گونهشناسی تجربهها و معرفی تجربههای برتر در دوره اول

تجربههــای مــورد نظــر در دوره اول رویــداد جســتار کیفیــت
در تجربههــای بازآفرینــی شــهری ،در چهــار دســته «بهســازی
عرصههــای همگانــی در بافتهــای تاریخــی» « ،ســاماندهی
ســکونتگاههای غیــر رســمی» « ،نوســازی تــک بنــا یــا
مجموعــه مســکونی در بافــت تاریخــی» و « مرمــت و اســتفاده
مجــدد از بناهــای تاریخــی» طبقهبنــدی میشــوند کــه هــر
دســته را میتــوان بــه صــورت زیــر تعریــف کــرد:
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شــتابان شــهرها در دهههــای اخیــر ،در داخــل یــا خــارج از
محــدوده شــهرها شــکل گرفتهانــد .اگرچــه ایــن محدودههــا
بــا چالشهــای عدیــدهای چــون فقــر شــهری (فقــر درآمــدی
ـ آموزشــی ســاکنان ،فقــر زیرســاخت ،خدمــات و امکانــات)،
بحــران هویــت ناشــی از ساختوســازهای غیرمجــاز و
خــارج از اســتاندارد و تــابآوری پاییــن در مواجهــه بــا
بحرانهــای طبیعــی روب ـهرو هســتند ،ولــی از پتانســیلهای
اجتماعــی ،اقتصادی،زیســتمحیطی بهرهمندند.فرصتهــای
فراموششــدهای کــه بــا اتخــاذ رویکردهــای مدیریتــی مبتنــی
بــر مشــارکت موثــر میانســازمانی ،تقویــت ســرمایهها و
پیوندهــای اجتماعــی ســاکنان ،ارتقــای یادگیــری متقابــل در
فرآینــد ارتبــاط دانــش محلــی و دانــش کارشناســی ،تبییــن
برنامههــای خالقانــه اقتصــادی در تأمیــن منابــع مالــی و رونق
کس ـبوکار و  ...میتــوان از آنهــا در جهــت نیــل بــه حیــات
مطلــوب شــهری بهــره بــرد.

بهسازی عرصههای همگانی در بافتهای تاریخی
بافتهــای تاریخــی بــه محدودههایــی از شــهر اطــاق
میشــوند کــه منعکــس کننــده ارزشهــای فرهنگــی ـ
تاریخــی شــهر بــوده و از تعامــل انســان و محیــط پیرامــون در
طــول تاریــخ شــکل گرفتــه و دربردارنــده ثروتهــای فرهنگــی
و میــراث تاریخــی ـ معنــوی و طبیعــی شــهر هســتند .ایــن
محدودههــا در حــال حاضــر بــه دلیــل گســترش نامــوزون و
شــتابان شــهرها ،نقــش و کارکــرد اصلــی خــود را از دســت
داده ،بــا افــت منزلــت اجتماعــی ـ مکانــی و اقتصــادی روبـهرو
شــده و بــا مســائلی چــون فقــر شــهری ،بحــران هویــت و
تــابآوری پاییــن دســت و پنجــه نــرم میکننــد .بهســازی
ایــن محدودههــا ،فرآینــدی بطئــی و یکپارچــه اســت کــه
بایســتی بــا اتــکا بــر مشــارکت میــان ســازمانهای ذیربــط و
بــا اســتفاده از برنامههــای جامــع و مســتمر بــه پیــش رود کــه
میتــوان نقطــه آغــاز ایــن برنامههــا را بهســازی عرصههــای
همگانــی ارزشــمند واقــع بــر روی اســتخوانبندی ایــن
بافتهــا و ابنیــه تاریخــی مرتبــط بــا ایــن عرصههــا دانســت.
عرصههایــی کــه نقــش موثــری بــر حیــات اجتماعــی چنــد
نســل از مردمــان شــهر داشــتهاند و ارتقــای کیفیــت آنهــا بــا
همراهــی دانــش محلــی و کارشناســی ،میتوانــد ســرزندگی
دوبــاره را بــه ایــن عرصههــا و در نهایــت بــه محدودههــای
تاریخــی برگردانــد.

