
سخن مدیر مسـئول

لزوم تحقق دستور کار شهرِی جدید و تعریف رویکردها و تدقیق 
در اصـول و راهبردهـای آن، کـه بی شـک در گـرو همفکری و 
همکاری اندیشـمندان، متخصصان و حرفه مندان است، وزارت 
راه و شهرسـازی را بـر آن داشـته تا با ایجاد فضـای همیاری و 
مشـارکت، کیفیت بخشی به زندگی شـهری را به یک خواست 
عمومـی تبدیل سـازد و در جهت تحقق آن گام بـردارد. رویکرد 
بازآفرینی شـهری پایدار برای بهبود کیفیت زندگی در شـهر بر 
اصولـی همچـون برنامه ریزی محلـه مبنا با رویکـرد اجتماعی 
و مشـارکتی، شناسـایی ظرفیت هـای موجـود بـرای توسـعه و 
سـرمایه گذاری، و تعییـن نقـش و مسـئولیت کلیۀ کنشـگران 
دخیـل تأکیـد دارد. شـرکت مادرتخصصـي عمران و بهسـازي 
شـهري ایران، بـه  عنوان نهاد متولـي بازآفریني شـهري پایدار 
در محدوده هـا و محله هـاي ناکارآمـد، بـه دنبال طـرح دغدغۀ 
کیفیت محـوري در ابعـاد مختلف اقدامات بهسـازي و نوسـازي 
شـهري و حسـاس  کـردن مدیـران و متخصصـان نسـبت به 
موضـوع اثرگـذاري مطلوب اقدامات بر کیفیت زندگـي مردم، از 
سـال ۱۳۹۳ اقدام به راه اندازي برنامۀ فرهنگي »جسـتار کیفیت 

در تجربه هـاي بازآفریني شـهري« کرده اسـت. 
محـور اصلـی ایـن برنامـه برگـزاري رویـدادي اسـت کـه بـا 
اعطـاي جایـزۀ ملـي به بهتریـن تجربه هایـی که بـه نوعی در 
مسـیر بازآفریني شـهري قرار گرفته اند، به شناسـایي و تقدیر از 
کنشـگران اصلـی این تجربه ها بپـردازد. اهـداف این رویـداد از 
یک سـو شناساندن تجربه هایی است که توانسـته اند اثر آشکار 
و ملموسـی در بهبـود کیفیـت زندگی شـهروندان در بافت های 
شهری  داشته باشند، و از سوی دیگر فراهم  آوردن زمینۀ بحث 
و تبادل نظر دربارۀ دالیل اثربخشـی این تجربه هاست تا امکان 
انتقـال دسـتاوردهاي آن ها بـه دیگر اعضاي جامعـۀ حرفه اي و 
دانشـگاهي فراهـم شـود. در ایـن برنامه، »بهتریـن تجربه«  به 

جست		وجوی	کیفیت	زندگی	شهری	در	دل	تجربه	های	شهری

فعالیت هایـی اطـالق می گـردد که با سـاختار مدیریتی صحیح 
و ابتـکار عمل توانسـته اند، با بهره گیری از مشـارکت حداکثری 
و اسـتفادۀ بهینه از منابع موجود در طـرح خود، به چارچوب های 
توسـعۀ پایدار وفـادار بماننـد.  این جایزۀ ملی نخسـتین جریان 
فرهنگی اسـت که درحوزۀ بازآفرینی شـهری مطرح شـده و در 
میـان جوایز مشـابه، باالترین جایـگاه را در سـطح ملی به خود 

اختصاص داده اسـت.
در دورۀ  نخسـت این برنامـه، تأکید فرایند برنامه ریزي و تمرکز 
فعالیت هـا بر شناسـایی و غنی سـازی پایه های نظـری موضوع 
کیفیـت حیـات شـهري بود که ایـن مهم در مسـیر مطالعات و 
هم اندیشـي بـا متخصصـان و مـرور تجربیـات مشـابه محقق 
گردید. همچنین به سبب ماهیت ترویجی رویداد، فراهم آوردن 
فرصت هـای گفت وگو و راه انـدازی جریان فکری درعرصه های 
مرتبـط با موضـوع در این برنامه ریزی مد نظر قـرار گرفت. این 
هـدف نیـز بـا برگـزاري چند نشسـت هم اندیشـي دنبال شـد. 
بنابرایـن، در دورۀ اول، به منظور شـکل گیری انگاره های نظری 
موضوع و به بحث گذاردن آن در جامعۀ تخصصی و دانشگاهی، 
برنامه هـای متعددی طرح ریزی شـد و به اجـرا درآمدکه عبارت 
بـود از بررسـی و معرفی نمونه هـای موفق ایرانـی و غیرایرانی، 
راه انـدازی وبـگاه اینترنتی، برگزاری جلسـات بـا صاحب نظران، 
برگـزاری نشسـت های هم اندیشـی در دانشـگاه ها، تدویـن 
ویژه نامه هـای تخصصی، برگزاری مسـابقۀ عکاسـی، برگزاری 

جشـنواره، و انتشـار ویژه نامۀ ۵۱-۵2 فصل نامۀ هفت شـهر. 
چنـد اصل مهم در اجرای این برنامه هـا مورد تأکید قرار گرفت: 
پای بنـدی بـه چارچوب هـای برآمده از دانش مرتبـط با موضوع 
و به تبع آن نظارت و راهبری مسـتمر شـورای علمی در فرایند 
انجـام کار؛ بهره گیری از متخصصـان حوزه های مختلف دانش؛ 
تالش نه  چندان آسـان برای دسـتیابی به فهم و زبان مشترک؛ 
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محمدسعید ایزدی

