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 :هاسخنرانی از ایچکیده

 محمودی

دهیم، امروز یکصد و چهل ها را ادامه میشنبههای تخصصی هنر و معماری و شهرسازی عصر پنجکنم نشستسالم عرض می

جناب  سرکار خانم دکتر پرستو عشرتی و: کنیم ، دو سخنران داریمرا برگزار میبا موضوع مدیریت در بافت تاریخی نشست  و پنجمین

ساالری راد و میزگردی در همین خصوص خواهیم داشت که در خدمت آقای مهندس امیر فرجامی، آقای دکتر  آقای مهندس محمد

 . می باشد مدیریت در بافت تاریخیدر خصوص  سخنرانی و هم میزگرد ناصر بنیادی هستیم که هم

 
 راد ساالریمهندس 

کردند ، همچنین عرض سالم و احترام خدمت دعوت به این جلسه خدمت آقای دکتر محمودی که مرا عرض می کنم سالم 

که  های تاریخ استبزرگوارانی که در این نشست حضور دارند. موضوعی که در این نشست بحث خواهیم کرد نقد مدیریت در بافت

کنم یک پیش آمده و کوشش می های تاریخیدارم و با اتفاقاتی که در بافتبا این مدیریت شود گفت من تجربه زیستی زیادی می

وان های تاریخی اگر عنفتدر با داخلهسابقه م است. از این شرایطی که در بافت تاریخی به وجود آمده باشمبندی خوبی داشته جمع

، رویکردهای گوناگونی را است ت سال به طور فعاالنه رسیدهشحدود هاالن که  دارمنقد در آنجا ی آنها بپذیریم، که من ابافت را بر

کردها رسد هیچ کدام از این تغییر رویتا رویکردهای منفعالنه و به ظاهر مشارکتی، اما به نظر نمی انهدکامال عامتجربه کردیم از رویکرد 

تاریخی  هایه در بافتها در شیوه مداخلها و کتابعالمانه باشد. چرا که به رغم نگارش انبوهی از مقاله یهه شده و بر پایه نظریداندیش

ها نرسیدیم، آن چیزی که ما را وادار به تجدید نظر در این بافت برایدهی به دانش ویژه گیری و شکلبندی، نتیجهاما هنوز به جمع

امع وهای سیاسی، تغییر رویکرد در جهای مدیریتی، تقابلهای مالی، ناپایداریکند عوامل بیرونی همچون محدودیتمی یمانرویکردها

یری گماندگار نیست. برای این نتیجه دور گیرند و... هیچ کدام از این عوامل بر بنیاد نقدم میوا خود را از آنجامرجعی که ایرانیان دانش 

ای هت خیابان کشی در بافتضانه در دوره رضا شاه بود و شاهد آن بودیم که نهدشاهد بسیاری دارم، نخستین مداخله عام مکه کرد

 های ردنک تکه تکهو هنوز هم آن  ت پشتیبانی کردندضرفت و بسیاری از مدرن گرایان آن زمان از این نهبی مهابا پیش میتاریخی 

ت از دست دادیم. این کلمه هضکه چه جواهراتی را در این نله از این دست و فقط افسوس و نا درحمانه بافت تاریخی نقد نشدنبی

ای هایران رواج دارد. البته عامالن و پشتیبانان و اندیشها در ادبیات شهرسازی یح کردند و ت هم عنوانی است که خودشان مطرضنه

. پس شود داشته مییادشان گرامی  یشوند و به عنوان قهرمانان پیشتاز مدرنیت ایرانمی لت هنوز دارند تجلیضاین نه دهنده راهنمایی

های تاریخی اصفهان، شیراز، یزد بسیاری از شهرها انعکاس آن را رضوی، بافتهای پیرامون حرم در پروژه"ت بدانید ضاز آن این نه

ه این کطوری ادامه پیدا کرد تا به جمهوری اسالمی رسید. حاکمیت پس از انقالب با فرض داشتن مجوز مردمی بودن همین " بینیدمی

تکه  دهد با شدت بسیار بیشتری بهوز هرکاری را به آنها میکرد این پشتوانه مجاز انقالب مردمی اسالمی گرفته بود و فکر میرا مجوز 



با مشکل دهی به موج ساخت و سازهای بیرون شهرها با  رانخست توان باسازی این بافت ها گشت. های تاریخ بر میپاره کردن بافت

هایی از آن را در رداخت، که نمونههای تاریخی پبافت درو شهرهای جدید از آنها گرفته شد و سپس به مداخله گسترده آماده سازی 

های تاریخی در شیراز، اصفهان و شهرهای مختلف همچنین تداوم گسترش حرم رضوی در ابعاد تخریب گسترده ارزشمندترین بافت

به  اپها صورت گرفت نوبت به ساخت و ساز رسید و هر کسی از هر راهی رسید کرد، آنگاه پس از اینکه این تخریب هبسیار زیاد مشاهد

د های بلناز ساختمان .دآزموخودش  انهشهرسازو های معمارانه پیاده کردن فانتزیانس خودش را برای شها گذشت و درون این مخروبه

هایی همچون کردند و بناهایی که با این لفظ تعریف میهای عریض، تا کشیدن باغ راهکشیدن خیابان تا هابافتاین های بلند در و برج

ودم نه که خمن چند نمو در شیراز. توپخانه ی یزدی در کنار حرم رضوی، تا احیای فانتزی در میدان کهنه اصفهان و میدانبادگیرها

 .کنممی نقد  و بعدزنم را مثال میتجربه کردم تجربه زیستی که فعالیت های خودم بوده است 

شهر مشهد سابقه بیش از هزار ساله دارد، اما اکنون هیچ اثری از این سابقه در شهر مشهد  : پیرامون حرم رضوی :نمونه اول

 شود.زمان صفوی عباسی مربوط می انه در این بافت بهدغاز مداخله عامشود ولی توان گفت آمشاهده نمی

دیل ای برای تب، اما به تدریج بهانهبودآغاز شد هدف اولیه گشایش فضا برای آسایش زائران  1354های گسترده از سال اما مداخله

، های چون افزایش روز افزون جمعیت زائرانزائران تبدیل شد. در این فرایند توهمبیشتر از پیرامون حرم به بافتی برای کسب در آمد 

داد که  معیوبی را شکل چرخه و چیزهایی شبیه به این ، جذب زائران خارجی که طالب استانداردهای باالیی از پذیرایی هستند ضرورت 

دائمی  م شدگی و تغییراتگهای متعدد کم فعالیت و از زائران شد ساختمان سایشو سلب آپر مشکل تر ترافیک  ،ام بیشترزدحبه ا

 لحرامااین چرخه از پیرامون مسجد الحرام گرفته شد در حریم مسجدبه الگوی اصلی در شکل دهی  های شهری منجر شد. البتهنشانه

 سد.رجه به چندین میلیون نفر میحدر شهر مکه گرایش به گشودگی و تأسیس فضاهای این شهر به زائران خانه خدا که در ماه ذی

ی بزنند که چه در محدوده مسجد و در کل شهر این اقدامات اهای گستردهها و مداخلهمسئوالن عربستان را وا داشت دست به عملیات

ت بسیار عظیم بود. که بر اثر آن درآمد خیلی زیادی که هم از طریق زائران خانه خدا و همچنین درآمدهای بسیار سنگین و این تغییرا

های که به ظرفیتیافت بدون این شهرهای دیگر مسلمانان نیز هم تسری نفتی که عربستان در اختیار داشت استفاده کرد. این الگو در سایر

ا در خود ر ،این شهرها با نگاهی به شهر مکهو متولیان واقعی زائران و... توجه شود. مسئولین تعداد شهری و توان اقتصادی شهرها، 

ی اهاین الگو پرداختند. در شهر مشهد هم چنین بود و االن در پایان راه، محدودیتو متوهمانه آیینه این شهر دیدند و به تکرار ناشیانه 

یمه های ندر حالی که بافت تخریب شده در پیرامون حرم رضوی و تعداد زیادی پروژهکنند دارند خودنمایی می برشمرده شده در باال

ه باال رضوی شانقدس تمام است که هیچ صرفه اقتصادی برای کشور ندارد و روی دست شهرداری باقی مانده و در این شرایط آستان 

یل لد گیرند. به همیناز شهر می را تهدید کرده که زیرگذر حرمپذیرد، حتی به نوعی ها را نمیاندازد و هیچ مسئولیتی در این پروژهمی

های تجاری بسیاری دهد که مجتمعشهرداری در تدارک این است که یک حلقه ترافیکی را جانشین این کند، آمارها هم نشان می

 ارند.های ورشکستگی دز آن شاخصخیلی قبل ابلکه به دلیل بحران کرونا که درگیر هستیم نه ها ها و اقامتگاهپیرامون حرم، هتل

