می	آین ــه	این	ج ــه	ب ــا	عالق ــردم	ب ــد	و	م ــرار	دارن ق
برآینــد	مطلــوب	ســرمایة	اجتماعــی	و	ســرزندگی	اقتصــادی	

را	می	تــوان	بــه	وضــوح	در	آن	مشــاهده	کــرد.
ــود	نقطــة	 ــودی	خ ــه	خ ــز	تاریخــی	شــهرها	ب فضــای	مراک
ــرای	جــذب	موفــق	گردشــگر	بین	المللــی	و	جامعــة	 قوتــی	ب
محلــی	بــه	شــمار	می	آیــد.	بــرای	مثــال،	مشــهد	تنهــا	شــهر	
ایــران	اســت	کــه	توانســته	از	ایــن	فضاهــا	بهــرة	خوبــی	ببــرد	
ــن	و	 ــت،	بحری ــا	ظرفیــت	خــود	از	عــراق،	کوی و	متناســب	ب
ــردم	 ــًا	م ــد.	اتفاق ــذب	کن ــگر	ج ــل	کشــور	گردش ــی	داخ حت
ــتارة	 ــای	5	س ــای	هتل	ه ــه	ج ــه	ب ــد	ک ــل	دارن ــتر	تمای بیش
مشــهد،	در	فضاهایــی	مثــل	حســینیة	اصفهانی	هــا	یا	حســینیة	
ــر	و	 ــا	صمیمانه	ت ــن	فضاه ــد.	ای ــت	کنن ــا	اقام نجف	آبادی	ه
ــای	 ــد.	فض ــرار	دارن ــت	ق ــل	باف ــتند	و	در	داخ ــر	هس ارزان	ت
خودمانــی	و	دوســتانة	حاکــم	بــر	ایــن	فضاهــا	باعث	می	شــود	
گردشــگرهای	خارجــی	)مثــاًل	از	کشــورهای	عربــی(	و	حتــی	
مــردم	کشــور	هــم	بیشــتر	متمایــل	بــه	اقامــت	در	ایــن	اماکن	

باشــند.

1 - Covent Garden

دکتر محمدحسن طالبیان2

باز	زنده	ســازی	بافت	هــای	شــهری	واجــد	
ارزش	نیازمنــد	ایجــاد	یــک	مــوج	عمومی	
مشــارکت	در	میان	شــهروندان	و	ســاکنین	اســت.	برای	مثال،	
تعــدادی	از	قلعه	هــای	معمولــِی	در	حال	نابود	شــدن	که	کســی	
سراغشــان	را	نمی	گیــرد	بــا	هزینة	شــخصی	افرادی	بازســازی	
می	شــوند	و	بــه	جــذب	گردشــگر	می	پردازنــد.	نگرانــی	آن	هــا	
ــت	گردشــگران	 ــاد	شــدن	جمعی ــگام	زی ــود	فضــا	هن از	کمب
ــی	 ــد	خانه	های ــهرداری	می	خواه ــان	ش ــا	در	کاش ــت.	ی اس
را	کــه	اکنــون	ارزش	میلیــاردی	دارنــد	بــه	هــم	وصــل	کنــد.	
بنابرایــن،	هزینــة	هنگفتــی	الزم	اســت	تــا	گردشــگر	بتوانــد	
مثــاًل	از	خانــة	بروجردی	هــا	بــه	مســجد	آقا	بــزرگ	بــرود.	در	
ایــن	مســیر	خرابــی	بســیاری	روی	داده	و	آبــاد	کــردن	آن	نیاز	
بــه	هزینــة	زیــادی	دارد.	فراگیــری	ایــن	مــوج	به	دلیــل	وجود	
انگیــزه	خیلــی	خــوب	اســت،	امــا	بافت	هایــی	کــه	ایــن	مــوج	