نوسازیتکبنایامجموعهمسکونیدربافتتاریخی
ســاخت بناهــای جدیــد در بافتهــای هــدف بازآفرینــی
شــهری ،بــه مفهــوم اســتفاده مجــدد از زمیــن در جهــت
ارتقــای کیفیت ســکونت اســت کــه بنابــر شــرایط و مقتضیات
هریــک از ایــن بافتهــا ،تابــع اصــول متفاوتــی میگــردد .ایــن
اصــول متفــاوت در الگوهــای طراحــی و مصالــح مســتعمل در
ســاختمانهای نوســاز ،عــاوه بــر پاسـخدهندگی بــه نیازهــای
فعالیــت جــاری در آن ،میبایســت نمــود عینــی تناســب
خالقانــه بــا زمینــه کالبــدی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی بنــا
باشــند .ایــن مجموعههــای جدیــد میتواننــد طــی فرآینــدی
مســتمر ،بــا اشــاعه الگوهــای مناسـبتر زندگــی ،ذائقــه کیفی
مــردم را تغییــر داده و بــا ارتقــای ســطح آگاهــی ایشــان ،بــه
شــکلگیری یــک جریــان مطالبــه کیفیــت از زندگــی در
شــهر کمــک کنــد.

ساماندهیسکونتگاههایغیررسمی
ســکونتگاههای غیررســمی بــه محدودههــا و محلههایــی
اطــاق میشــود کــه بــه دلیــل توســعه نامتــوازن و گســترش

مرمت و استفاده مجدد از بناهای ارزشمند تاریخی
بناهــای تاریخــی ارزشــمند واقــع در بافتهــای تاریخــی
شــهرها کــه کالبــد و کارکــرد هریــک از آنهــا در حیــات
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شــهری مردمــان در زمانهــای مختلــف ،بــه آنهــا چهــرهای
متمایــز بخشــیده اســت ،را میتــوان حافظــه شــهر تلقــی کرد؛
حافظـهای کــه بایــد بــه آن پرداخــت .بازگردانــدن ایــن ابنیــه
ارزشــمند بــه شــهر ،مســتلزم اســتفاده مجــدد و متناســب بــا
شــخصیت آنهاســت کــه در طــول ســالیان متمــادی ،شــکل
گرفتــه اســت .آنچــه اهمیــت دارد ،جریانــی خواهــد بــود کــه
بــا جــان گرفتــن دوبــاره ایــن بناهــا ،زندگــی گذشــته شــهر
را بــه زندگــی حــال پیونــد میزنــد و تــداوم حضــور اثرگــذار
ایــن بناهــا را ضمانــت میکنــد.
پــس از دســتهبندی  130پــروژه معرفــی شــده بــه دبیرخانــه
رویــداد ،در  4دســته فوقالذکــر و دو مرحلــه ارزیابــی اســنادی
و میدانــی 23 ،پــروژه بــرای ورود بــه نمایشــگاه انتخاب شــدند
کــه اســامی آنهــا بــه شــرح ذیــل میباشــد:
الف) پروژههای منتخب در دسته بهسازی عرصههای
همگانی در بافتهای تاریخی عبارتند از:
• بهسازی محور تاریخی شهر نراق
• بهسازی مرکز محله حصیرفروشان در شهر بابل
• بهسازی محور امامزاده نور در شهر گرگان
• بهسازی مرکز محله جلفا در شهر اصفهان
• بهسازی محور سنگ سیاه در شهر شیراز
• بهسازی محور محتشم در شهر کاشان
ب) پروژههای منتخب در دسته ساماندهی سکونتگاههای
غیر رسمی عبارتند از:
• ساماندهی محله سهلآباد در شهر شیراز
• ساماندهی محله شاطرآباد در شهر کرمانشاه

• ساماندهی محله شیرآباد در شهر زاهدان
• ساماندهی محله عباسآباد در شهر سنندج
• ساماندهی محله ایسینی در شهر بندرعباس
• ساماندهی محله دوهزار در شهر بندرعباس
ج) پروژههای منتخب در دسته نوسازی تکبنا یا مجموعه
مسکونی در بافت تاریخی عبارتند از:
• مجموعه مسکونی کویر در شهر یزد
• مجموعه مسکونی تالهی در شهر همدان
• مجموعه مسکونی قصر جمیالن در شهر اصفهان
• مجموعه مسکونی وزیر در شهر اصفهان
• مجموعه مسکونی قائمی در شهر ساری
د) پروژههای منتخب در دسته مرمت و استفاده مجدد از
بناهای ارزشمند تاریخی عبارتند از:
• حمام قجر در شهر قزوین
• خانه زاولیان در شهر اصفهان
• خانه ایرانی در شهر کاشان
• خانه منوچهری در شهر کاشان
• خانه تمیزی در شهر اصفهان
• خانه نقلی در شهر کاشان
از میــان پروژههــای فوقالذکــر 13 ،پــروژه کــه معرفــی آنهــا
در ادامــه ایــن بخــش ارائــه میگــردد ،بــه عنــوان تجربههــای
برتــر بازآفرینــی شــهری شــناخته شــده و تندیــس جایــزه
ملــی بهتریــن تجربــه بهســازی و نوســازی شــهری را بــه خــود
اختصــاص دادنــد.
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نمایش موقعیت تجربه های برگزیده در مرحله اول جایزه ملی جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری
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