به سوی تخریب  70از دهه را شهردار وقت شیراز  ،طلبانه های جاهطرح بین الحرمین شیراز هست، همین انگیزه :نمونه دوم

دین لاچراغ تا سیدعال ایران و شهر شیراز کشاند و در طول یک شب فاصله بین حرم شاه شهرهای های تاریخیترین بافتارزشمند

 متر تخریب کرد.  100تقریباً  عرضحسین به 

 1متر بود و گشودگی شیراز نزدیک  250کربال حدود  گشودگیاز بین الحرمین کربال با این تفاوت که  یافته یک تصویر انعکاس

ه کالً از بین رفتند. اینکرسید، ها به چند قرن میخانه تاریخی که قدمت بعضی از این خانه 90کیلومتر طول داشت. طی این اقدام حدود 

قرار بود شهردار با این گشودگی چه کند نامعلوم است و تنها پس از تخریب دست به دامن این مهندسین مشاور و آن معمار شدند که 

ها ا مدتهای ویرانه آن تتکلیف باقی ماند و گرد و خاک و سیمالها بای تا مدتبا این زخم در پیکره شیراز چه کنیم. گشودگی مخروبه



ن و نه حاصلی برای آ بودهایی ایجاد کردند که نه در خور آن بافت ارزشمند داد، سرانجام در این محوطه ساختمان آزارساکنین محله را 

 هم این زخم را باز نگه دارند. زشهر داشت. االن هم در این فکر هستند که با یک احداث زیرگذر با

اما یک آرزوی فانتزی که از دو یا سه  بودان فاقد مکان زیارتی در حد مشهد و شیراز میدان کهنه اصفهان، اصفه نمونه سوم:

ازسازی برا ه سلجوقی ورد تاداد، میدان کهنه مربوط به ابتدای پیدایش شهر اصفهان قلک میلبرخی از معماران را ق ذهندهه گذشته 

هکتار از  6به مداخله گسترده شامل  این آرزو .بزدایندهایی پراکنده که محوطه آن را طی هزار سال پر کرده بودند کنند و از ساختمان

ه شود و فضای زیر سطحی آن بزیر آن رد می زهای شهر اصفهان انجام شد و میدانی ساخته شد که تقاطع زیرگذر اترین بافتتاریخی

از حد مداخله گران مانع از آن نشد که فضای تجاری در مجاورت پارکینگ و زیرگذر  یشهای بپارکینگ اختصاص پیدا کند. البته اشت

دیل شده که تببه واحدهای تجاری پارکینگ این های رفته باشید مشاهده کردید در آن فضای پر از دود لبهآنجا د. اگر نرا صرفه نظر کن

تاکنون هیچ کدام از واحدهای تجای روی سطح میدان و زیرزمین به فروش نرفته  شود.ها انجام نمیخالی هست و هیچ فعالیتی درون آن

طور تعطیل مانده نمیها هکردند در خودش جای نداده است و مغازههایی که تصور میو میدان کهنه بازسازی شده هنوز آن فعالیت

 گردد.های سال برتواند سالدر این میدان نمی ههست. بنابراین سرمایه گذاشته شد

د محله شمردم قرار شیی که در باال برمحله نفر آباد در جنوب حرم شاه عبدالعظیم است برگرفته از سلسله الگوها نمونه چهارم:

خواهند انجام دهند شاید در جنوب حرم هست تخریب شود و به محوطه حرم اضافه شود. که مشخص نبود چه کاری را می نفرآباد

هایی که همان فعالیتمثل بیمارستان و تجاری و بازار و...  عام المنفعه هایآنجا بسازند و برخی فعالیت خواستند یک گورستانی رامی

ترین مرز یی به انتها سال پیش( 10)ادامه دهند. زمانی که قرار شد این کار انجام شود شهردار وقت راحرم هست و محوطه اطراف 

اک پمی رود و دستانش را در دوجهت باز می کند و می گوید از اینجا تا حرم ود ی هم بر شهر جنوبیکه انتهایی ترین نقطه محله 

سازی شود. این کلمه پاک سازی ذهن بسیاری از ساکنین نفر آباد این کلمه در ذهنشان رسوب کرده، اما برای اینکه شهرداری توان 

ها را ت خانهبیایند و قیم توهساکنان به س تا دتخریب کننصورت پراکنده خریداری و های این محله به خرید داشته باشد قرار شد خانه

 باال نبرند.

پراکنده هست و شهرداری توان خریداری بقیه محله را ندارد،  ی هاخانهبا به ونتیجه چیست؟ االن سیمای این محله نیمه مخر

 شاورمکنند و االن دست به دامان چند تا مهندسین ترین افراد در آنجا زندگی میبدترین نوع سکونت آنجا شکل گرفته است و ناراضی

ریز، ارومیه ، یزد، تبهای زیادی مثل کرمانشاهتوانم نمونهیه زیستی خودم میرمخروبه چکار کنند. من براساس تجشدند که با این محله 

های مرکزی تاریخی در به بافت فول هست حوزه انسانی است وغم. در تمام این اقدامات آنچه مکرمان و دیگر شهرها را مثال بزن و

واند با تبرای توسعه مرکز شهری نگاه شد که این نهفتگی می (پتانسیل)نهفته ی از درآمد و توان عترین حالت همچون منبخوشبینانه

 نوسازی ساختمانی آشکار شود.

نم. چون کآور هم تاکید میه پولمکلآور باشد، روی های تجاری بود، یا هر فعالیتی که پولمنظور از توسعه هم گسترش فعالیت

ناشی از  یضایتید ناربه دست بیا ه اندازه کافیآوری اگر پول بدر این دیدگاه پول ، تفاوت بنیادی دارد.با تولید درآمد متفاوت است

برطرف کرد. از نظر مداخله گر آنها را  توان آنها را خرید وشوند میی میقتل مزاحمهای مداخله جویانه مثل ها که در فرآیندجابجایی آدم

ن شان ساکنیکوچک و احیای مرکز تاریخی شهر آنقدر اهمیت دارد که مجوز کافی به آنها داده شود که زحمات بقاهدف واالتری چون ا

 کنونی را در محاسبات خودشان نادیده بگیرند و با پول ناشی از فرآیندهای عمرانی آنها را خریداری کنند. 

دد صرفتند و باقی مانده هم در از آنجا آن ن رفت، یعنی بخش بزرگی از ساکنان بی ازچون نوقان  محله قدیمی نمونه اولدر 

ه در د. جایی کوشسکونت در این شهر تلقی می محل ترینقدیمی  است ای که حافظه تاریخی شهر مشهدکوچ از آنجا هستند، محله

کرد، روابط دیرینه محلی به شدت درهم تنیده بودند. در این با هم تنظیم می ار هویت بخشید، خودش را پیوند با حرم رضوی خودش



 های پراکنده وبینیم به جز یک سری ساختمانای نوقان به طور کلی نابود شد و االن هیچ اثر جدی از آن نمیاقدام هستی محله

ده ترین ساکنین شهر شیراز از آنجا رانقدیمی نمونه دومزندگی آنها نابود شد و جامعه آنها متالشی شد. در  رای که دیگهای افسردهآدم

ین ساکنین شهر ترقدیمی نمونه سوم شدند و موج آن به دیگر نقاط بافت تاریخی اثر گذشت و تغییر زیادی بر ساختار اجتماعی گذاشت.

مونه نبر ساختار اجتماعی بافت گذاشت. در  ژرفیدیگر نقاط بافت تاریخی اثر گذاشت و تغییر شیراز از آنجا رانده شدند و موج آن به 

ترین مشاغل تاریخی و اقتصادی به یادگار مانده از اعماق تاریخی شهر اصفهان زد و آنها را از هستی لناکی به قدیمیوهضربه  سوم

ی و... را آنجا و آهنگر ، خراطی، بافت دستی پارچه، طناب تابیقالی ریسیتوانیم مشاغلی مثل چله کشی، نخ کرد، ما دیگر نمی طساق

ترین آنها ظالمانه ،نفرآباد چهارم نمونه ترین وضعیت قرار گرفتند.بیاوریم. آنها به عنوان میراث زنده تاریخی نابود شدند و یا در ضعیف

 آواره ،نسل در آنجا ریشه داشتندشهرری که ساکنان آن نسل در های ترین محلهبود که با حرکت دست شهردار آن زمان یکی از قدیمی

ها از هم پاشیده شدند و چه کسانی از غم و خیلی از این خانوادهافتادند شهرها و روستاها اطراف شدند. هر کدام از آنها به اجاره نشینی 

 از دست دادن محل اسکان خود دق کردند. 