در	آن	هــا	آغــاز	نشــده	در	حــال	تخریب	انــد.
ــه	راه	 ــی	ب ــان	گردشــگری	خارجــی	و	داخل ــی	جری اگــر	زمان
بیفتــد	و	تخریــب	بافت	هــا	بــه	همیــن	ســرعت	ادامــه	یابــد،	
کشــور	بایــد	هزینــة	هنگفتی	صــرف	کند	تــا	مســیرها	را	برای	

تســهیل	رفــت		و	آمــد	توریســت	ها	ســامان	بخشــد.
بــرای	جلوگیــری	از	چنیــن	آســیب	هایی،	دو	مرحلــه	اقدامــات	
پیش	نگرانــه	و	قابــل	اتخــاذ	در	نهادهــای	اجرایــی	را	می	شــود	
ــن	 ــب	ای ــری	از	تخری ــة	اول	جلوگی ــت.	در	وهل در	نظــر	گرف
ــری	 ــزام	مج ــودن	آن،	ال ــی	نب ــورت	عمل ــا	و،	در	ص بافت	ه
بــه	ارائــة	برنامــه	و	طــرح	مصــوب	شــورای	عالــی	معمــاری	

و	شهرســازی.
ــی	 ــر	محل ــت.	اگ ــی	اس ــی	و	بی	قانون ــا	بی	برنامگ معضــل	م
وضعیــت	نابســامانی	داشــته	باشــد	و	جمعیــت	آن	تغییــر	پیــدا	
کــرده	باشــد،	در	صــورت	وجــود	یــک	طــرح	خوب	و	مناســب	
بــرای	ســامان	بخشــیدن	بــه	منطقــه،	تخریــب	برخــی	خانه	ها	
مشــکلی	نخواهــد	داشــت.	مهــم	ایــن	اســت	کــه	بــا	ایــن	کار	

یــک	بافــت	را	حفــظ	می	کنیــم.

2 - معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
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دکتر مهدی حجت

از	دیگــر	اقدامــات	قابــل	انجــام	بــه	
منظــور	تشــویق	حفاظــت	از	بافــت،	ارائــة	
تســهیالت	و	مشــوق	های	دولتــی	اســت.	در	تمــام	دنیــا	بحث	
اقتصــاد	مهــم	اســت	و	دولــت	بایــد	غیرمســتقیم	مشــوق	هایی	

بــرای	امــور	ایــن	چنینــی	در	نظــر	بگیــرد.
ــهری:  ــدار ش ــی پای ــروری بازآفرین ارکان ض 	
ــناد  ــن و اس ــن قوانی ــی، تدوی ــوزش جمع آم

ــادی ــرة نه ــاد خاط ــا و ایج راهنم

مهندس سید رضا هاشمی

شــروع	هــر	اقدامــی	در	جهــت	حفاظت	از	
بافت	هــای	واجد	ارزش	شــهری،	بایســتی	
مبتنــی	بــر	پذیــرش	شــرایط	واقعــی	محیــط	اجتماعــی	کــه	
در	آن	قــرار	داریــم	صــورت	پذیــرد.	مــا	در	یــک	دورة	گــذار	
ــارز	آن	اســت.	 ــی	ویژگــی	ب ــم	کــه	فردگرای ــه	ســر	می	بری ب
در	واقــع،	نســل	حاضــر	بــه	طــور	کامــل	تبدیــل	بــه	جامعــة	
ــه	 ــزی	ک ــرای	آن	چی ــد	ب ــذا	بای شهرنشــین	نشــده	اســت.	ل
ــرای	آنچــه	دوســت	 ــه	ب واقعیــت	دارد	برنامه	ریــزی	کنیــم،	ن
داریــم.	در	حالــی	کــه	امــروز	شــاهد	ایــن	واقع	بینــی	نیســتیم	
و	حقــوق	شــهروندی	را	رعایــت	نمی	کنیــم.	دســتور	نقشــه	و	
عــوارض	و	یــک	طبقــه	اضافــی	و	غیــره	در	همــه	جــا	رواج	
دارد.	بــاالی	ســر	مســئولین	نوشــته	شــده	کــه	جــز	مالــک	و	
نماینــدة	قانونــی	او	کســی	حــق	مراجعــه	بــه	این	جــا	را	نــدارد.	
آن	هــا	بــا	همســایه	و	شــهروند	کاری	ندارنــد.	برایشــان	فقــط	
ــهر	 ــد	در	ش ــی	بخواه ــه	کس ــت	ک ــم	اس ــن	موضــوع	مه ای
ســاختمان	بســازد	و	پــول	خــرج	کنــد.	در	شــهرداری	بــه	غیــر	
ــن	امــور	کامــاًل	واقعیــت	 ــن	کاری	انجــام	نمی	شــود.	ای از	ای
ــا	 ــد.	ایــن	معضــل	حداقــل	ت ــه	اشــتباه	رخ	نداده	ان ــد	و	ب دارن
20	ســال	دیگــر	هــم	ادامــه	خواهــد	داشــت.	مــا	بایــد	کاری	

