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شماره 51-52

دکتر سید محسن حبیبی

طــی نیــم قــرن اخیــر ،رشــد شــتابان شهرنشــینی ،فراتر
از امکانــات و اقدامــات توســعه شــهری در ایــران بــوده
کــه مشــکالتی گســترده در ابعــاد اجتماعــی  ،اقتصــادی،
محیــط زیســتی و کالبــدی را ایجــاد کــرده اســت.
رویارویــی بــا چالشهــای شــهرهای کنونــی کشــور،
نیازمنــد دگرســازی روال مســلط کنونــی و اســتفاده از
رویکــردی نویــن در برنامهریــزی و طراحــی شــهری
اســت .ناکارآمــدی نظــام برنامهریــزی شــهری کشــور،
بــه دالیــل متعــددی ســبب شــده تــا شــهرها در چرخـهی
توســعه نیافتگــی گرفتــار شــوند .ایــن ناکارآمــدی در
مقیاسهــا و حوزههــای موضوعــی مختلــف بــروز کــرده
اســت ،همچــون:
 نگرش بخشی در ساختار متمرکز ،یکسویه و اقتدارگرا اتخــاذ سیاســتهای تکبعــدی و بیتوجهــی بــهیکپارچگــی برنامههــا
 غلبــه نگــرش کمیتگــرا و کالبــد محــور بــر نظــامبرنامهریــزی و طراحیشــهری
 -نبــود هماهنگــی میــان تمامــی کنشــگران توســعهی

دکتر مظفر صرافی

شــهری در برنامههــای موضوعــی -موضعــی
 رویکرد برآیند محور به جای فرآیند محور شــناخت ناکافــی از آســیبها و فرصتهــا در تدویــنبرنامههــا
 بیتوجهــی بــه مشــارکت همهجانبــه مــردم درچرخــه تصمیمســازی ،تصمیمگیــری ،برنامهریــزی،
طراحــی و اجــرا
 نبــود همزمانــی در تدویــن برنامههــای مشــکل -محورو آینــده -محــور و تاکیــد مــداوم بــر فوریتهــا
 نبــود بانــک اطالعاتــی دقیــق ،بــه روز و مشــترک میانســازمانهای مختلــف شــهری
 فقــدان حضــور موثــر نهادهای مردمــی ذینفــع و ذینفوذدر فرآینــد برنامهریــزی
 عدم توجه به بازبینی و فرابینی برنامهها و مواردی از این دست...،فرآینــدی کــه نتیجــهی آن شــکلیابی پهنههــای
شــهری آشــفته بــا عرصههــای عمومــی و خصوصــی
ناکارآمــد اســت .پهنههایــی کــه مســاحت زیــادی
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از شــهر را بــه خــود اختصــاص داده ،جمعیــت قابــل
توجهــی از ســاکنان شــهر را در خــود جــای داده و
بازآفرینــی شــهری در همــه جــای شــهر را در دســتور
کار گذاشــته اســت.
و از ایــن ســبب اســت کــه برنامههــای احیــا ،بهســازی
و نوســازی بافتهــای ناکارآمــد شــهری پــس از افــت و
خیزهــای متعــدد ،در آســتانهی بازخوانــی و بازتعریفــی
تــازه قــرار گرفتــه اســت .برگزیــدن عبــارت بازآفرینــی
شــهری بــه نشــان شــکوفایی دوبــارهی شــهر ،میتوانــد
نویــد بخــش ارتقای کیفیــت زندگی شــهری شــهروندان
باشــد .بــه ایــن ترتیــب ضــروری اســت کــه بــه تدریــج
بــا حرکــت از کمیتگرایــی در برنامهریــزی و طراحــی
شــهرها و بــه ویــژه محدودههــا و محلههــای هــدف
بازآفرینــی شــهری ،چرخ ـهی از تصمیمســازی تــا اجــرا
را از ناکارآمــدی مطروحــه در بــاال خــارج کــرد و بــا ایجاد
ظرفیتهــای تــازه و هــم افزایــی دانشهــا و تخصصهــای
مختلــف ،اولیــن گامهــا را بـرای بــرون رفــت از کاســتیهای
کنونــی برداشــت و بــه ایــن ترتیب بــا کمک شــهروندان،
حیــات مطلــوب شــهری را برای همــگان فراهم ســاخت.
شــورای داوران انتخــاب بهتریــن تجربههــای بازآفرینــی
شــهری در رویــداد ســال  ،1394قدردانــی خــود را از
همــه نهادهــا ،افــراد و فعــاالن جریــان احیــا ،بهســازی
و نوســازی بافتهــای ناکارآمــد شــهری در عرصــه نظــر
و عمــل ،کــه بــه رغــم تنگناهــای متعــدد توانســتهاند
رویکــرد کیفیــت -محــور بــه اقدامــات را زنــده نــگاه
دارنــد ،ابــراز مــیدارد و از شــرکت آنــان در ایــن امــر
مهــم سپاســگزاری میکنــد.
بدیهــی اســت کــه طرحهــا و اقداماتــی کــه اینــک بــه
عنــوان نتایــج مســابقه اعــام میشــوند را نمیتــوان،
بــه دلیــل چنــد وجهــی بــودن اقدامــات احیــا  ،بهســازی

و نوســازی شــهری ،در همــه وجــوه یــک تجربـهی موفق
تلقــی کــرد و نتایجــی کــه اعــام میشــود نافــی دیگــر
تالشهــای ارزشــمندی کــه در عرصــهی بازآفرینــی
شــهری صــورت گرفتــه نمیباشــد .در داوریهــای انجــام
شــده  ،گاه فاصلــه نتایــج و بررسـیها چنــان نزدیــک بــه
هــم بودنــد کــه کار را بــه غایــت ســخت میکردنــد.
هیــات داوران بــا گزینــش شــش معیــار زمینهگرایــی،
اثرگــذاری،
فرآیندگرایــی،
مشــارکتطلبی،
رضایتمنــدی و نــوآوری ،بــرای بررســی اقدامــات انجــام
شــده ،بــر آن بــود کــه بتوانــد چارچــوب روشــنی بــرای
اقدامــات بازآفرینــی شــهری تــدارک ببیند و زمینـهای را
بــرای بررســیها و داوریهــای بعــدی فراهــم آورد.
تاکیــدات اعضــای شــورای داوران پــس از بررســی تجربههــا،
بــه مــوارد روشــن و مشــترکی بــه شــرح ذیــل منتهــی
شــده اســت:
 .1توجــه بــه اولویتبنــدی اقدامــات کوچــک و اثرگــذار
در قالــب یــک برنامــه جامــع
.2مشــارکت دادن مــردم ،ذینفعــان و ذینفــوذان ،از
طریــق اعطــای نقــش و مســئولیت مشــخص در تمامــی
مراحــل فرآینــد بازآفرینــی شــهری
 .3توجــه بــه مشــارکت مســتمر و کارآمــد دســتگاههای
دولتــی و عمومــی بــا نهادهــای دانشــگاهی و تشــکلهای
حرفـهای داوطلــب
 .4تاکیــد بــر آموزنــده بــودن اقدامــات و ارتقــای یادگیــری
متقابــل مــردم ،متخصصــان و مدیـران در فرآینــد برنامهریزی
 .5توجــه بــه ابعــاد مختلــف پایــداری در اقدامــات بــه
ویــژه در بعــد محیــط زیســت