کنیم و  های از اشک مشاهدترکیده است پشت پرده بغضهای که تنها روزهای محرم در تکیه نفرآباد مثل مناسبات محلی تکیه

ترین ساکنان شهری، یعنی ها را دیدم، آنچه در تمامی این فرآیندها که مثال زدم رخ داد سلب حقوق شهروندی قدیمیمن آن صحنه

ن اجتماع که به ارث رسیده، حق مناسبات اجتماعی که از آنها حفاظت سلب حق سکونت، حق اشتغال، حق هویت و فرهنگ، حق داشت

ها در برابر منطق رانت جویی پول آور نبود. اینکه اکنون مسئولین شهری کرد و حاصل چیزی جز پراکندگی، بی پناهی انسانمی

نها نیست، چرا که همه دست اندرکاران این دهند ناشی از تغییر ژرف کاوانه نظری آهایی از تغییر رویکرد از خودشان بروز مینشانه

ع ها دارند پاداش و ترفیهای حکومتی هستند و هنوز برای آن اقدامنسبهمه آنها در باالترین م دها نه محاکمه شدند و نه نقد شدنطرح

گویند و می ازنداندشانه باال میدر برابر این فجایع یا کنند های خود دفاع میگیرند. مهندسین مشاور تصمیم ساز نیز هنوز از فعالیتمی

ها مداخله یبه اشکال گوناگون در تصمیم گیر یا ه اندد تکان دادئیتابرای این اقدام برای هم که سر خود را  یما نگفتیم چنین کنند. آنان

ه بنیاد بها صورت نگرفته، تا امدقه ای از این ا. هنوز هیچ نقد عالمانگویند به ما مربوط نیست و به شهردار بگوییدداشتند اکنون می

 . دنجامیبرای توسعه شهری بنظری 

تند ادامه ها ندارند که اگر داشتنگناهای مالی، شهرداری توان مالی برای پشتیبانی از این اقدام ناشی ازتغییر این رویکرد دقیقاً 

در کشورهای  هابینیم ، تغییر کنونی ناشی از انعکاس باز خوردی اقدامنمیها نه در این تصمیم سازیواکاتغییر ژرفمن هنوز دادند. می

ها م سازیبود آنها که در تصمی شه است. که اگر برعکسدیگر است که اکنون با تأخیر بسیار زیاد به گوش این تصمیم سازها رسید

م کردند و دست کتاق کار خود به اعمال خود فکر میانداختند و در گوشی از ارا به زیر مید مداخله داشتند باید از شرمندگی سرخو

ای هکردند. اما اتفاقًا آنها هم اکنون درست وسط میدان مدعیان بازسازی بافتی میآورزیستی خودشون را در این زمینه گردتجربه

شین یاشنه پو در کماکان بر همان پ های تاریخی ندیدممدیریت بافت کاوانه  هایی دال بر تغییر ژرفنشانهاینکه نتیجه  .تاریخی هستند

اولین گزینه های شهری اقدام کنند، م کاری خودشان در حوزهندانخواهیم به جبران بی عملی و چرا که هرگاه می چرخد.خودش می

 کنند.باشد و بعد به جاهای دیگر فکر میهای تاریخی میگرها بافتاین مداخله

 

 ممنون از توجه همگی

 عشرتیدکتر 

های نبههای عصر پنج شسالم وقت همگی به خیر، پرستو عشرتی هستم و خوشحال هستم که در این برنامه در سلسله نشست 

اندیشکده هرم پی که این بار با موضوع مدیریت شهر تاریخی ادامه دارد در خدمت شما هستم. وقتی درباره مدیریت شهر تاریخی 



د واژه است. کلی شهر تاریخیباشد و کلید واژه دوم می مدیریتباشد کلید واژه اول ما کنیم دو کلید واژه جدا از هم میصحبت می

مدیریت همان طور که از اسمش پیدا هست یک دانش مدیریتی الزم دارد، یک دانشی که الزاماً مختص دانش متخصصین حوزه شهری 

 شود به آن نگاه کنیم و درباره آن چههای مختلف میو یا متخصصین حوزه حفاظت شهری نیست، کلید واژه دوم شهر تاریخی از زاویه

لمللی و چه در سطح ملی زیاد صحبت شده است. ادبیات این مفهوم بسیار گسترده هست. اگر از حوزه حفاظت به موضوع در سطح بین ا

 رویکرد منظر شهری تاریخیترین رویکردها، ها و بدون شک کاملشهر و شهر تاریخی نگاه کنیم یکی از متأخرترین رویکرد

(Historic Urban Landscapeهست. منظر شهری تار )کند؟ یخی درباره چه چیزی صحبت می 

بتدا گیری و تکمیل یافتن بود، ااجازه دهید به عقب برگردم. زمانی که موضوع حفاظت در سطح بین المللی آرام آرام در حال شکل

از بناها که واجد ای کردند. شهر تاریخی در اسناد بین المللی آغازین به مجموعهای از بناهای واجد ارزش محدود میشهر را به مجموعه

ریخی ها اضافه شد، مفهوم شهر تاشد، آرام آرام تجربه. این رویکردها در حوزه حفاظت استفاده میبود افتهی لیتقل ارزش تاریخی هستند،

در وین یک کنفرانس بین المللی  2005های تاریخی به بافت تاریخی تبدیل شد و اینها ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال از آن مجموعه

 در زمینه چالش حفاظت شهر تاریخی و ساختمانهای بلندمرتبه شکل گرفت.

برگزار کننده این کنفرانس مرکز میراث جهانی یونسکو بود. یکی از موضوعات اصلی که در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت، 

ال یم موضوعی نیست که بگوییم یکباره در سکنهای متاخر هست. موضوعی که درباره آن صحبت میچالش بین شهر تاریخی و توسعه

این موضوع در حوزه حفاظت شهر تاریخی به اتفاق نظر بین المللی رسید، پیش  2005مطرح شد اصالً اینطوری نیست، در سال  2005

لی اینکه از آن در حوزه منظر شهری در موردش صحبت شده بود، در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری در موردش صحبت شده بود و

یک اتفاق نظر بین المللی رخ دهد و متخصصین بین المللی که تجربه کار در شهرهای تاریخی را دارند متفق القول به این نتیجه برسند 

که ما نیاز داریم یک پیوندی بین شهر تاریخی و شهر معاصر ایجاد کنیم، در آن سال اتفاق افتاد. پیرو آن کنفرانس یک سند تدوین شد 

( که در سال Recommendation on the Historic Urban Landscapeم توصیه نامه منظر شهری تاریخی )به نا

در مرکز میراث جهانی یونسکو تصویب شد، بعد از آن هر کشوری در هر جای دنیا بخواهد نگاه جامعی را نبست به موضوع شهر  2011

 تواند از این سند استفاده کند. تاریخی داشته باشد می

شود چیست و چطور با موضوع مدیریت شهر تاریخی در شرایط فعلی حاال داستانی که در این سند و در کنفرانس وین مطرح می

کردیم، گفتیم از حفاظت تواند مرتبط باشند و مورد استفاده قرار بگیرد؟ در مورد سیر تحول داشتیم صحبت میدر کشورمان می

به بافت تاریخی، این در واقع تحولی است که در کنفرانس وین اتفاق افتاد و پیرو آن در سند از بناهای تاریخی رسیدیم  ایمجموعه

منظر شهری تاریخی یک نگاه جامع به شهر تاریخی شکل گرفت و این موضوع مورد اتفاق نظر بین المللی واقع شد ما شهر تاریخی 

کنیم؛ شهر تاریخی در یک بستر طبیعی شکل گرفته و رشد پیدا کرده توانیم یک محدوه ایزوله ببینیم و از محیط اطرافش جدا را نمی

 تواند تحقق پیدا کند. و ادامه حیاتش در پیوند پایدار با این بستر طبیعی می

( یا الگوی انتقال در حوزه مدیریت شهر تاریخی بود که آمد Paradigm Shiftپارادایم شیفت )از نظر من این سند یک 

ای تحت عنوان حفاظت تاریخی. این ( پیوند داد با یک دانش گستردهlandscapeرا تحت عنوان منظر )ای یک دانش گسترده

( در حفاظت شهری است، البته ردپای این رویکرد Landscape Approach) "رویکرد منظر"پارادایم شیفت از نظر من ورود 

به صورت غیرمستقیم در این سند قابل مشاهده هست. اما این رویکرد به طور مستقیم در یکی از اسناد بین المللی منظر مورد توجه 

؛ سندی که ماحصل کنفرانس IFLA Middle East Declaration on Landscape Approachقرار گرفته است: سند 

 :Middle East Landscape Architecture Conference (MELAC 2018)المللی منظر در گذار )ینب



Landscape in Transition( هست که توسط ایفالی خاورمیانه )the International Federation of 

Landscape Architects- Middle East Region IFLA-MER)  در تهران برگزار شد. 2018در سال 

به معنی یک محصول یا یک رشته دانشگاهی یا یک دیسیپلین حرفه Landscape Approachدر  landscapeمه کل