ــم. ــر	اســت	انجــام	دهی را	کــه	امکان	پذی

دکتر پرویز پیران

پیــش	از	دهــة	50	به	تدریــج	در	شــهرهای	
کشــور	یــک	جریــان	شــهرگرایی	شــروع	

شــد.	امــا	بعــد	از	انقــالب	مطلقــًا	چیــزی	بــه	نــام	شــهرگرایی	
نداریــم.	بنــده	بحثــی	را	بــا	عنــوان	»شهرنشــینی	شــتابان	و	
ناهمگــون	بــدون	شــهرگرایی«	مطــرح	کــردم.	از	دهــة	50،	با	
رفتــن	پــول	نفت،	مفاهیم	شهرنشــینی،	شــهروند،	شــهرگرایی	
و	فرهنــگ	شــهری	به	کلــی	مســکوت	مانــد.	بعــد	از	انقالب	و	
بــا	جابه	جایــی	جمعیتــی،	ایــن	واقعیــت	ضــد	شــهری	تشــدید	
شــد.	بــا	وجــود	آن	کــه	همــه	عالقه	منــد	بــه	زندگــی	در	شــهر	
بودنــد،	بحــث	کالن	شــهر	کثیــف	ناجــور	و	ضد	کالن	شــهری	
هــم	شــکل	گرفــت.	ایــن	عوامــل	بــه	عــالوة	روحیــة	انقالبی	
ــن	 ــن	مشــکل	دام ــه	ای ــتر	ب ــا	بیش ــد	ت ــث	ش ــبه	باع یک	ش

زده	شــود.	
ــای	 ــی	و	نهاده ــانه	های	جمع ــه	رس ــت	ک ــئله	این	جاس مس
ــتند	و	 ــه	هس ــن	موضــوع	بیگان ــا	ای ــی	ب ــا	به	کل ــی	م فرهنگ
ــرای	 ــد.	بایــد	ب ــوع	آموزشــی	در	ایــن	زمینــه	ندیده	ان هیــچ	ن
شــهرگرایی	فکــری	بکنیــم.	تــا	زمانی	که	شــهرگرایی	شــکل	
نگیــرد،	نمی	توانیــم	کاری	از	پیــش	ببریــم.	در	واقــع،	مفهــوم	
شــهرگرایی	کامــاًل	در	ایــران	مغفــول	مانــده	اســت.	یکــی	از	
بهتریــن	راه	هــای	کمــک	بــه	بهبــود	ایــن	شــرایط	اســتفاده	از	

