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جستوجوی کیفیت زندگی شهری در دل تجربههای شهری
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شهری جدید و تعریف رویکردها و تدقیق
لزوم تحقق دستور کار
ِ
در اصـول و راهبردهـای آن ،کـه بیشـک در گـرو همفکری و
همکاری اندیشـمندان ،متخصصان و حرفهمندان است ،وزارت
راه و شهرسـازی را بـر آن داشـته تا با ایجاد فضـای همیاری و
مشـارکت ،کیفیتبخشی به زندگی شـهری را به یک خواست
عمومـی تبدیل سـازد و در جهت تحقق آن گام بـردارد .رویکرد
بازآفرینی شـهری پایدار برای بهبود کیفیت زندگی در شـهر بر
اصولـی همچـون برنامهریزی محلـه مبنا با رویکـرد اجتماعی
و مشـارکتی ،شناسـایی ظرفیتهـای موجـود بـرای توسـعه و
سـرمایهگذاری ،و تعییـن نقـش و مسـئولیت کلیۀ کنشـگران
دخیـل تأکیـد دارد .شـرکت مادرتخصصـي عمران و بهسـازي
شـهري ايران ،بـهعنوان نهاد متولـي بازآفريني شـهري پايدار
در محدودههـا و محلههـاي ناکارآمـد ،بـه دنبال طـرح دغدغۀ
کيفيتمحـوري در ابعـاد مختلف اقدامات بهسـازي و نوسـازي
س کـردن مديـران و متخصصـان نسـبت به
شـهري و حسـا 
موضـوع اثرگـذاري مطلوب اقدامات بر کيفيت زندگـي مردم ،از
سـال  1393اقدام به راهاندازي برنامۀ فرهنگي «جسـتار کيفيت
در تجربههـاي بازآفريني شـهري» کرده اسـت.
محـور اصلـی ايـن برنامـه برگـزاري رويـدادي اسـت کـه بـا
اعطـاي جايـزۀ ملـي به بهتريـن تجربههايـی که بـه نوعی در
مسـیر بازآفريني شـهري قرار گرفتهاند ،به شناسـايي و تقدير از
کنشـگران اصلـی این تجربهها بپـردازد .اهـداف این رویـداد از
یک سـو شناساندن تجربههايی است که توانسـتهاند اثر آشکار
و ملموسـی در بهبـود کیفیـت زندگی شـهروندان در بافتهای
شهری داشته باشند ،و از سوی دیگر فراهمآوردن زمينۀ بحث
و تبادل نظر دربارۀ دالیل اثربخشـی اين تجربههاست تا امکان
انتقـال دسـتاوردهاي آنها بـه ديگر اعضاي جامعـۀ حرفهاي و
دانشـگاهي فراهـم شـود .در ايـن برنامه« ،بهتریـن تجربه » به

فعالیتهایـی اطلاق میگـردد که با سـاختار مدیریتی صحیح
و ابتـکار عمل توانسـتهاند ،با بهرهگیری از مشـارکت حداکثری
و اسـتفادۀ بهینه از منابع موجود در طـرح خود ،به چارچوبهای
توسـعۀ پایدار وفـادار بماننـد .این جایزۀ ملی نخسـتین جریان
فرهنگی اسـت که درحوزۀ بازآفرینی شـهری مطرح شـده و در
میـان جوایز مشـابه ،باالترین جایـگاه را در سـطح ملی به خود
اختصاص داده اسـت.
در دورۀ نخسـت اين برنامـه ،تأكيد فرايند برنامهريزي و تمركز
فعاليتهـا بر شناسـایی و غنیسـازی پایههای نظـری موضوع
كيفيـت حيـات شـهري بود كه ايـن مهم در مسـير مطالعات و
همانديشـي بـا متخصصـان و مـرور تجربيـات مشـابه محقق
گرديد .همچنین به سبب ماهیت ترویجی رویداد ،فراهم آوردن
فرصتهـای گفتوگو و راهانـدازی جریان فکری درعرصههای
مرتبـط با موضـوع در این برنامهریزی مد نظر قـرار گرفت .این
هـدف نیـز بـا برگـزاري چند نشسـت همانديشـي دنبال شـد.
بنابرایـن ،در دورۀ اول ،به منظور شـکلگیری انگارههای نظری
موضوع و به بحث گذاردن آن در جامعۀ تخصصی و دانشگاهی،
برنامههـای متعددی طرحریزی شـد و به اجـرا درآمدکه عبارت
بـود از بررسـی و معرفی نمونههـای موفق ایرانـی و غیرایرانی،
راهانـدازی وبـگاه اینترنتی ،برگزاری جلسـات بـا صاحبنظران،
برگـزاری نشسـتهای هماندیشـی در دانشـگاهها ،تدویـن
ویژهنامههـای تخصصی ،برگزاری مسـابقۀ عکاسـی ،برگزاری
جشـنواره ،و انتشـار ویژهنامۀ  52-51فصلنامۀ هفت شـهر.