و اعتباربخشـی به یافته های نظری و ارزیابی های اولیه از طریق 
مشـاهدات میدانـی وگفت وگو با مـردم. دورۀ اول ایـن رویداد در 
سـال ۱۳۹۴ با موضـوع »اقدامات کالبدي بـا کارکرد در مقیاس 
محله« برگزار شد. بنا بر آراي شوراي داوران، از میان آثار رسیده 
به دبیرخانۀ رویداد، ۱۳ تجربه در چهار دسـتۀ »سـاخت تک بنا یا 
مجموعۀ مسـکوني در بافت تاریخي«، »مرمت بناهاي تاریخي 
ارزشـمند«، »ارتقـاي کیفیت عرصه هاي عمومـي در بافت هاي 
تاریخي« و »سامان دهي سکونت گاه هاي غیررسمي« به  عنوان 

تجربۀ برتر انتخاب شدند.
با مرور فرایند و دسـتاوردهاي دورۀ نخسـت برنامه و گسـترده تر 
شـدن حـوزۀ مطالعاتـي مرتبط بـا مفهـوم و مداخالت اندیشـه 
و تمـدن ایران شـهري در وزارت راه و شهرسـازي، شـوراي 
سیاست گذاري برنامه متوجه تشابهات ارزشمندي میان تأکیدات 
اندیشـۀ ایران شـهري در حـوزۀ نظـر و ویژگي هـاي تجربه هاي 
اثر گذار در حوزۀ عمل شـد. پس از طرح موضوع پیگیري برنامه 
در چارچوب این اندیشـه با اعضاي شـوراي علمي، مقرر گردید 
عنوان برنامه به »جستار کیفیت در تجربه هاي بازآفریني شهري 

در چارچوب اندیشـۀ ایران شـهري« تغییر یابد.
از آن جـا کـه در ایـن برنامۀ فرهنگي بنا بر آن بـود تا به صورتی 
پایـدار و مسـتمر، بـا طـرح موضوعـات مختلـف در هـر دوره و 
پیگیري آن ها به اشکال متنوع، در مسیر نیل به کیفیت مطلوب 
شـهری گام برداشـته شـود، و پیرو طرح اولویت ها و مشـورت با 
کمیتۀ علمـی رویداد، دو موضوع اصلی بـرای دورۀ دوم برگزیده 
شـد. نخسـت، ارتقـاي کیفیـت آن دسـته از فضاهـاي عمومي 
در بافت هـاي تاریخـي شـهر که مقیاس عملکردشـان سـطح 
شـهر باشـد و سـرمایۀ شهر محسوب شـوند. دوم، سـامان دهي 
سـکونت گاه هاي غیررسمي در شـهرها که خود شامل دو دسته 
برنامـه اسـت: برنامه هـاي مربـوط به توانمندسـازي سـاکنان و 
برنامه هـاي مربـوط بـه ارتقـاي کیفیـت کالبـديـ  کارکـردي 
محیـط زندگي درسـکونت گاه ها. این دو موضـوع در جایزۀ ملي 
»جسـتار کیفیـت درتجربه هـاي بازآفریني شـهري درچارچوب 
اندیشـۀ ایران شهري« پیگیری شـد، به همراه برگزاري جلسات 
گفت وگو با متخصصان، بررسـي تجربه هاي برتر در رویدادهاي 
مشـابه این جایـزه، برپایي نشسـت هاي هم اندیشـي، برگزاري 
مسابقۀ عکاسي با موضوع کیفیت هاي زندگي در فضاي شهري، 

فراخوان معرفي کتاب هاي تألیف و ترجمه شده در این زمینه و 
انتخـاب اثرگذارترین منابع مکتوب، و نهایتاً قرائت بیانیۀ داوران 

بخش اصلـی و محورهای جنبی در مهرمـاه ۱۳۹۶. 
نظر به این که هدف اصلی این جریان فرهنگی، گفتمان سـازی 
در مسـیر بازآفرینی و کاربسـت اندیشـه های نظری در عرصۀ 
عمل بوده اسـت، مستند سـازی و ارائۀ مباحث و دسـتاوردها در 
هر مرحله انجام شـده و به آگاهی رسـیده اسـت. این ویژه نامه 
از فصل نامـۀ هفـت شـهر، بـا مـروری بـر کل رونـد دورۀ دوم، 
چکیده ای از همۀ مستندات نظری و تجربی این دوره را در اختیار 
صاحب نظران و متخصصان عرصۀ بازآفرینی شهری می گذارد. 
بی تردید جسـتار کیفیت در تجربه هاي بازآفریني شـهري جز با 
همراهی و هم اندیشی تمامی کنشگران و اندیشمندان این حوزه 
بـه پایه گـذاری انگاره هـای نظـری و دسـتورالعمل های عملی 
برای ارتقای کیفیت در چارچوب بازخوانی اندیشـه ایران شهري 
نمی انجامـد. ضمن تقدیـر از تالش هـاي همـکاران ارجمند و 
دسـت اندرکاران این رویداد، از مدیران، هنرمندان و متخصصان 
عزیـز تقاضا داریم با ارسـال رهنمودها و پیشـنهادات خود، این 

نهـاد را در پیمودن هر چه پربارتر این مسـیر یاري رسـانند.
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