ــی	اســت. ــانه	های	جمع رس

دکتر محمدسعید ایزدی

آموزش	هــای	 از	طریــق	 اســت	 الزم	
جمعــی،	حساســیت	عمومــی	نســبت	بــه	
حفاظــت	از	بافت	هــای	واجــد	ارزش	برانگیختــه	شــود.	همــان	
طــور	کــه	می	دانیــد،	اروپاییــان	هم	تجــارب	عجیــب	و	غریبی	
ــف	 ــای	مختل ــود	در	دوره	ه ــای	خ ــب	بافت	ه ــورد	تخری در	م
داشــته	اند.	در	فرانســه،	انگلیــس	و	کشــورهای	مدعــی	دیگــر	
چنیــن	اتفاقاتــی	رخ	داده	اســت.	تمایــل	آن	هــا	بــه	حفــظ	ایــن	
ســاختمان	ها	به	تدریــج	و	بــا	اعتراضاتــی	کــه	صــورت	گرفــت	
افزایــش	یافــت.	مثــاًل	در	لنــدن	بــازار	میــوه	و	تره	بــاری	بــود	
کــه	دولــت	تصمیــم	گرفــت	آن	را	بــه	یــک	مجتمــع	تجــاری	
بســیار	لوکــس	تبدیــل	کنــد.	ایــن	اقــدام	بــا	اعتــراض	مــردم	
مواجــه	شــد	و	دولــت	بــه	همیــن	دلیــل	در	آن	تجدیــد	نظــر	

. د کر
ــیتی،	 ــن	حساس ــاهد	چنی ــر	ش ــال	حاض ــا	در	ح ــران	ام در	ای
ــتیم.	در	 ــئوالن،	نیس ــیاری	از	مس ــان	بس ــوص	در	می به	خص
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ایــران	چهــار	شــهر	دارای	مدرســة	آلیانــس	)مدرســة	اتحــاد(	
بودنــد.	هفتــة	پیــش	تنهــا	داالنــی	را	کــه	بــه	ایــن	مدرســه	
ــاظ	 ــه	لح ــاختمان	ب ــن	س ــد.	ای ــب	کردن ــید	تخری می	رس
خاطره	هایــی	کــه	باقــی	گذاشــته	بــود	یکــی	از	بی	نظیرتریــن	
بناهــا	محســوب	می	شــد.	ایــن	بی	اعتنایــی	بیشــتر	در	عرصــة	
ــرای	 ــی	ب ــه	اقدام ــود.	چ ــاهده	می	ش ــهری	مش ــت	ش مدیری
کنــد	کــردن	یــا	توقــف	ایــن	رونــد	می	شــود	انجــام	داد؟	در	
واقــع،	عــوض	کــردن	جهــت	آن	ســخت	و	پیچیــده	بــه	نظــر	
می	رســد.	در	کنــار	ایــن	کار	بایــد	برنامه	ریــزی	هــم	بکنیــم.	
الزم	اســت	از	پــول	دولــت	هــم	در	ایــن	راه	اســتفاده	کنیــم.	
ــم	 ــم	انجــام	دهی ــه	می	توانی ــزی	ک ــات	متمرک ــد	از	اقدام بای

نیــز	بهــره	ببریــم.

