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براســاس ادبیــات شــهری امــروز ،جریــان شهرنشــینی
در صــورت پیــروی از قواعــد توســعۀ پایــدار قــادر خواهــد
بــود در یــک تعــادل پویــا ،ضمــن ارتقــای ظرفیــت شــهرها
بــرای ایجــاد اشــتغال و ثــروت ،موجــب تنــوع و انســجام
اجتماعــی در میــان طبقــات ،فرهنگهــا و اقــوام مختلــف
شــود .در ســرزمینی بــا گســتردگی جغرافیایــی و فرهنگــی
ایــران و پیشــینۀ طوالنــی شهرنشــینی ،بیتردیــد واکاوی و
جسـتوجوی ظرفیتهــای شــهری زمینههــای ارزشــمند و
امیدبخشــی را برای بازآفرینی شــهری و بازخوانی ارزشهای
تمدنــی فرامــوش شــده فراهــم مـیآورد« .جســتار كيفيــت
در تجربههــاي بازآفرينــي شــهري» عنــوان یــک جریــان
فرهنگــی اســت کــه در چارچــوب انديشــۀ ايرانشــهري و
به همت شــرکت عمران و بهســازی شــهری از ســال 1393
در وزارت راه و شهرســازی آغــاز شــده اســت .ایــن جریــان
فرهنگــی بــر آن اســت تــا بــه کشــف تحوالتــی کیفــی در
زندگــی شــهروندان بپــردازد کــه بــا تدبیــر ،مدیریــت ،یــا
مشــارکت نوآورانه و هوشــمندانۀ کنشــگران این عرصه رقم
خــورده اســت .از ایــن رو ،در برنامههــا و اقدامــات این رویداد
کــه هــر ســال بــر محورهایــی مشــخص متمرکز میشــود،
بیــش از توجــه بــه چالشهــای موجــود و بحرانهــای قابل
پیشبینــی دربافتهــای شــهری ،الیههــای امیدبخــش
و ظرفیتهــای قابــل بازپیرایــی در ایــن بافتهــا شناســایی
و معرفــی میشــوند .چندوجهــي بــودن مفهــوم بازآفرينــي
شــهري و ضــرورت كاربســت ابزارهــاي متنــوع در درک و
عملياتــي كــردن آن ،از تأكيــدات اصلــي در برنامــۀ ملــي
«جســتار كيفيــت در تجربههــاي بازآفرينــي شــهري در
چارچــوب انديشــۀ ايرانشــهري» اســت.
در دورۀ دوم ايــن رويــداد ملــي تــاش شــد ضمــن طــرح

محورهــای جدیــد موضوعی ،از دســتاوردها و نتایج دورۀ اول
در برنامهریــزی رویــداد ،شناســایی شــاخصهای کیفیــت
و نیــز اقدامــات اجرایــی در تهیــۀ طرحهــا و برنامههــای
بازآفرینــی بهرهگیــری شــود .دومیـــن دوره بــا طــرح دو
موضـــوع «ارتقـاى کیفیـت عرصههاي همگانـی بافتهاي
تاریخـــی» و «ارتقـاى کیفیـت زندگـى در سـکونتگاههاى
غیررسـمى» در اردیبهشـت  1395آغاز شـد .اعطـاى جایـزۀ
ملی بهتریـــن تجربههاي بهســـازي و نوسـازي شـهري در
قالب این موضوعات بـــا همفکری و مشــورت صاحبنظران
و متخصصـــان ،بهویژه اعضــای کمیتۀ علمی رویــداد ،مرور
منابــع و متــون در زمینــۀ موضوعــات محــوری ،و همچنیــن
بررســـی تجربههـاي برتـــر در رویدادهاي مشابه محورهای
اصلــی ایــن دوره را تشــکیل میداد.
از آنجــا کــه مخاطبــان رویــداد جســتار کیفیــت نــه فقــط
معمــاران و شهرســازان و مدیــران شــهری ،بلکــه تمامــی
کنشــگران نقشآفریــن درکیفیــت زندگی شــهری هســتند،
برنامههــای جنبــی دیگــری نیــز در دورۀ دوم پیشبینــی
شــد .در ایــن برنامههــا از مخاطبــان ســایر عرصههــای
تخصصــی بــرای طــرح نظــرات و دســتاوردهای خــود در
زمینــۀ کیفیــت شــهری دعــوت شــد .برگــزاری دو نشســت
تخصصــی در خانــۀ گفتمــان شــهر بــا عنــوان «نــگاه بــه
کیفیتهــاى زندگــى شــهرى از دریچــۀ ســینما و ادبیــات.
مناظــر و چشــماندازهاي شــهر :از ذهــن تــا واقعیــت» و
«نــگاه به کیفیتهاى زندگـــى شــهرى درســکونتگاههاى
غیررســمى از دریچۀ عکاســى و داستاننویسى» فرصتهای
ارزشــمندی بــرای گفتوگــوی میــان دانشــی در ایــن زمینه
فراهــم ســاخت .همچنیــن برگــزاری دومیــن دورۀ مســابقۀ
عکاســى جسـتوجوى کیفیــت در شــهر از دریچــۀ تصویــر،
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و نخســتین دورۀ مســابقۀ کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکرى
بازآفرینــى شــهرى از جملــۀ اقداماتــی بــود کــه بــه صــورت
جنبــی امــکان مشــارکت و همراهــی مخاطبــان بیشــتری را
در ایــن رویــداد فراهــم آورد.
بررسـیهای میدانــی و مصاحبــه با کنشــگران ایــن تجربهها
هریــک مســیرهای امیدبخشــی را بــرای ایجــاد کیفیــت در
محدودههــا و محــات ناکارآمــد شــهری میگشــایند.
پراکندگــی جغرافیایــی تجربههــای شناســایی شــده ،تنــوع
چگونگــی و میــزان مشــارکت و تعامــل ســاکنان در ارتقــای
کیفیــت محلــه ،اهمیــت و اثربخشــی همــکاری و تعامــل
کنشــگران محلــی ،اثربخشــی مدیریــت محلــی در توفیــق
برنامههــای بهســازی ،ظرفیــت بــاالی هویــت تاریخــی و
فرهنگــی فضاهــا در پیشــبرد اقدامــات بهســازی ،و نهایت ـ ًا
اثربخشــی متقابل فاکتورهــای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی

در ارتقــای کیفیــت زندگــی در ایــن تجربههــا ،نویدبخــش
توســعه و غنــای کیفیــت زندگــی در بافتهــای شــهریاند.
لبخنــد شــادمانۀ کــودکان در عکسهــا ،کالم پرامید جوانان
و درددلهــای پرمهــر مــادران در بازدیدهــای میدانی حاوی
آموزههــای ارزشــمندی بــرای متخصصــان و تصمیمگیــران
ایــن عرصــه و حاکــی از آن اســت کــه تدبیــر ،مشــارکت،
اعتمــاد و ســرمایههای اجتماعــی نقــش پررنگتــری از
ابزارهــای مالــی و قانونی در مســیر بازآفرینی ایفــا میکنند.
امیــد اســت با مستندســازی ،تدویــن و ارائۀ یافتههــای دورۀ
دوم رویداد جســتار کیفیت در این شــماره از فصلنامۀ هفت
شــهر ،ضمن به اشــتراک گذاشــتن دســتاوردها و آموزههای
ایــن برنامــه ،از دیدگاههــا و توصیههــای خواننــدگان محترم
ایــن نشــریه بهرهمند شــویم.

منا عرفانیان سـلیم

