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نخسـتین فعالیـت رسـمی در عرصـة بهسـازی و نوسـازی شـهری در
سـال  1364با تأسـیس دفتر بهسـازی بافت شـهری در حـوزة معاونت
شهرسـازی و معماری وزارت مسـکن و شهرسـازی وقت شکل گرفت.
سیاسـتها و برنامههای بهسـازی و نوسـازی شـهری در ایران در طی
دهههـای گذشـته رونـدی تكاملـی را پیمـوده اسـت .اگرچه ایـن روند
منجـر بـه برخـی اقدامـات اجرایـی در محدودههـای هـدف و کسـب
مجموعـهای از تجـارب ارزشـمند در مواجهـه بـا مسـائل و چالشهـا
شـده اسـت ،غالب ًا بـا تقابلهای رویكـردی و ناتوانی در حل مسـئله نیز
روبـهرو بـوده اسـت .در طول ایـن روند ،طیف گسـتردهای از رویکردها
و دیدگاههـا بـا پشـتوانههای مختلف علمـی ،سیاسـی و حتی مدیریتی
جریـان شـکل گرفتـه را راهبـری کـرده اسـت .در تمـام دورههـا ،دو
رویکـرد دو سـر پرقـدرت ایـن طیـف را تشـکیل دادهاند .یـک رویکرد،
عمدتـ ًا بر مبنـای اندیشـههای مدرنگرایانـه ،اقبال بافتهای شـهری
بـرای توسـعه را در گـرو پیمـودن مسـیر نوسـازی و نوگرایی شـهرها و
تخریـب گذشـته م یدانـد .در نـگاه مداخلهگرایانـة ایـن رویکـرد ،کمتر
نقشـی بـرای مـردم و مشـارکت آنان بهویـژه در مراحـل تصمیمگیری
در نظـر گرفته شـده اسـت .رویکـرد مقابل مبتنی بـر ارزشهـای ذاتی
و هویتـی بافتهـای شـهری اسـت و بـا تمرکـز ویـژه بـر بافتهـای
تاریخـی آغـاز و بهتدریج بـا گرایش به جنبههای اجتماعـی و اقتصادی
بافتهـای شـهری متکاملتـر شـد .مـروری بـر سیاسـتگذاریها و
اقدامـات دولـت و شـهرداریها ،کـه بیتردیـد بدون حضور و مشـورت
متخصصـان و حتی دانشـگاهیان نبوده اسـت ،حکایـت از غلبة رویکرد
اول در سـالهای آغازیـن دارد کـه بهتدریج و به سـبب عوامل متعددی
جـای خـود را بـه رویکـرد دوم یعنـی ارزشگرایی و مشـارکتمحوری
داده اسـت .تعـداد قابـل توجهـی از دانشـگاهیان و سیاسـتگذاران
رویکـرد دوم و مـورد توجـه در سـالهای اخیـر را با عبـارت «بازآفرینی
شـهری» معرفـی میکنند .البته گروهـی نیز ،بدون پذیـرش کامل این
اصطلاح ،رویکـرد و محتـوای تعریـف شـده در ذیـل آن را رویکـردی
مطلـوب م یداننـد .امـروز در واژگان توسـعة شـهری ،عباراتی همچون

«مشـارکتمحوری»« ،مردممحـوری»« ،حفـظ و احیـای هویـت
فرهنگـی و منزلـت اجتماعـی» و نظایـر آن متداول اسـت و پـی در پی
از زبـان سیاسـتگذاران و تصمیمگیـران شـهری شـنیده میشـود .اما
گسـتردگی بافتهای هدف و رشـد مسـتمر این محدودهها ،که حاکی
از افزایـش جمعیـت شـهروندان کمبرخـوردار و مبتلا بـه فقر شـهری
اسـت ،همـواره پرسـشهایی را در زمینة چگونگی سـرعت بخشـیدن
بـه فراینـد ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری در بافتهـای هـدف و
نهادینهسـازی برنامههـا و اقدامات بازآفرینی شـهری مطرح میسـازد.
توجوی پاسـخی بـرای ایـن پرسـشها بـر
ایـن نوشـتار در جسـ 
مبنـای مـرور یافتههـا و تحلیـل محتوای مباحثات  70جلسـة شـورای
سیاسـتگذاری در شـرکت بازآفرینـی شـهری 17 ،دوره نشسـت
تخصصـی ،و  2دوره برگـزاری مسـابقة ملـی جسـتار کیفیـت در
تجربههـای بازآفرینـی شـهری در چهـار سـال و نیم گذشـته اسـت .با
توجـه بـه اینکه یکی از اهـداف اصلی در این شـماره از فصلنامة هفت
شـهر انعکاس مباحث مطرح شـده در جلسـات شـورای سیاستگذاری
اسـت کـه شـکلگیری آن یکـی از دسـتاوردهای ارزشـمند شـرکت
بازآفرینـی شـهری در دولـت یازدهم بوده اسـت ،از همة اعضای محترم
ایـن شـورا درخواسـت شـد کـه در قالـب مقاله ،یادداشـت یـا مصاحبه
دیدگاههـای خـود را در زمینة سیاسـتهای مبتنی بر بازآفرینی شـهری
مطـرح کننـد .جمـعآوری و مستندسـازی نظـرات اعضـای شـورای
سیاسـتگذاری بـرای ایـن شـماره از هفـت شـهر ،در کنـار بررسـی
نظرگاههـای دیگر صاحبنظـران ،مدیـران و دسـتاندرکاران اجرایی و
حرفهمنـدان در رویدادهـای پیشگفته ،و نهایت ًا کسـب نظرات سـاکنان
محدودههـای هـدف در بررسـیهای میدانی تجربهها در رویداد جسـتار
کیفیـت ،فرصتـی برای اسـتخراج برخی ضرورتهـا و مالحظات پیش
رو فراهـم آورد .دسـتهبندی یافتههـا در سـه گـروه محتوایـی ،رویهای
و کنشـگری با هدف ترسـیم خطوطی کلی برای تسـریع و اثربخشـی
اجـرای سیاسـتهای بازآفرینـی شـهری صـورت گرفته اسـت.