دکتر محمدحسن طالبیان

راه	حلــی	کــه	در	شــهرهای	اروپایــی	
ــیب	های	 ــن	آس ــری	از	چنی ــرای	جلوگی ب
بــا	منشــأ	اقدامــات	مدیریــت	شــهری	اندیشــیده	شــده	مبتنــی	
بــر	دو	مرحلــه	ای	ســاختن	فراینــد	تصویــب	اقدامــات	اجرایــی	
شهرداری	هاســت.	بــرای	مثــال،	در	شــهر	رم،	وقتــی	از	نحــوة	
ــه	 ــد	ک ــح	دادن ــیدیم،	توضی ــا	پرس ــازی	بافت	ه ــر	و	نوس تغیی
ابتــدا	نقشــه	ها	را	بــه	گــروه	میــراث	فرهنگــی	می	فرســتند	تــا	
بــه	تصویــب	آنــان	برســد.	این	گــروه	متشــکل	از	کارشناســان	
ــتند	 ــر	نیس ــه	حاض ــت	ک ــی	اس ــراث	فرهنگ ــخت	گیر	می س
لحظــه	ای	کارکنــان	شــهرداری	را	ببیننــد؛	و	تــا	در	شــهرداری	
ــهر	 ــت	ش ــه	وضعی ــد	ک ــوض	می	کنن ــا	را	ع ــی	طرح	ه کم
بهتــر	شــود،	ایــن	گــروه	آنــان	را	بــه	دادگاه	می	فرســتند.	لــذا	
شــهرداری	حداکثــر	تــالش	خــود	را	می	کنــد	تا	هرگــز	مجبور	
ــف	 ــه	وظای ــا	ک ــود.	هر	ج ــه	رو	ش ــروه	روب ــن	گ ــا	ای ــود	ب نش
شــهرداری	تداخلــی	بــا	ایــن	گــروه	نــدارد،	کار	خــود	را	انجــام	
ــود.	 ــر	می	ش ــز	بهت ــهر	نی ــت	ش ــد	و	در	نتیجــه	وضعی می	ده
آن	جــا	در	حالــی	کــه	شــهرداری	اعتقــادی	بــه	موضوع	نــدارد،	

مجبــور	بــه	اطاعــت	از	ایــن	قانــون	اســت.
ــت	 ــه	رعای ــادی	ب ــم	اعتق ــذاران	ه ــا	قانون	گ ــور	م در	کش
قانــون	ندارنــد.	اگــر	کارهــا	بــه	طــور	قانونــی	انجــام	بگیرنــد	
و	طرح	هــا	بــه	درســتی	اجــرا	شــوند،	ایــن	اتفاقــات	بــه	وقــوع	
ــاط	 ــتن	و	انضب ــامان	داش ــر	و	س ــن	س ــت.	ای ــد	پیوس نخواه

شــهرها	مربــوط	بــه	قانــون	آن	هاســت.	آنــان	قوانیــن	را	اجــرا	
ــوند. ــرا	نمی	ش ــا	اج ــا	قانون	ه ــور	م ــا	در	کش ــد	ام می	کنن

دکتر محمدسعید ایزدی

در	این	جــا	الزم	می	دانــم	بــه	لحــاظ	ســند	
ــم.	در	 ــاره	کن ــه	ای	اش ــه	نکت ــون	ب و	قان
ــات،	 ــن	اختالف ــا	وجــود	همی ــه		و	ب ــک	بره انگلســتان،	در	ی
تصمیــم	گرفتنــد	کار	مشــترکی	انجام	دهند.	در	شــورای	شــهر	
بیرمنــگام	ســندی	امضــا	شــد	کــه	بــه	آن	عنــوان	»نوســازی	
از	طریــق	حفاظــت«	را	اطــالق	کردنــد.	محلــه	ای	هــم	کــه	
در	آن	کار	کردنــد	محلــة	معــروف	جواهرفروشــان	بیرمنــگام	
بــود.	ایــن	آغــاز	جریانــی	شــد	کــه	دولــت	انگلیس	را	وسوســه	
ــراث	فرهنگــی	و	وزارت	 ــا	مشــارکت	می ــا	دو	ســند	ب کــرد	ت
	»Power of Place«	ســند	اولیــن	نــام	کنــد.	تهیــه	مســکن
و	تمــام	بندهــای	آن	روشــن	و	شــفاف	بــود.	بحــث	تشــکیل	
ــتفادة	اقتصــادی	از	 ــرمایه	گذاری،	اس بخــش	خصوصــی	و	س
بناهــای	تاریخــی،	توجــه	بــه	حفاظــت	بــه	عنــوان	ایجاد	کنندة	
اشــتغال،	مشــارکت	ها،	و	توجــه	بــه	توریســم	بــه	طــور	دقیــق	
و	شــفاف	در	ایــن	ســند	توضیــح	داده	شــده	بــود.	یــک	ســال	
بعــد	ایــن	ســند	بــه	یــک	ســند	اجرایــی	تبدیــل	شــد.	ایــن	
ــود	کــه	وظیفــة	تمــام	بخش	هــا	مثــل	دولــت	 ــا	ب ــدان	معن ب
ــند	مشــخص	 ــن	س ــره	در	ای ــی	و	غی ــت	محل ــزی،	دول مرک
ــت	و	 ــر	الزم	االجراس ــال	حاض ــند	در	ح ــن	س ــود.	ای ــده	ب ش
ــد	 ــه	بای ــوص	آنچ ــق	را	در	خص ــی	از	تواف ــت	زمینه	های دول