از آن بستر  کند که شما هیچ اقدامتانای نیست؛ بلکه به معنای یک بصیرت هست؛ به معنای یک نگاه هست؛ یک نگاهی که تأکید می

شیفت   سعه پایدار حرکت کنید بایستی آن بستر طبیعی را ببینید. وقتی از پارادایمتواند منفک شود و اگر بخواهید در مسیر توطبیعی نمی

گردیم. او معتقد هست که در علوم مختلف ما با چیزی تحت عنوان علوم کنیم منظورمان چیست؟ به نظریه کوهن برمیصحبت می

مندان های سال اندیشکند که سالحوزه دانشی تعریف میشویم، علوم نرمال در واقع یک سری مباحث را در یک نرمال در واقع روبرو می

آید هایی در آن حوزه علم به وجود میرسد که چالشکه به جایی می دهند. تا ایندر آن حوزه، پیرو همان نظریات کارشان را ادامه می

یک  شود وعلم انقالبی نیازمند می تواند از سوی آن علوم نرمال پاسخ داده شود و اینجا هست که علم به یکها نمیکه این چالش

تواند ه میکند کافتد. این الگوی انتقال یک مرحله جدیدی از علم را پایه گذاری میپارادایم شیفت یا یک الگوی انتقال اتفاق می

 پاسخگوی موضوعاتی باشد که تا پیش از آن امکان پاسخش در آن حوزه دانشی وجود نداشته باشد. 

در واقع یکی از پارادایم شیفت که هست که در حوزه شهر تاریخی و مدیریت شهر تاریخی اتفاق افتاده و منظر شهری تاریخی 

گذاران و مجریان قرار داده است که بتوانند این تعامل پویای بین بافت تاریخی ریزان، سیاستاین فرصت را در اختیار متخصصین، برنامه

نیم کهای حفاظتی وارد نمایند. وقتی از زاویه منظر شهری تاریخی به موضوع نگاه میلعملو بستر طبیعی )خوداکوسیستم( را در دستورا

های تاریخی دارد، در واقع شهر یک پویایی ذاتی را در خودش دارد های معاصر و الیههای فرهنگی، الیههای طبیعی، الیهشهر الیه

ده است. این به رسمیت شمرده شدن باعث شده که در واقع نیازمند که در منظر شهری تاریخی این پویایی ذاتی به رسمیت شمرده ش

ها های پیچیده و در هم تنیده مربوط به شهر تاریخی را بشناسد و بعد برای آنهای جدیدی شود که بتواند تمام این الیهگذاریسیاست

در ادبیات مربوط به حفاظت اتفاق افتاده است و المللی های مدیریتی صادر کنند. این پارادایم شیفت االن در سطح بیندستورالعمل

اقداماتی هم مبتنی بر آن انجام شده است. یکی از این اقدامات که خیلی هم موفق بوده است در شهر تاریخی زنگبار در آفریقا تحقق 

 یافته است.

حوزه مدیریت شهر تاریخی هست. که منظر شهری تاریخی یک پارادایم شیفت در کردیم و این درباره پارادایم شیفت صحبت می

خواهیم یک موضوع نظری را به یک سری اقدامات عملی تبدیل کنیم اما موضوعی که درباره آن صحبت کنیم این هست که وقتی می

هایی که امروزه در ایران روبرو هستیم در حوزه حفاظت از شهرهای شویم. یکی از چالشای روبرو میهای بسیار گستردهبا چالش

یزان، طراحان، رشود، این پارادایم شیفت باید در نگاه برنامهریزان، سیاست گذران مربوط میشود به نوع نگرش برنامهریخی، مربوط میتا

گذاران مربوط به شهر تاریخی هم اتفاق بیفتد که بتوانند شهر تاریخی را به عنوان یک مجموعه بسیار عظیم، گذاران و سیاستقانون

 الیه که دارای پویایی ذاتی است ببینند و بتوانند با اقدامات خود تغییرات را مدیریت کنند.پیچیده و چند 

صحبت  (Change Management) "مدیریت تغییر"کنیم در واقع داریم از وقتی از مدیریت شهر تاریخی صحبت می

 Integrated) "مدیریت یکپارچه"کنیم، اگر بخواهیم برویم به سمت مدیریت یکپارچه، اگر بخواهی برویم به سمت می

management)  رد بشویم. راهی جز این نداریم و باید بپذیریم که تغییر هر لحظه دارد در مدیریت تغییر راهی نداریم جز این که از

چسکو باندرین و و یا فران "ناهمگونی ذاتی"کند تحت عنوان افتد و این اصطالحی که یوکا یوکیلیتو استفاده میشهر تاریخی اتفاق می

کنند، بخشی از ذات شهر است. باید بپذیریم که شهر این طوری هست وقتی بپذیریم از آن یاد می "پویایی ذاتی"ون اوئرز تحت عنوان 

بپذیریم برای ریزان اتفاق بیفتد و ایم. اگر این تغییر نگرش در ذهن و بصیرت برنامهشهر به این شکل هست دیگر نیمی از پاسخ را یافته



ریت ها را باید بسازیم که پله پله بتوانیم به سمت آن مدیدست یافتن به مدیریت یکپارچه نیازمند اقدامات کوچک و خرد هستیم، پایه

گذار ، من دانشگاهی، من طراح، من سیاستریزایم. یک گام بزرگ که من برنامهپایدار حرکت کنیم، از نظر من یک گام بزرگ برداشته

تواند به وجود آورد، چرا؟ چون اقدامات کوچک بودجه کمتری را به خودش ... بدانم که یک اقدام کوچک، یک فرصت بزرگ میو 

شود و نکات مثبت و نکات شود بازخوردها گرفته میکند؛ وقتی ارزیابی میمی دهد؛ اقدامات کوچک امکان ارزیابی را سادهاختصاص می

وجود دارد که برای اقدام کوچک بعدی، خود بستر دانشی توسعه پیدا کرده باشد، چون موضوع مدیریت شود. دو فرصت منفی دیده می

شود از روی متن انجام داد باید در محل وارد حوزه کار شویم و باید در عمل مشکالت را ببینیم و شهری موضوعی هست که واقعاً نمی

بسته بنشینیم و برنامه و طرحی را ارائه کنیم که این برنامه و طرح بتواند کامالً  درهایکنم این امکان پذیر باشد که ما پشت فکر نمی

کند اقدام بعدی صورت بگیرید آرام آرام ذهن گیرد و بازخوردها کمک میموفق عمل کند. وقتی اقدام کوچک با بودجه کمتر صورت می

سمتی که یک گام خوب برداشتیم؛ پس یک گام خوب کوچک دیگر هم  رود بهریزان و... میگذاران، برنامهها، مردم، سیاستتمام گروه

 آورند. های خوب و کوچک کنار هم یک اتفاق بزرگ را به وجود میبرداریم و این گام

را  توانیم کارهای کوچکتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم اما میما نمی"گوید ای که میشاید اگر بخواهیم مثال بزنیم آن جمله

مصداق ایده آل من است در مدیریت شهر تاریخی. شهر تاریخی در حوزه مدیریت نیازمند چنین بینشی  "عشق عظیم انجام دهیمبا 

گذارد ما اقدام بزرگ انجام دهیم، چون این اقدام بزرگ از زمانی که در فکر من طراح هست تا زمانی هست. چون پویایی ذاتی شهر نمی

رود تا اجرا شود، یک زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص شود و میریزی مید، تا زمانی که برنامهشوکه میآید به قلم کشیده می

شود که شهر از آن چیزی که من در لحظه شروع کار در ذهنم بوده تا آن چیزی که دهد که این زمان طوالنی قابل توجه باعث میمی

 کنند گاهی به دلیل پویایی ذاتی شهر وسعت، سرعت و میزان تغییراتاوئرز تاکید می کنم کامالً تغییر کند. باندرین و وندارم اجرا می

شوند. این یک واقعیت هست که اگر بپذیریم و نوع نگاهمان ریزی برای شهر عاجز میریزان از برنامهدر شهر تا حدی هست که برنامه

واند به تخوبی را محک بزنیم، که خود این اتفاقات در ادامه راه میهای توانیم اتفاقرا نسبت به مدیریت شهر تاریخی تغییر دهیم می

کنند و کمک بینی میکنند، پیشریزی میهای بعدی را برنامهیک سری اسنادی که محصول تجربه هستند تبدیل شود و خودشان گام

 کنند تحقق پیدا کند.می

 اندیشکده هرم پیتان را به من دادید و تشکر از خیلی ممنون از اینکه وقت
 

 

 

 اعضای میزگرد: مهندس امیر فرجامی، دکتر ناصر بنیادی  و دکتر محمدمهدی محمودی
 

خدمت همه دوستان عزیز جناب آقای مهندس فرجامی و همین طور جناب آقای دکتر بنیادی، عرض می کنم سالم محمودی: 

