تحریک توسعۀ ُخردمقیاس در بافتهای هدف از طریق شبکۀ
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مقدمـه

تعاریف

«تحریــک رشــد و توســعه» فراینــدی مولــد اســت کــه بــا
بهرهگیــری از امکانــات بالقــوه و بالفعــل بســتر و زمینــۀ 
محلــی ،و از طریــق ارزشافزایــی در ابعــاد مختلــف ،انگیــزه
و پویایــی الزم بــرای ارتقــای ک ّمــی و کیفــی رشــد و توســعه
و زندگــی در بافتهــای شــهری را فراهــم مـیآورد .تحریک
رشــد و توســعه ،نوزایــی و بازآفرینــی مــداوم ،خودانگیختــه و
تدریجــی را در بافــت شــهری بــه دنبــال دارد.
«طــرح محــرک رشــد و توســعه» بــه هــر حرکــت جدیــد
اعمالشــده از بــاال (مداخلــه) یــا دوســویه (اقــدام)  -اعــم
از رویــداد ،فعالیــت و نظایــر آن  -در تصمیمســازی،
تصمیمگیــری ،برنامهریــزی ،طراحــی ،و اجــرا بــرای ارتقــای
کیفیــت زندگــی شــهری اطــاق میشــود .حرکتــی کــه بــا
اثــر مثبــت و انگیزشــی بــر ســایر عناصــر موجــود در بافــت
شــهری ،باعــث ایجــاد تغییر و بهبود ســایر عناصــر در محیط
خــود و ارتقــای مطالبــات شــهروندی و حــق بــه شــهر بــرای
بهزیســتی در فضــای شــهری میشــود .طــرح محــرک
رشــد و توســعه از جنــس اجرایــی و دارای ماهیــت مداخلــه/
اقــدام اســت ،شــتابان و نــه شــتابزده عمــل میکنــد و در
کوتــاه مــدت اثربخــش اســت ،ولــی اهــداف خــود را در
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری ،حــق بــه شــهر و مطالبــات

 -۱نوشــتار حاضــر ماحصــل پژوهشــی اســت بــا همیــن عنـوان کــه در ســال  1394بــه مدیریــت نگارنده در مهندســان مشــاور هنر مهندســی شــهر به ســفارش شــرکت
مادرتخصصــی عمـران و بهســازی شــهری انجــام پذیرفتــه اســت .همــکاران اصلــی پژوهــش عبارتانــد از مروارید قاســمی ،بابک مطلبنـژاد ،ســمیرا اصغری ،الهه ســاکی،
آرش میرزاجانــی ،المیـرا نصری و یاســمن یعقوبی.
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نظــر بــه گســترۀ وســیع بافتهــای هــدف بازآفرینــی در
ســطح شــهرها ،تردیــد در کارآمــدی مداخــات یکبــاره و
ـتغالت ایــن حوزه
یکجانبــه در بخــش عمدتـ ًا امــاک و مسـ
ِ
بــا توجــه بــه تجــارب پیشــین ،و نیــز ضــرورت احیــای ایــن
بافتهــا بــا اســتفاده از کلیــۀ نیروهــا اعــم از انســانی ،مالی و
زمانــی ،عرصــۀ بــاز همگانــی بهترین عرصــه برای گــرد هم
آوردن نیروهــای بالقــوۀ مذکور و رهاســازی پتانســیل آنها و
هدایــت آن بــه ســطحی بســیطتر اســت .بــر ایــن اســاس،
اقــدام مدیریــت شــهری در جهــت فراهــم کــردن بســتر و
زیرســاختهای فنــی الزم بــرای مجموعـهای از اقدامــات خُ رد
بــا محوریــت مطالبــه و مشــارکت شــهروندان در عرصــۀ بــاز
همگانــی ،مســیر بازآفرینــی بافــت شــهری از طریــق ارتقای
کیفیــات محیطــی در عرصــۀ همگانی را به شــیوهای مؤثرتر،
در بــازۀ زمانــی مدیریــت شــده و بــه صورتــی تدریجــی و
مســتمر همــوار خواهــد ســاخت .همچنیــن ایــن مهــم بــه
هدایــت مداخلــۀ خُ ــرد مقیــاس به ســمت اقــدام مشــارکتی و
ـات قابــل جانمایی در ســاختار
در نهایــت برنامــۀ جامــع اقدامـ ِ
طرحهــای فرادســت مرتبــط بــا بافتهــای هــدف یــاری
میرســاند.
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