اتفــاق	بیفتــد	در	آن	محیــط	فراهــم	ســاخته	اســت.
الزم	اســت	آسیب	شناســی	تجربیــات	برخــورد	بــا	بافت	هــای	
فرســودة	شــهری	نیــز	مــد	نظــر	قــرار	گیــرد.	اتفاقــی	کــه	در	
ــد	 ــرده	بودن ــی	نک ــه	پیش	بین ــود	ک ــن	ب ــاد	ای ــتان	افت انگلس
ــذا	 ــد.	ل ــرل	کنن ــت	کنت ــه	بخــش	خصوصــی	را	در	باف چگون
تنهــا	چیــزی	که	از	ســاختمان	مشــاهده	می	شــود	پوســته	های	
جــدارة	آن	اســت	کــه	تنهــا	یــک	الیة	30	ســانتی	متری	اســت	
و	هــر	چیــزی	کــه	در	پشــت	ایــن	پوســته	ســاخته	شــده	کاماًل	
نوســازی	شــده	اســت.	در	برخــی	جاهــا	وضعیــت	از	ایــن	هــم	
ــاده	 ــه	راه	افت ــرب	ب ــش	در	غ ــن	گرای ــت.	ای ــفناک	تر	اس اس
ــه	 ــد	و	در	پشــت	آن	ب کــه	پوســتة	تاریخــی	را	نگــه	می	دارن
ــم	 ــد	ه ــی	را	در	مادری ــن	وضعیت ــد.	چنی ــازی	می	پردازن نوس
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دیــدم.	لــذا	کاری	کــه	مــا	انجــام	می	دهیــم	بایــد	بــا	صبــر	و	
ــدون	شــتاب	زدگی	باشــد. تحمــل	و	ب