یزگرد و سه مکه تا به حال سه سخنرانی  گذاشتیمارزش  با هایست در خصوص بافتاای چند جلسهدر اندیشکده هرم پی موضوع ما 

رد دو قبل از میزگ  .صحبت خواهیم کردهای باارزش درباره مدیریت بافتباشد که بیشتر انجام شده و این جلسه میزگرد چهارم ما می

ا خودشان ر اد که مطالب و دیدگاهسخنرانی داشتیم که مباحث خودشان را ارائه دادند خانم دکتر عشرتی و  آقای مهندس ساالری ر

 عنوان کردند.روی موضوع 

بندی دارد و هر ای از هر شهری هست و هر شهر یک تقسیمگوییم بافت، بافت تکهوقتی می :اولین سوال را مطرح کنیم

های ریت بافتبقیه مدی ها با مدیریتبندی که به عنوان یک منطقه هست یک مدیریتی دارد. آیا به نظر شما مدیریت این بافتتقسیم

 ها و چه تشابهاتی دارند و چه مشترکاتی را دارند، در خدمت شما دو بزرگوار هستیم که بحث را آغاز کنیم.فعال شهری چه تفاوت



 

بینند ا میر نشست مجازیکنند و عزیزانی که این ها را برگزار میکنم خدمت دوستانی که این نشستسالم عرض می بنیادی:

آغاز  های بعد ازهای تاریخی در طول دههست که از بافتاای وجود دارد در واقع یک غفلتی های تاریخی نکته. درباره بافتشنوندمی و 

و  ول مانده استفها موضوع توسعه و حفاظت در اینها مغکه در آخرین سال آن هستیم، صورت گرفته و این بافتشمسی قرن هجری 

یراث هایی هستند که مها حائز ارزشها انجام دهیم. ضمن اینکه این بافتش بیشتری در مور این بافتبه این لحاظ الزم هست که تال

هد دآورد یک اقتصادی را هم شکل میهای زیادی را پدید میدهد و غیر از مسائل فرهنگی که ارزشفرهنگی کشور ما را تشکیل می

حرانی کمک کند به خصوص در این شرایط ببه اقتصاد کشور تواند اقتصاد می و آن اقتصاد گردشگری هست. که در واقع فعال شدن این

ر اما من به همین اکتفا می کنم بعد اگر الزم باشد توضیح بیشتهست متعددی تواند تأثیر گذار باشد، البته موارد که در آن هستیم می

 می دهم.
 

 شنویم.آقای مهندس فرجامی نظر شمار ا هم می محمودی:
 

من قبل  کشیدند این میزگرد مجازی برگزار شود.کنم خدمت شما و همه عزیزانی که زحمت من هم سالم عرض می :فرجامی

شهر  785شهری که داریم  1250از ورود به این سوال شما بررسی کردم روی تعداد شهرهایی که بافت تاریخی دارند یعنی از حدود 

 563شوند که در این شهرها رصد شهرهایمان به نوعی شهر تاریخی محسوب مید 60تاریخی شناسایی شده است. جالب است بیش از 

اش تعیین شده است. یک شهر محدوده بافت تاریخی 200های تاریخی هستند که از این تعداد شهر دارای بافت، محله یا ساختمان

 ددارنها آداخل  های تاریخیتاریخی و بافتکشور ما به لحاظ وجود شهرهای و سابقه ای که  کمی با این تابلویی که ترسیم کردیم

ت های تاریخی داریم صحبهای تاریخی در مدیریت بافتالتی که در بافتضمع هبع کمی اِبا داریم که امروز بعد از چند هزار سال ما راج

رج و بارو ب اطراف آن خندق وهایی نیستند که کنند. اینها بافتها مردم عادی زندگی میریب به اتفاق این بافتقکنیم و جالب است 

ا با سایر هتمایز این بافت هوترین وجکنند و شاید مهمها زندگی میو از شهر جدا باشند. مردم عادی درون این بافت کشیده شده باشد

با ما که  تها هسها  نسبت به سایر قسمتپذیر و فرسودگی بیشتر این بافتحضور درصد باالتری از اقشار آسیب ،های شهر قسمت

گذارند، می ت است احترام بیشتریوشناسیم به کسی که سابقه بیشتری دارد بزرگتر و پیشکسهای ارزشی که در مملکت میشاخص

یژگی وهایی هستند که فرسوده نیستند اینها بزرگترهایی هستند که تراینها بزرگحاال متاسفانه ما این شرایط را نداریم، به خصوص که 

 که باید به آنها افتخار کنیم. ارزشمندی دارند

ها چگونه باید باشد به نظر من مدیر بافت تاریخی باید کسی باشد که درد بافتدو در پاسخ شما اگر بگوییم تفاوت مدیر در این 

ل بافت داخ د وباش از خود بافت حتی المقدورد و د را بشناسد و در پی جبران آنها باشگذشته کشیدنادوار ها در و رنجی که این بافت

خیلی ای هشاید از تفاوت د.های مستمر قرار بگیرد و با قوانین و مقررات هم آشنایی کامل داشته باشزندگی کند، مرتباً تحت آموزش

یگر های دقسمت با مدیریتبافت را  مدیریتاعتقادم این است که اصوالً  در رابطه با خود مدیریت که منهرچند  بافت بارز مدیران

 .چگونه می شود این کار را انجام داد های بعدی توضیح خواهیم داددر قسمت .توانیم تفکیک کنیمشهر نمی
 

ر د. اشاره کردید داردها وجود ها با ارزش هستند و زندگی و فعالیت درون بافتگوار اشاره داشتند چقدر بافترهر دو بز محمودی:

بندی زیبایی کردید که دیدیم چقدر شهرها غنی ای دارند و یک دستهمجموعهدرصد شهرها چنین  60شهر داریم که  800حدوداً ایران 

اید به ب آخر اشاره داشتید کمی کم لطفی شده مثل یک بزرگی در یک خانواده هست و هویت دارد و گذشته و ریشه دارددر هستند و 

که آیا مدیر  یدآ کرده باشد. بحث از همین جا پیش میبیشتر احترام گذاشت و اشاره جالبی داشتید که حتی مدیرش باید اینها را حس  او

 ؟تر است یا تخصصتخصص هست یا اقتدار آن هست، از نظر شما آقای دکتر اقتدار مهم شاین بخش اولویت
 

ه در کهای شهری درباره بافتکنم به یکی از بندهایی که در یک همایش تخصصی ای می من اگر اجازه دهید اشاره بنیادی:



ت های تاریخی با دقمدیریت در بافت " بود ها این جمله ذکر شدهدر مشهد تشکیل شده بود و در آن درباره مدیریت در بافت 76سال 

ه و بعد هم اشار" ریزی دقیق و متکی بر توجه به مشارکت و نیازهای مردم، اقتدار قانون و حمایت مالی صورت گیرد نظر و برنامه

ها لحاظ شود و صورت بگیرد. این تخصص یک مفهوم واقع الزم هست که در این مدیریت بافتشود که این موضوع تخصص در می

های ه روشتخصصی را نیاز داریم که بها در این بافتهای تاریخی کارساز نیست، ما عام اگر بخواهیم استنباط کنیم، این خیلی در بافت

رد فهای شهری آشنا باشند و منظور من توسعه و باز آفرینی در بافت طورهای مرمت شهری و همینهای شهری، روشمداخله در بافت

متاسفانه ما در کشورمان از این نظر بسیار کمبود داریم حتی در بین  .ها را بداندوارد این بحث شود، بایستی روش ینیست بلکه نهاد

فانه در کشورمان از این نظر بسیار کمبود داریم حتی ها را بداند. متاسهای با ارزش بایستی روشهای شهری، بافتکسانی که در بافت

هادها های آنها در ندهند و طرحکنند پیشنهاد میهای با ارزش و تاریخی شهری مدخله میهای شهری، بافتدر بین کسانی که در بافت

ا گوییم االن در کشور مکه می ها، مشکل داریم و در واقع این تخصصیشناخت روش هبع رسد، در آنجا هم راجقانونی به تصویب می

شود. ضمن اینکه موارد دیگری هم هست شود و مطرح میهای تاریخی تهیه میهایی است که در مورد بافتخیلی پاشنه آشیل طرح

رورت ضها های قانونی اینها نیازهایی هست که برای ساماندهی این بافتطور حمایتکه اهمیت خودش را دارد و آن اقتدار مالی و همین

 دارد و بایستی اعمال شود.
 