چنـد اصل مهم در اجرای این برنامههـا مورد تأکید قرار گرفت:
پایبنـدی بـه چارچوبهـای برآمده از دانش مرتبـط با موضوع
و به تبع آن نظارت و راهبری مسـتمر شـورای علمی در فرایند
انجـام کار؛ بهرهگیری از متخصصـان حوزههای مختلف دانش؛
تالش ن ه چندان آسـان برای دسـتیابی به فهم و زبان مشترک؛
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و اعتباربخشـی به یافتههای نظری و ارزیابیهای اولیه از طریق
مشـاهدات میدانـی وگفتوگو با مـردم .دورۀ اول ايـن رويداد در
سـال  1394با موضـوع «اقدامات کالبدي بـا کارکرد در مقياس
محله» برگزار شد .بنا بر آراي شوراي داوران ،از ميان آثار رسيده
به دبيرخانۀ رويداد 13 ،تجربه در چهار دسـتۀ «سـاخت تکبنا يا
مجموعۀ مسـکوني در بافت تاريخي»« ،مرمت بناهاي تاريخي
ارزشـمند»« ،ارتقـاي كيفيت عرصههاي عمومـي در بافتهاي
تاريخي» و «ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي» بهعنوان
تجربۀ برتر انتخاب شدند.
با مرور فرايند و دسـتاوردهاي دورۀ نخسـت برنامه و گسـتردهتر
شـدن حـوزۀ مطالعاتـي مرتبط بـا مفهـوم و مداخالت انديشـه
و تمـدن ايرانشـهري در وزارت راه و شهرسـازي ،شـوراي
سياستگذاري برنامه متوجه تشابهات ارزشمندي ميان تأكيدات
انديشـۀ ايرانشـهري در حـوزۀ نظـر و ويژگيهـاي تجربههاي
اثرگذار در حوزۀ عمل شـد .پس از طرح موضوع پيگيري برنامه
در چارچوب اين انديشـه با اعضاي شـوراي علمي ،مقرر گرديد
عنوان برنامه به «جستار كيفيت در تجربههاي بازآفريني شهري
در چارچوب انديشـۀ ايرانشـهري» تغيير يابد.
از آنجـا کـه در ایـن برنامۀ فرهنگي بنا بر آن بـود تا به صورتی
پایـدار و مسـتمر ،بـا طـرح موضوعـات مختلـف در هـر دوره و
پيگيري آنها به اشکال متنوع ،در مسیر نيل به کيفيت مطلوب
شـهری گام برداشـته شـود ،و پیرو طرح اولويتها و مشـورت با
کمیتۀ علمـی رویداد ،دو موضوع اصلی بـرای دورۀ دوم برگزیده
شـد .نخسـت ،ارتقـاي كيفيـت آن دسـته از فضاهـاي عمومي
در بافتهـاي تاريخـي شـهر که مقياس عملکردشـان سـطح
شـهر باشـد و سـرمايۀ شهر محسوب شـوند .دوم ،سـاماندهي
سـکونتگاههاي غيررسمي در شـهرها که خود شامل دو دسته
برنامـه اسـت :برنامههـاي مربـوط به توانمندسـازي سـاکنان و
برنامههـاي مربـوط بـه ارتقـاي کيفيـت کالبـدي ـ کارکـردي
محيـط زندگي درسـکونتگاهها .اين دو موضـوع در جايزۀ ملي
«جسـتار كيفيـت درتجربههـاي بازآفريني شـهري درچارچوب
انديشـۀ ايرانشهري» پیگیری شـد ،به همراه برگزاري جلسات
گفتوگو با متخصصان ،بررسـي تجربههاي برتر در رويدادهاي
مشـابه این جايـزه ،برپايي نشسـتهاي همانديشـي ،برگزاري
مسابقۀ عکاسي با موضوع کيفيتهاي زندگي در فضاي شهري،

فراخوان معرفي کتابهاي تأليف و ترجمه شده در اين زمينه و
انتخـاب اثرگذارترين منابع مكتوب ،و نهایت ًا قرائت بیانیۀ داوران
بخش اصلـی و محورهای جنبی در مهرمـاه .1396
نظر به اینکه هدف اصلی این جریان فرهنگی ،گفتمانسـازی
در مسـیر بازآفرینی و کاربسـت اندیشـههای نظری در عرصۀ
عمل بوده اسـت ،مستندسـازی و ارائۀ مباحث و دسـتاوردها در
هر مرحله انجام شـده و به آگاهی رسـیده اسـت .این ويژهنامه
از فصلنامـۀ هفـت شـهر ،بـا مـروری بـر کل رونـد دورۀ دوم،
چکیدهای از همۀ مستندات نظری و تجربی این دوره را در اختیار
صاحبنظران و متخصصان عرصۀ بازآفرینی شهری میگذارد.
بیتردید جسـتار كيفيت در تجربههاي بازآفريني شـهري جز با
همراهی و هماندیشی تمامی کنشگران و اندیشمندان این حوزه
بـه پایهگـذاری انگارههـای نظـری و دسـتورالعملهای عملی
برای ارتقای کیفیت در چارچوب بازخوانی انديشـه ايرانشهري
نمیانجامـد .ضمن تقديـر از تالشهـاي همـكاران ارجمند و
دسـتاندركاران اين رويداد ،از مديران ،هنرمندان و متخصصان
عزيـز تقاضا داریم با ارسـال رهنمودها و پيشـنهادات خود ،اين
نهـاد را در پيمودن هرچه پربارتر اين مسـير ياري رسـانند.
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