
خواسـته و ناخواسـته، شهرسـازی آمرانـه، یک سـویه و از بـاال 
بـه پاییـن کـه در سـدۀ حاضر شمسـی کاربسـت یافته اسـت، 
نتوانسـته پاسـخ شایسـته و بایسـته به نیازهای معاصر شـهر و 
شـهروند در همراهـی بـا تغییر سـبک زندگی و سـازوکارهای 
اقتصـادیـ  اجتماعـی فراهـم آورد و توسـعۀ شـهری پایـدار و 
همگـن با محیط را در همۀ ابعاد آن سـبب شـود. در نوپردازی 
آمرانـه، موضوعـات بسـیار مهمی همچـون کیفیـت زندگی و 
زیسـت پذیری شـهری  آگاهانـه و ناآگاهانـه از یاد رفته اسـت. 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه توسـعۀ همه جانبـه نیـاز بـه نگاهی 
معرفتـی دارد و بـدون نگاه معرفتی، پیشـرفت و توسـعۀ آمرانه 
بـه  مجموعـه ای از اقدامـات کالبـدی و در بهتریـن شـرایط 
اقتصـادی تقلیـل پیـدا می کنـد و مانـع از ایجـاد همبسـتگی 
و همگرایـی اجتماعـیـ  فرهنگـی می شـود و بـا زمینه سـازی 
بـرای بروز انواع تعارض هـای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، 
بـه افـت کیفیـت زندگـی شـهری می انجامـد. ناهنجاری های 

بیانیة	شـورای	داوران	دومـین	دورة	جایزة	ملـی	بهـترین	
تجـربه	های	بازآفرینـی	شـهری

همه جانبـۀ شـهرهای کنونی نتیجـۀ محتوم فروریـزی کیفیت 
زندگـی شـهری ناشـی از نوپردازی آمرانه اسـت. پـس در گام 
نخسـت، دگرگونـی نظام فکری و اندیشـه ای و شـیوۀ نگاه به 
شـهر و چالش هـای آن ضـرورت می یابـد و برنامه هایـی کـه 
وجـوه متعـدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادی و مدیریتی جامعه 
را نشـانه می گیرنـد از اهمیتـی مضاعف برخـوردار خواهند بود. 
با کاوش در سـنت رشـد و توسـعۀ تاریخی سـرزمینی می توان 
بـه انگاره هایـی نو، روزآمد و کارآمد در توسـعۀ شـهری کشـور 
دسـت یافـت. گام دوم تبیین و تدوین اهـداف و راهبردهای نو 
و برآمـده از انگاره هـای فـوق در مواجهۀ همه سـویۀ اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و کالبدی فضایی با شـهر و توسـعۀ شهری 
اسـت. گام سـوم نیـز تدویـن سیاسـت های بازآفرینی شـهری 
در چارچـوب اندیشـه و تمدن سـرزمینی اسـت، سیاسـت هایی 
کـه بـا مجموعـه ای از برنامه ها و اقدامـات اثر گـذار اجتماعی، 
اقتصـادی، کالبـدی و محیـط زیسـتی در قالـب برنامه هـای 

ایرج کالنتریغالمرضا کاظمیانپرویز پیران
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کل نگـر ملـی و منطقـه ای و محلـی در جهـت رفـع مسـائل 
مبتالبـه شـهرها عمل خواهـد کرد.

شـورای داوران برنامۀ »جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی 
شـهری در چارچـوب اندیشـۀ رشـد و توسـعۀ سـرزمینی«، در 
دومیـن دورۀ برگـزاری ایـن برنامـه، ضمن تقدیـر از همراهی 
تمامی کنشـگران  مؤثر در حوزۀ بهسـازی و نوسـازی شهری، 
بـه طـور خـاص از  برنامه ریـزان، طراحان و مجریـان اقدامات 
منجر به ارتقای کیفیت زندگی و زیسـت پذیری شـهری در دو 
حـوزۀ »فضاهای عمومی واقع در بافت های تاریخی شـهرها« 
و »سـکونت گاه های  خود انگیختـه« سـپاس گزاری می کنـد 
و تـالش ایشـان را در راسـتای اعتـالی نـگاه کیفیت محـور  
ارج می نهـد. تجربه هـای شناسـایی شـده در دورۀ دوم نشـان 
داد حرکت هـای ارزشـمندی کـه در جـای جـای کشـور در 
مسـیر بهبـود کیفیـت زندگـی شـهری جریـان دارنـد، هرچند 
کـه در انطبـاق کامـل بـا روح حاکـم بـر سیاسـت بازآفرینـی 
شـهری نیسـتند، پیام آور افزایش حساسـیت و مسئولیت پذیری 

کنشـگران نسـبت بـه ارتقای کیفیـت زندگی در شـهر ند.
شـورای داوران دومیـن دورۀ جایـزۀ ملـی بهتریـن تجربه های 
بهسـازی و نوسـازی شـهری هفت معیار »ارتقای شـادمانی و 
سـرزندگی«، »رونق اقتصادی و ارتقای سـطح معیشـت جامعۀ 
محلی )سـاکنان و کاربران و کسبه(«، »زمینه گرایی خالقانه«، 
»مدیریـت مشـارکتی«، »حفـظ و بهبـود محیـط زیسـت«، 
»همسـویی بینـش حاکـم بـر برنامـه واهـداف تعیین شـده بـا 
اقدامـات ودسـتاوردهای آن« و »مصادیق خالقیـت و نوآوری 
قابـل تعمیـم در برنامـه« را موضوعات کلیدی برای شناسـایی 
تجربه هـای موفـق در نظـر گرفتـه اسـت. ایـن معیارهـا که با 
نـگاه بـه آموزه های حاصـل از تجربه هـای دورۀ اول و با تکیه 
بـر بررسـی های بـه عمل آمـده در جلسـات شـورای علمی در 
بـاب مبانـی نظـری داخلـی و بین المللـی تدوین شـده  و بنا بر 
گونـۀ تجربـه، زیرمعیارهـای خاص خـود را داشـته اند، در کنار 
آرای مـردم و نظرات کارشناسـان، تعیین کنندۀ امتیاز هریک از 
تجربه هـا بوده انـد. تجربه هایـی که بـا عنـوان تجربه های برتر 
معرفـی می شـوند واجد تمـام ویژگی هـای یک تجربـۀ موفق 
نیسـتند ولی میزان اثرگـذاری مطلوب این اقدامـات بر ارتقای 

کیفیـت زندگـی شـهری و مردم قابـل تأمل و تقدیر اسـت.

پرویـز پیـران، سـید محسـن حبیبی، مظفـر صرافـی، غالمرضـا کاظمیان، 
ایـرج کالنتـری، بهروز هـادی زنوز

بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۶
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منبع: كتاب دومین دوره مسابقه عكاسي جستجوي كیفیت در شهر از دریچه تصویر )1396(
عكس: امین برنجكار
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ت تاریخی شهر
ت زندگی در فضای عمومی در باف

ش تجربه های شناسایی شده با موضوع ارتقای کیفی
پراکن
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