ای ما متخصص جالب است آقای دکتر شما اشاره کردید که واقعاً هم در بحث مدیریتی، هم در بحث جامعه حرفه محمودی:

زندگی  کیدر آن ها را داریم که های با ارزش دارند. یعنی بافتکمی داریم، ولی آقای فرجامی اشاره داشتند که اتفاقاً اکثر شهرها بافت

کنند. پس مدیریت بسیار مهم است که چه مدیریتی باشد که ها زندگی میپذیر درون این بافتشود و معموالً افراد آسیبانجام می

 مهندس فرجامی نظر شما چیست؟آقای های اجتماعی را جلو ببرد، چگونه بتواند هم بافت را نگه دارد و هم حفاظت کند هم بحث
 

ها، در واقع شما هایی که ویژه این محدوده هست مثل بقیه تخصصدم این است که در واقع تخصصمن هم اعتقا فرجامی:

خصص شود در واقع تدهید آن مدیر با توجه به آن حوزه مدیریتی و موضوعی که به آن واگذار مییک مسئولیتی که به یک مدیری می

 تر هست و یا محبوبیت و اقتدار، طبیعتاً هر دو مهم است ولی ابتدامهم تر هست، تخصصمرتبط با آن را داشته باشد. اینکه بگوییم مهم

م تواند هم تجربه و هآورد، میای که به دست میباید تخصص ایجاد شود تا فرد متخصص به کار گمارده شود و آن شخص با تجربه

ش را توجه قرار گرفته شده و من یکی از دالیل د. این نکته متاسفانه شاید کمتر موردآی محبوبیت کسب کند و هم اقتدار به دست می

سئولیت داشته متا االن ها هستند وصل است این است که مرجع اصلی که در ارتباط با این بافتدلیل که البته دالیل دیگری هم به این 

زارت شده روی سخنم با این کرده باید خودش تولید کند، من سازمان میراث فرهنگی که جدیداً واین مرجع همه چیز را فکر میاست. 

های تاریخی و ابنیه تاریخی مربوط است به من میراث یر اینکه هر چه در بافتسدوستان هست در واقع با سخت کردن کار و با تف

متخصص در  هایهایهای دیگری که مسئول تربیت و تولید نیروکه طبیعتاً دستگاه است فرهنگی مربوط است این کار را سخت کرده

در  ،هست مترقیزمینه هستند. خوب وزارت علوم هم هست، اخیراً در قانونی که تیرماه سال گذشته تصویب شد که قانون بسیار این 

آن زمان قانون به این نکته اشاره کرده است و وزارت علوم را موظف کرده که اصوالً به عنوان سرفصل درسی تلقی کند و نیروهای 

دار را کسب آن محبوبیت و اقترند با تجربه شوند و یتوانند مورد استفاده قرار بگو این نیروها می متخصص را برای زمینه تربیت کند

 در کنار مدیریت شهری بتوانند موثر باشند.ها در احیای این بافتبتوانند و  کنند
 

بخش یعنی تخصصی این ها متوجه شدند که در این با صحبت شما دو بزرگوار من تصورم این است که همه ارگان محمودی:

 هایی داشته باشیم و میراثآموختهد و دانشیهای تخصصی به وجود بیاباید درسکه دارد عتقاد ضعف را داریم که حتی وزارت علوم ا

ا ای اجتماعی رهد و بافت تاریخی با ارزش هست و بحثنوان یک بنای جداگانه نباید ببیند و باید بافت را ببینهم متوجه شده که به ع



ای ههای اقتصادی هم دیده شود که پایدار باشد و یک مدیری را ما داریم که مدیر این بافت هست. ولی اگر ارگاندرون آن ببیند. بحث

ند. کمختلفی، ما قبل از این صحبت کردیم درباره اقتدار این مدیر زمانی مدیر اقتدار دارد که الاقل بداند با کدام ارگان مستقیماً کار می

اگر هم وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی هم شهرداری بخواهند با این مدیر کار کنند. من اعتقاد دارم مثل خیلی اتفاقات ولی 

رفت. و میدانسته با کی باید جلرفتند جلو و آن مسئول اصلی نمیافتد که ما در مملکت داشتیم و چندین مسئول موازی میدیگری می

ت ای با شهرداری هسآیا اعتقاد دارید کالً بافت باید زیرمجموعه شهردار و شهرداری هر شهری باشد یا نه تکه شود اقتدار، واقعاًاین می

تواند نظراتی آنها هم می ،قسمتی با میراث فرهنگی، قسمتی از آن وزارت علوم هست، قسمتی هم با وزارت راه و شهرسازی هست

 بدهند ولی مستقیماً با کیست؟
 

ای طور شوراههای شهری هست و همینبه نکته خوبی اشاره کردید غیر از سازمان میراث فرهنگی که متولی بافت بنیادی:

های عمران و بهسازی ها، نهادهایی دیگری هم هستند مثل شرکتاسالمی شهرها که در مدیریت شهری دخالت دارند. شهرداری

ها و االن هم شرکت بازآفرینی و نوسازی شهرداری های عمرانسازان، سازمانهای مسکن شهری که در گذشته فعالیت داشت یا شرکت

تبای متبرکه که اهای امنای شوند. مثالً سازمان اوقاف، هیاتهای شهری میهای دیگری هم وارد بافتشهری و... حاال یک متولی

خودشان را  هتوجیبرای این فعالیت کنند و هر کدام میگیرند، اینها نهادهایی هستند که فعالیت های تاریخی قرار میداخل این بافت

واند یک تهایی که متولی بافت هست بها ندهیم خودش میدارند اگر که ما بخواهیم به این موضوع بها ندهیم و به این تعدد دستگاه

 که نهای زیادی را به وجود بیاورد، چناتواند مخاطراهها میهای زیادی را به وجود بیاورد، یعنی ناهماهنگی اقدامات و دستگاهمخاطره

 هایتوان به مواردی هم اشاره کرد. اما اگر به دنبال ایجاد یک نظام یکپارچه از دستگاهتا االن هم به وجود آمده اگر الزم باشد می

نکه از جمیع دانیم برای ایتوانیم این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم و وجود این نهادها را که فرصتی بمتولی باشیم در واقع می

ود شاست که وجود دارد و البته راه حل دارد که می ایهای تاریخی استفاده کنیم، این نکتهنهادها در جهت ساماندهی بافتاین امکانات 

 دنبال کرد. 
 

مهندس فرجامی نظر شما چیست؟ درباره این ارگان مختلف و تداخل اینها و آن مدیری که اعتقاد داشتید باید  قایآ محمودی:

 اقتدار هم داشته باشد.
 

ف های شهر جدا کنیم کامالً مخالمن سریع عرض کنم کامالً با اینکه مدیریت بافت تاریخی از مدیریت سایر قسمت فرجامی:

 ها همگی مربوط به این تفکیک و تالش برایتاریخی خورده این لطمه بافت هایای که بیشتر به و لطمههستم و تا االن هر گرفتاری 

دی در عاها جدا از شهر نیستند مردم م. این بافتهای بافت تاریخی هستشدت موافق شهرداری به دانم وها میتفکیک این مدیریت

ت که ها هم طبیعی هسکنند. بعضی از قسمتکردند و میمیزندگی گترهای ما آنجا پدران و مادران و بزر ،کنند ها زندگی میبافتاین 

رفت و آمد دارند و لذا جدا کردن این مدیریت  ،بینندشهر را می یهاقسمت. مردمی که بقیه کنندتخلیه شده و مردم عادی زندگی می

یک  کنیم به، محدود میکنیم محروم می از بهره برداری و برخورداری از سایر تسهیالتی که در شهر وجود دارد این بافت را اینکه جز

ها ا، شهرها، شهرداریههای دولتی که وظیفه قانونی دارند اینها رسیدن به اینکه باید وظایفشان را منتقل کنند به استانتیمی که... تیم

د با شود مثل یک شهرداری در یک منطقه، اینها بایها باشد نه با وضع فعلی، یعنی این هم میبا شهرداریباید و طبیعتاً اینکه اختیار 

های سیاست گذارها. خوشبختانه قانونی که عرض کردم دیگه به صراحت های تعریف شده با سازمانهم در ارتباط باشند. البته در ارتباط

هنوز خیلی از مقدمات آن را فراهم نکردند. اما در قانون به صراحت متاسفانه  و گذردانون میدر قانون ذکر شده با اینکه مدتی از این ق

ن بینی کند که بتواند ایها پیشدر ساختار شهرداریها دامی باید برای شهرداریتخشود وزارت کشور و سازمان زمان امور اسگفته می



که در  باید اتفاقاتی بیفتد و حتما ها باشندباید شهرداریحتما جای سوال ندارد و  مدیریت را انجام دهد. یعنی االن با این قانون مال خر

های تاریخی به لحاظ تراکم، تعداد طبقات، سطح اشغال، گذاریم برای این بافتهای درست میهای توسعه و عمران یک محدودیتطرح