در	غــرب	نیــز	بعدهــا	در	قوانیــن	تجدیــد	نظــر	شــد.	دولــت	
ــد.	 ــی	باش ــه	بخــش	خصوص ــی	ب ــت	متک ــر	نمی	توانس دیگ
بخــش	خصوصــی	بیشــتر	بــه	دنبــال	منافــع	خــود	بــود	و	فقط	
ــن	 ــه	ای ــه	ب ــرد.	در	نتیج ــظ	می	ک ــاختمان	را	حف ــتة	س پوس
ــد	در	ایــن	امــر	حضــور	 ــت	بای جمع	بنــدی	رســیدند	کــه	دول
ــه	کنتــرل	 ــه	ایجــاد	کنــد	و	ب ــد	موازن ــا	بتوان داشــته	باشــد	ت
بخــش	خصوصــی	بپــردازد.	لــذا	مرتبــًا	در	حــال	بــه	روز	کردن	
اســناد	خــود	هســتند.	ایــن	در	حالــی	اســت	که	اســناد	مــا	هیچ	
ــه	ســال	 ــون	حفاظــت	مــا	ب ــد.	اولیــن	قان پیشــرفتی	نکرده	ان
1309	بر	می	گــردد	کــه	دولتمــردان	در	پــی	لغــو	آن	هســتند.
حــال	ایــن	موضــوع	مطــرح	اســت	کــه	مــا	بــه	عنوان	بخشــی	
ــی	شهرســازی	و	ســازمان	 ــا	کمــک	شــورای	عال ــت	ب از	دول
میــراث	فرهنگــی	چــه	بایــد	بکنیــم.	مــا	می	توانیــم	چنــد	کار	
انجــام	دهیــم.	یکــی	آن	اســت	کــه	تمــام	تمرکــز	خــود	را	بــه	
بخــش	آمــوزش	معطوف	کنیــم	و	به	تولیــد	اســنادی	بپردازیم	
کــه	بــا	کمــک	رســانة	عمومــی	بتوانــد	بــه	بحــث	آمــوزش	
کمــک	کنــد.	می	توانیــم	بــه	دنبــال	ایــن	باشــیم	که	کــودکان	
ــم	حــوزة	نوســازی	در	کتاب	هــای	 ــا	مفاهی ــدا	ب از	همــان	ابت
ــوان	 ــن	اقدامــات	می	ت ــا	ای درســی	آشــنا	شــوند.	هم	زمــان	ب
اســنادی	الــزام	آور	از	طریــق	شــورای	شهرســازی	تهیــه	کــرد.	
می	توانیــم	پروژه	هایــی	را	بــه	صــورت	پایلــوت	شــروع	کنیــم.	

ــازی	را	 ــم	کار	فرهنگ	س ــان،	ه ــور	هم	زم ــه	ط ــع،	ب در	واق
ــه	پیــش	ببریــم	و	هــم	 انجــام	دهیــم	و	هــم	پایلوت	هــا	را	ب
در	قوانیــن	تجدیــد	نظــر	کنیــم.	بــه	نظــر	می	رســد	بــا	انجــام	
ایــن	ســه	کار	بتوانیــم	بــه	یــک	جمع	بنــدی	مناســب	برســیم.

دکتر پرویز پیران

ــا	آن	 ــه	در	کشــور	ب ــائلی	ک ــی	از	مس یک
مواجــه	هســتیم	فقــدان	خاطــرة	نهــادی1	
اســت.	در	کشــور	مــا،	هــر	وقــت	فــرد	مهمــی	از	دنیا	مــی	رود،	
می	گوینــد	بخشــی	از	تاریــخ	ایــران	زیــر	خــاک	رفــت.	ایــن	
تعبیــر	صحیحــی	نیســت.	در	شــهرهای	اروپایــی	مثــل	لنــدن،	
کوچک	تریــن	اتفاقــی	کــه	در	یک	ســاختمان	رخ	داده	باشــد	از	
اهمیــت	خاصــی	برخــوردار	اســت.	مثــاًل	در	مــورد	فــردی	کــه	
کار	کوچکــی	در	زمینــة	شــیمی	انجــام	داده،	گفتــه	می	شــود	
کــه	در	ســال	1825	ســه	مــاه	در	فــالن	اتــاق	یــا	خانــه	مانده	
اســت.	ایــن	خاطــرة	نهادی	بخشــی	از	شــهر	و	تاریــخ	را	حفظ	
ــادی،	 ــه	هســتیم.	خاطــرة	نه ــا	آن	بیگان ــا	ب ــا	م ــد،	ام می	کن
ــهرگرایی	در	 ــهروندی	و	ش ــوزش	ش ــادی،	آم ــرک	اقتص مح
ــوان	 ــا	تمــام	ت ــد.	میــراث	فرهنگــی	ب ایــران	مغفــول	مانده	ان
ــچ	 ــی	هی ــی	دارد	ول ــای	تاریخ ــظ	بناه ــعی	در	حف ــود	س خ
امکانــات	و	ابــزاری	در	اختیــارش	نیســت.	لــذا	بایســتی	بــرای	

ایــن	حــوزه	هــم	راهــکاری	اندیشــید.

1 - institutional memory
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