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خواسـته و ناخواسـته ،شهرسـازی آمرانـه ،یکسـویه و از بـاال
بـه پاییـن کـه در سـدة حاضر شمسـی کاربسـت یافته اسـت،
نتوانسـته پاسـخ شایسـته و بایسـته به نیازهای معاصر شـهر و
شـهروند در همراهـی بـا تغییر سـبک زندگی و سـازوکارهای
اقتصـادی ـ اجتماعـی فراهـم آورد و توسـعة شـهری پایـدار و
همگـن با محیط را در همة ابعاد آن سـبب شـود .در نوپردازی
آمرانـه ،موضوعـات بسـیار مهمی همچـون کیفیـت زندگی و
زیسـتپذیری شـهری آگاهانـه و ناآگاهانـه از یاد رفته اسـت.
نبایـد فرامـوش کـرد کـه توسـعة همهجانبـه نیـاز بـه نگاهی
معرفتـی دارد و بـدون نگاه معرفتی ،پیشـرفت و توسـعة آمرانه
بـه مجموعـهای از اقدامـات کالبـدی و در بهتریـن شـرایط
اقتصـادی تقلیـل پیـدا میکنـد و مانـع از ایجـاد همبسـتگی
و همگرایـی اجتماعـی ـ فرهنگـی میشـود و بـا زمینهسـازی
بـرای بروز انواع تعارضهـای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی،
بـه افـت کیفیـت زندگـی شـهری میانجامـد .ناهنجاریهای

همهجانبـة شـهرهای کنونی نتیجـة محتوم فروریـزی کیفیت
زندگـی شـهری ناشـی از نوپردازی آمرانه اسـت .پـس در گام
نخسـت ،دگرگونـی نظام فکری و اندیشـهای و شـیوة نگاه به
شـهر و چالشهـای آن ضـرورت مییابـد و برنامههایـی کـه
وجـوه متعـدد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصـادی و مدیریتی جامعه
را نشـانه میگیرنـد از اهمیتـی مضاعف برخـوردار خواهند بود.
با کاوش در سـنت رشـد و توسـعة تاریخی سـرزمینی میتوان
بـه انگارههایـی نو ،روزآمد و کارآمد در توسـعة شـهری کشـور
دسـت یافـت .گام دوم تبیین و تدوین اهـداف و راهبردهای نو
و برآمـده از انگارههـای فـوق در مواجهة همهسـویة اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی فضایی با شـهر و توسـعة شهری
اسـت .گام سـوم نیـز تدویـن سیاسـتهای بازآفرینی شـهری
در چارچـوب اندیشـه و تمدن سـرزمینی اسـت ،سیاسـتهایی
کـه بـا مجموعـهای از برنامهها و اقدامـات اثرگـذار اجتماعی،
اقتصـادی ،کالبـدی و محیـط زیسـتی در قالـب برنامههـای
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کلنگـر ملـی و منطقـهای و محلـی در جهـت رفـع مسـائل
مبتالبـه شـهرها عمل خواهـد کرد.
شـورای داوران برنامة «جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی
شـهری در چارچـوب اندیشـة رشـد و توسـعة سـرزمینی» ،در
دومیـن دورة برگـزاری ایـن برنامـه ،ضمن تقدیـر از همراهی
تمامی کنشـگران مؤثر در حوزة بهسـازی و نوسـازی شهری،
بـه طـور خـاص از برنامهریـزان ،طراحان و مجریـان اقدامات
منجر به ارتقای کیفیت زندگی و زیسـتپذیری شـهری در دو
حـوزة «فضاهای عمومی واقع در بافتهای تاریخی شـهرها»
و «سـکونتگاههای خودانگیختـه» سـپاسگزاری میکنـد
و تلاش ایشـان را در راسـتای اعتلای نـگاه کیفیتمحـور
ارج مینهـد .تجربههـای شناسـایی شـده در دورة دوم نشـان
داد حرکتهـای 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 ،پیامآور افزایش حساسـیت و مسئولیتپذیری
کنشـگران نسـبت بـه ارتقای کیفیـت زندگی در شـهرند.
شـورای داوران دومیـن دورة جایـزة ملـی بهتریـن تجربههای
بهسـازی و نوسـازی شـهری هفت معیار «ارتقای شـادمانی و
سـرزندگی»« ،رونق اقتصادی و ارتقای سـطح معیشـت جامعة
محلی (سـاکنان و کاربران و کسبه)»« ،زمینهگرایی خالقانه»،
«مدیریـت مشـارکتی»« ،حفـظ و بهبـود محیـط زیسـت»،
«همسـویی بینـش حاکـم بـر برنامـه واهـداف تعیینشـده بـا
اقدامـات ودسـتاوردهای آن» و «مصادیق خالقیـت و نوآوری
قابـل تعمیـم در برنامـه» را موضوعات کلیدی برای شناسـایی
تجربههـای موفـق در نظـر گرفتـه اسـت .ایـن معیارهـا که با
نـگاه بـه آموزههای حاصـل از تجربههـای دورة اول و با تکیه
بـر بررسـیهای بـه عمل آمـده در جلسـات شـورای علمی در
بـاب مبانـی نظـری داخلـی و بینالمللـی تدوین شـد ه و بنا بر
گونـة تجربـه ،زیرمعیارهـای خاص خـود را داشـتهاند ،در کنار
آرای مـردم و نظرات کارشناسـان ،تعیینکنندة امتیاز هریک از
تجربههـا بودهانـد .تجربههایـی که بـا عنـوان تجربههای برتر
معرفـی میشـوند واجد تمـام ویژگیهـای یک تجربـة 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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پراکنش تجربههای شناسایی شده با موضوع ارتقای کیفیت محیط زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی
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97