ا بگذاریم باید مدیری این را مدیریت کند که میهای شهر قسمتنسبت به سایر هایی فرم معماری و نقشه و... اینها وقتی محدودیت

 تجبران این کار دست سازمان میراث فرهنگی نیس اختیاردیت را اینجا چگونه جبران کند. ومرتبط باشد و بداند این محدها سایر قسمت

رین منطقه هم تدر نزدیک دو طبقه داشته باشدخی مجبور است تاری انتقال توسعه استفاه کند به مالکی که در بافت قکه بتواند از ح

واند و نظام انتقال حد توسعه باید بتاز تخفیفات ، تسهیالت هایی که موجود است طبقه به آن اجاره دهد. این باید از سیستم 5جوارش 

افتد یعنی نمی های خوبیتواند و اتفاقها را بدهیم به دست یک مدیر دیگر طبیعتاً آن مدیر نمیاز اینها استفاده کنیم. چون اگر این بافت

گوید با من نیست و با میراث هست، میراث هم مردم و مالکین مرتبط بین میراث و شهرداری در رفت و آمد هستند. شهرداری هم می

ایی که هتهی شهرداریها باشد، مناختیاری ندارد، تسهیالتی و امکاناتی ندارد، در نیتجه من کامالً معتقد هستم که در اختیار شهرداری

ایی تعریف هچارچوبتوسط میراث هایی نوشته شود، تفاهم نامه ،اط باشدتبدر ار ، با این میراثها نیروهایی انتخاب شودبرای این بافت

اریخی های تشود برای بافتگیرد و پیاده میها سند طرح تفضیلی که در سایر مناطق مورد استفاده قرار میشود که در این چارچوب

 باید یک سند دیگری متناسب با شرایط خودش تهیه شود. آن شهرهای تاریخی آن سند را نظارت کند که پیاده شود. 
 

دانم نه در شهرداری هستید و نه در میراث بنابراین خیلی صادقانه ای که من از شما میخوشبختانه هر دو شما با سابقه محمودی:

ر جلو برود تها باشد تا بتواند مدیر آنجا منسجممسئولیت و اقتدارش باید زیر نظر شهرداری کههاد دادید ای و علمی پیشنو خیلی حرفه

واقعاً الزم در کنار مدیر بافت های مردمی، نهادهای سمن، آیا سازمانمثل های دیگری هم وجود دارد پیگیری کند. حاال گروهرا و کار 

 یا بهتر است مدیر بافت مستقیماً با مردم بافت صحبت کند. آید هایی به وجود میتهست آنها زیاد باشند یا دوباره مزاحم
 

های مردم نهاد بایستی به این موضوع توجه کنیم که متاسفانه یکی از مشکالتی که در کلیه ها سازماندر رابطه با سمن بنیادی:

مردم نهاد هست و اینکه تحت نظارت مردم این سازمان های های شهری ما در مدیریت آنها وجود داشته، عدم حضور همین بافت

ی از کنم با توجه به مطالعاتی هست که ما در یکگیرد. اساساً موضوع توسعه در کشور ما، البته این صحبتی که میمی ها صورت ناتفاق

ا بایستی حضور مردم و مشارکت مردم ه، توسعه در همه زمینهدادیمهای مختلف انجام هایمان درباره موضوع توسعه در کشورپژوهش

و شمارکت آنها حتی در زمینه تهیه طرح ها تا تصویب و اجرا بایستی حضور سازمان های مردم ایش آنها بایستی وجود داشته باشد. پو 

 های تخصصی مهندسین که مشاوریانجمن ،که آزاد هستند نیست بلکه نهادهای تخصصی NGOهای سازمان نهاد حاال هم فقط

ای هها اینها بایستی در امر توسعه حضور داشته باشند و آن را پایش کنند که بافتها و پژوهشکدهحتی دانشگاه ،ها هستندکه در این طرح

اینکه  کند ، هم به لحاظمی معضالت مختلف با هم تداخل پیدا ها اینکه در این بافتتاریخی یکی از جاهایی هست که اساساً به خاطر 

هم آن دارد، به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و...  راهای مختلف خودش ی است و خود شهر پیچیدگیمسئله شهر

ای که باید آنها در این های ویژهشود، تخصصهای شهری وجود دارد هم در اینجا متمرکز میهایی که در بافتهای ارزشویژگی

رین تهای تاریخی یکی از پیچیدهگویم این مداخله و دخالت در بافتبه دانشجویان می شود و من گاهیها مداخله کنند وارد میبافت

هدایت  هاتوسعه را در این بافتدهد. البته باید توجه داشت که در واقع این نهادهای تخصصی اقداماتی هست که بشر امروز انجام می

از  کنم یکیدانم و فکر میبه همین دلیل ضروری می .گیرندکار میهای با ارزش آنها را به کنند و مدیران شهری در این بافتمی

به بعد  50و  40ها مطرح شده از دهه های تاریخی ما خیلی اقدامات زیادی در آنها از ابتدایی که مداخله در بافتمشکالتی که بافت

یادی های زمن نمونه .یستی این محقق شودها بوده که بایکی از مشکالت اساسی این مداخالت نبود مشارکت مردمی در این بافت

خواهیم هایی داریم و اقداماتی میمراجعه کردیم و با مردم مطرح کردیم که طرحهای شهری به این بافتدارم از مواردی که وقتی 

 د. ها نداشتنطرح انجام دهیم که با مقاومت و اعتراض مردم مواجه شدیم به لحاظ اینکه آنها هیچ وقت خودشان مشارکت در تهیه این



 

ر دآقای دکتر اتفاقاً صحبت آخر با شما اینکه نسبت به اینکه هم از نظر کارهای پژوهشی هم مدیریتی هم تدریس  محمودی:

 ؟دبینیترین چالش برای یک مدیر بافت با ارزش امروزی ایران را چه میشما سوابق بسیار باالیی را دارید ، بزرگها این بخش
 

ترین چالشی که در کلیه امور مربوط به توسعه شهری و کالن شهرها وجود دارد، مشکلی هست که در حال حاضر بزرگ بنیادی:

ه با منافع عمومی هست که خوشبختانشخصی توسعه در کشور داریم و آن هم جایگزین شدن منافع دستگاهی و منافع  مدیریتما در 

منافع  ، منافع عمومی جایگزیندشد برای اینکه این جایگزینی دوباره احیا شوکه انجام میبینیم هایی را میهای اخیر تالشدر این ماه

م که روند توسعه در کشور به آن ریل و مسیر اصلی خودش برگردد و منافع مردم تأمین شود. من اگر یدستگاهی شود و امیدوار هست

 .کنم همه دوستان خداحافظی می ازاجازه دهید 
 

دهیم با آقای مهندس فرجامی، که شما اتفاقاً در قسمت کنم و ممنون که کمک کردید بحث را ادامه میتشکر می محمودی:

مدیریت و قانون گذاری سابقه زیادی دارید از نظر قوانین که االن وجود دارد، و اخیراً تأخیر پیدا کرده میراث نگاهش تغییر کرده است، 

اریخی د مدیریت بافت را در شهرهای تیبینید برای یک فردی که متخصص باشد و بیاا میوزارت علوم نگاهش تغییر کرده آیا امیدی ر

 نگران باشد. مدامما بپذیرد یا آن فرد باید 

 

دانید در حال حاضر متاسفانه معادله اقتصادی های مردم نهاد را بدهم، همان طور میمن ابتدا پاسخ سوال قبلی سازمان فرجامی:

ها ر در این بافتپذیهای آسیبهوای است که بیشتر متاسفانه گرهای شهر به گونهت به سایر قسمتسبها ناین بافتیا معادله رفاهی در 

تعادل برگردد.  حداقل به حالت که این معادله را یا برعکس کند یا کار مدیر بافت تاریخی این باشد لینکنند. طبیعتاً شاید اوزندگی می

ه لحاظ که ب دشون تخلیهاز مردمی به آن بافت هستند و  تعلقهایی که متاریخی ما تخلیه شود از گروههای یعنی مادامی که بافت

 عوض ها را معموالًهایی دیگری که هیچ وابستگی در آن بافت ندارند و کاربریاقتصادی وضعیت متعادلی دارند و ترک کنند و گروه

اقی بماند. ها بحتماً جمعیت در بافتو  مدیری هست که بتواند این معادله را عوض کندفق موکنند و... طبیعتاً مدیر کند و انبار میمی

ام و ها هست، یعنی این انسجند موثر باشد ، همین پایداری و انسجام اجتماعی درون این بافتتواترین عاملی که میبرای این کار مهم

های دولتی و قانون نیست تجربه در دنیا این است که در واقع دستگاه این اتفاق فقط مربوط به .برگرداند هابه این بافتپایداری 

