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درســت هنگامــی کــه بــرای ایجــاد شــهر مطلــوب در حــال
واپـسروی بودیــم ،تعبیــر هوشــمندانة بازآفرینــی شــهری در
جهــت توســعة اندیشــة ایرانشــهری مطــرح شــد کــه بــه
دقــت نشــان میدهــد ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری تــا
ســطح مطلــوب ابتــدا بایــد در ارتقــای کیفیــت اندیشــیدن
بــه ابعــاد مطلوبیــت زندگــی شــهری تجلــی یابــد .برنامــة
فرهنگــی «جســتار کیفیــت در تجربههــای بازآفرینی شــهری
در چارچــوب اندیشــة ایرانشــهر» کــه از ســال  1393بــه
همــت شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری
ایــران راهانــدازی شــده اســت ،بــا پیگیــری منــش فکــری
متفاوتــی کــه متکــی بــر اشــتراک بیناالذهانی اســت ،ســعی
دارد بــا برنامهریــزی و برگــزاری نشس ـتهای هماندیشــی،
بــه گرایــش قابــل تأملــی کــه در دهــة حاضــر نســبت بــه
گفتوگــو و تعامــل میــان رشــتهای در حــوزة شــهر شــکل
گرفتــه و امــروز رواج قابــل توجهــی یافته اســت دامــن بزند و
ـف مرتبط
بــا کمک گرفتــن از اندیشــمندان رشــتههای مختلـ ِ
بــا ایــن پدیــدة متکثر (شــهر) ،مفهــوم مطلوبیــت را از زوایای
گوناگــون مــورد بررســی قــرار دهــد و بــا روی هــم گذاشــتن
دانســتهها بــرای تحقــق حیــات مطلــوب شــهری بکوشــد.
یکــی از تأکیــدات اصلــی در سلســله نشسـتهای «نــگاه بــه
کیفیتهــای زندگــی شــهری در محدودههــا و محلههــای

هــدف بازآفرینــی از دریچــة هنــر و ادبیــات» آن اســت کــه
شــهر را بــه عنــوان پدیــداری بپذیریــم کــه بــا انســانهایش
تعریــف میشــود و بــرای پرداختــن بــه شــهر ،ابتــدا بایــد
دنیــای ســاکنانش را دریافــت؛ دنیایــی کــه بیشــتر از آنکــه
معطــوف بــه معقــوالت باشــد ،قائــم بــه محسوســات اســت
و نمیتــوان تنهــا بــا انتظامبخشــی مبتنــی بــر عقالنیــت
کارشناســانة مکانهــا ،زندگــی را در شــهرها بــه جریــان
انداخــت .انســانها پیــش از آنکــه بــا عقــل و منطــق بــا
شــهر روبــهرو شــوند ،شــهر را از دریچــة حــواس خویــش
درک میکننــد؛ و واضــح اســت کــه اگــر در نســبت با شــهر
اینگونــه بیندیشــیم ،انســان و برداشــت حســی او اهمیتــی
دوچنــدان مییابــد .هــر فــرد ،بــا جــا گرفتــن در شــهر و
تجربــة مســتقیم زندگی ،رفتــه رفته شــهری در درون خویش
برپــا میکنــد تــا بتوانــد در آن قــرار گیــرد .هنگامــی کــه
شــه ِر پیــدا از هندســه و رنگهــای چش ـمنواز تهــی شــود،
ســیمای شــهر پنهــان او کمرمــق میگــردد .هــرگاه آوای
گوشنــواز شــهر بیرونــی خامــوش شــود ،شــاعرانگی شــهر
درون ـیاش رو بــه سســتی میگــذارد .بالعکــس بــا قــدرت
گرفتــن رنــگ و رایحــة شــهر ،او روحیــه میگیرد و شــادمان
در شــهر ذهنــی خــود بــه خاطرهســازی میپــردازد .اگرچــه
ایــن شــهر پنهــان بــا شــهر آشــکاری کــه مــا میشناســیم
تفاوتهــای ظاهــری دارد ولــی محتوایــش همــان اســت.