ادی که بینید که بعضی از افرتوانند در این انسجام و پایداری جمعیت بسیار موثر باشد، به این لحاظ شما االن میهای نهاد میسازمان

دی به ن یک تعهاماکککند، اما مدیریتی آنها تغییر می شود حوزهها بودند و شغل آنها عوض میسازماناین یکی از  دردر یک جمعیت 

های اجتماعی که وجود داشته در کنند و با گروهسرکشی میبه محل قدیمشان کنند و آن سازمانی که در آن بودند دارند و حمایت می

ی مردم نهاد هاو پایداری سازمان های متولی سعی کنند نسبت به ایجادارتباط هستند. در نتیجه پاسخ سوال شما قطعاً باید دستگاه

 های تاریخی اقدام کنند. در بافت ها( منس)

الت که وجود داشته در این قانون خیلی ضتصویب شده که قانون خوبی هست چون بسیاری از مع 98درباره قانونی که تیر ماه 

وید گو احیای بافت تاریخی و در واقع در ابتدا میگوید حمایت از مرمت از نام قانون بگیرید که می است.  روشن تعریف شدهو   حریص

این از آن نکاتی هست که  .کندواگذار میبه خود مردم  ،بردارانبه مالکان و بهرهت است و مدیریت اصلی را یها و... حماکار دولتی

مه به دانست و ابتدا لطبه نوعی خودش مسئول همه چیز در بافت تاریخی می ماهای گذشته سازمان میراث فرهنگی متاسفانه در سال

کرد. نکته دوم این است که در چندین جای ها هم خاتمه پیدا میضرر بافتبه اجرایی نبود و و عملیاتی این تفکر زد و چون خودش می

گوید با رعایت حقوق مالکان، با ، هر چیزی که میکند به حقوق مالکیتی حقوق شرعی، حقوق مردماین قانون به صراحت اشاره می

قاط و به تصویب رساندند در واقع ن کردندرعایت حقوق مردم این هم از آن نکاتی هست که معلوم هست کسانی که این قانون را دنبال 

این ای ته در سه یا چهار جشد و به این نکها تضعیف میدر مدیریت این بافت هکردند که به نوعی حقوق مالکانضعفی را احساس می

د گویمیروشن کرده است. در بندهای مختلف طوری که عرض کردم تکلیف میراث فرهنگی به صراحت  قانون اشاره شده است. همان



د که کنتعریف می حریصکند، اما ها را تعریف میهای کالن و نظارت و تهیه دستورالعملمیراث فرهنگی تدوین سیاست، چارچوب

گوید وزارت راه و شهرسازی درباره شهرها های اجرایی دیگر مثالً در مورد تهیه طرح به صراحت میکارش اینها هست و در زمینهمیراث 

ه در البت گذاشته است. مرجع تصویب به عهده شورای عالی شهرسازیو کندها طرح را تهیه میو بنیاد مسکن درباره درباره روستا

فانه ها تولید کند که متاسبا همکاری این دستگاهرا این چارچوب و الگو میراث ا تعریف کرده، قرار است هچارچوبی که برای تهیه طرح

رای به وزارت کار ب .کندکند و تکلیف میبه وزارت علوم اشاره می ،در بخش آموزش نیرو ماه آن گذشته و تولید نکرده است. 6هنوز 

ها و شورای شهر داریگوید شهرگذارد و در اجرا هم با صراحت میبه عهده آن میظیفه و کنداستادکار اشاره می ،آموزش عوامل اجرایی

 . بینندببرای این کار ها یک قسمتی ر ا که در تشکیالت شهرداریکند تکلیف میو به وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی 

نوان شهرداری بافت تاریخی آمده بود ولی متاسفانه به دالیل ضعیف این همانی است که در برنامه سوم یا چهارم که صراحتاً تحت ع

وید گکند و حتی در واقع در عملیات اجرایی میبرخورد کردن وزارت کشور و میراث این اتفاق نیفتاد، در این قانون صراحتاً اعالم می

های ت، یعنی اگر در کسی در بافاست و محکم برخورد کرده صریحخیلی  در بافت اولویت را در بخش غیردولتی دانسته و با تخلفات

یعنی با جریمه و  الزاما باید حکم قلع و قمع بدهند 100های ماده تاریخی بدون پروانه و خالف پروانه ساخت و ساز کند کمیسیون

هم یک قاضی وجود دارد طبیعتاً  100کمیسیون  قانون هست. در نتیجه چون در ماده حیصرالپوشانی اینها دیگر در بافت تاریخی حکم 

 ،های تاریخی فقط باید حکم قلع و قمع صادر شود اگر خالفی صورت بگیرد. یا همین تسهیالت، تخفیفاتبراساس این قانون در بافت

به مرمت آن  نسبتهایی که ابنیه تاریخی در اختیار دارند تمام اینها را موظف کرده اگر ابنیه تاریخی در اختیار دارند به سرعت دستگاه

اقدام کنند، چیزهایی در این قانون وجود دارد که امیدوارم میراث فرهنگی که شاید مخاطب اصلی این قانون هست تالش کند و بقیه 

های آتی یک کمی شاهد بهبود اوضاع در در سال امیدوار هستمها را برای انجام وظایفشان مدیریت کند و به عهده بگیرد من دستگاه

 ها باشیم. های تاریخی و ماندن جمعیت در این بافتبافت

ره خهای ما باالها هست، شهرداریها در این اشکال در بقیه دستگاهها با بقیه دستگاهکنم که شهرداریالبته این را عرض می

 هبمشخصی تعریف شده و  ها و شورای شهرها تکالیفدارند که در قانون برای شهرداری وظیفه زباله، خیابان، پارک وغسالخانه را

خش از بافت تاریخی که قسمت مهمی از شهر است تکلیف دارد و باید این تکلیف بگوید مدیریت شهری برای این صراحت می

 شهرداری انجام دهد. 

هر، د که نظافت شندار ما چندتا وظیفه مشخصها در کشور ها در واقع این مشکل را داریم، که شهرداریشهرداری با سایر دستگاه

 راما مثل تمام کشورها توسعه یافته همه امور شهر با شهرداری است. مگ است تعریف شده جور چیزهاها، پارک، اینها، خیابانسالخانهغ

درمان و پلیس همه جا در دنیا شهرداری همان دولت هست، دولت همان شهرداری،  ،محیط زیست ،ورزش  ،شود شهرداری مدرسهمی

ا هترین کارها هست که به خصوص برای شهرداریها منتهی در این کار یکی از واجبیگری وجود ندارد و در واقع شهرداریدستگاه د

های تشهر معادله به ضرر بافقسمت های دیگر های دیگر ها و بافتبا ایجاد تعادل بین این بافت اختیار بدهیدمسئولیت وهم وقتی 

معیت ها وارد شود. جشود با یک اقدامات خیلی آسان برای مدیریت شهری گردشگر به این بافتمی هاتاریخی هست. چون در این بافت

ای توانید با دادن کاربرهدر قانون آمده شما می برگردد. اختیاراتی که در قانون برای کاربری با دادن کاربرهای متناسببا خارج شده 

مالک  و د و به نوعی جمعیت وارد این بافت بکنیدوعی آن تعامل اقتصادی را برگردانیها وجود دارد به نای که در بافتمناسب به ابنیه

بینی شده که امیدوار هستم سازمان میراث فرهنگی و بسیاری از تسهیالت در قانون پیش نید که حفظ و مرمت کند.کرا ترغیب 

 ها به سرنوشت خیلی بهتری برسد. امیدوارم این بافتتاریخی برسند و در چارچوب این قانون و آشتی  شهرداری به یک تفاهم
 

خش باشاره جایی داشتید درباره این قانون، یکسال هم از آن نگذشته و اینکه این کار توسط شهرداری انجام شود  محمودی:

باشد  اشد اقتدار داشتهبافت باید از مجموعه شهرداری ب آنخصوصی انجام شود، االن نگاه هم به این سمت رفته است. بنابراین مدیر 

 پیام آخری دارید در خدمت شما هستیم.اگر های با ارزش را نگه داریم. آقای مهندس فرجامی ها بافتتا با کمک بقیه ارگان
 

خی های تاریها حتما موثر است در سرنوشت خوب برای بافتکنم از شما با گذاشتن چنین برنامهفقط تشکر می فرجامی:



ها به دنیا آمدیم و آرزوهای خوب برای توسعه ما هست و ما هر چه داریم از گذشتگان است ما خودمان در این بافت کشورمان که تاریخ

 ها دارم. و احیای این بافت
 

بت مان که جلوتر از میزگرد صحزطور دکتر آقای دکتر بنیادی و دو سخنران عزیکنم از جنابعالی و همینمن تشکر می محمودی:

 دکتر عشرتی و آقای مهندس ساالری راد.کردند خانم 

  
 

 تشکر از همه عزیزان

 

 


