
سخن سردبیـر

ــینی  ــان شهرنش ــروز، جری ــهری ام ــات ش ــاس ادبی بر اس
در صــورت پیــروی از قواعــد توســعۀ پایــدار قــادر خواهــد 
بــود در یــک تعــادل پویــا، ضمــن ارتقــای ظرفیــت شــهرها 
ــوع و انســجام  ــروت، موجــب تن ــرای ایجــاد اشــتغال و ث ب
اجتماعــی در میــان طبقــات، فرهنگ هــا و اقــوام مختلــف 
شــود. در ســرزمینی بــا گســتردگی جغرافیایــی و فرهنگــی 
ایــران و پیشــینۀ طوالنــی شهرنشــینی، بی تردیــد واکاوی و 
جســت وجوی ظرفیت هــای شــهری زمینه هــای ارزشــمند و 
امیدبخشــی را برای بازآفرینی شــهری و بازخوانی ارزش های 
تمدنــی فرامــوش شــده فراهــم مــی آورد. »جســتار کیفیــت 
ــان  ــوان یــک جری در تجربه هــاي بازآفرینــي شــهري« عن
فرهنگــی اســت کــه در چارچــوب اندیشــۀ ایران شــهري و 
به همت شــرکت عمران و بهســازی شــهری از ســال ۱۳۹۳ 
در وزارت راه و شهرســازی آغــاز شــده اســت. ایــن جریــان 
فرهنگــی بــر آن اســت تــا بــه کشــف تحوالتــی کیفــی در 
ــا  ــر، مدیریــت، ی ــا تدبی زندگــی شــهروندان بپــردازد کــه ب
مشــارکت نوآورانه و هوشــمندانۀ کنشــگران این عرصه رقم 
خــورده اســت. از ایــن رو، در برنامه هــا و اقدامــات این رویداد 
کــه هــر ســال بــر محورهایــی مشــخص متمرکز می شــود، 
بیــش از توجــه بــه چالش هــای موجــود و بحران هــای قابل 
ــش  ــای امیدبخ ــهری، الیه ه ــای ش ــی دربافت ه پیش بین
و ظرفیت هــای قابــل بازپیرایــی در ایــن بافت هــا شناســایی 
و معرفــی می شــوند. چندوجهــي بــودن مفهــوم بازآفرینــي 
شــهري و ضــرورت کاربســت ابزارهــاي متنــوع در درک و 
ــي  ــۀ مل ــي در برنام ــدات اصل ــردن آن، از تأکی ــي ک عملیات
ــهري در  ــي ش ــاي بازآفرین ــت در تجربه ه ــتار کیفی »جس

چارچــوب اندیشــۀ ایران شــهري« اســت. 
در دورۀ دوم ایــن رویــداد ملــي تــالش شــد ضمــن طــرح 

محورهــای جدیــد موضوعی، از دســتاوردها و نتایج دورۀ اول 
ــت  ــاخص های کیفی ــایی ش ــداد، شناس ــزی روی در برنامه ری
ــای  ــا و برنامه ه ــۀ طرح ه ــی در تهی ــات اجرای ــز اقدام و نی
ــرح دو  ــا ط ــن دوره ب ــود. دومیـ ــری ش ــی بهره گی بازآفرین
موضـــوع »ارتقـای کیفیـت عرصه هاي همگانـی بافت هاي 
تاریخـــی« و »ارتقـای کیفیـت زندگـی در سـکونت گاه های 
غیررسـمی« در اردیبهشـت ۱۳۹۵ آغاز شـد. اعطـای جایـزۀ 
ملی بهتریـــن تجربه هاي بهســـازي و نوسـازي شـهري در 
قالب این موضوعات بـــا همفکری و مشــورت صاحب نظران 
و متخصصـــان، به ویژه اعضــای کمیتۀ علمی رویــداد، مرور 
منابــع و متــون در زمینــۀ موضوعــات محــوری، و همچنیــن 
بررســـی تجربه هـاي برتـــر در رویدادهاي مشابه محورهای 

اصلــی ایــن دوره را تشــکیل می داد. 
از آن جــا کــه مخاطبــان رویــداد جســتار کیفیــت نــه فقــط 
ــران شــهری، بلکــه تمامــی  معمــاران و شهرســازان و مدی
کنشــگران نقش آفریــن درکیفیــت زندگی شــهری هســتند، 
ــی  ــز در دورۀ دوم پیش بین ــری نی ــی دیگ ــای جنب برنامه ه
ــای  ــایر عرصه ه ــان س ــا از مخاطب ــن برنامه ه ــد. در ای ش
ــرای طــرح نظــرات و دســتاوردهای خــود در  تخصصــی ب
زمینــۀ کیفیــت شــهری دعــوت شــد. برگــزاری دو نشســت 
تخصصــی در خانــۀ گفتمــان شــهر بــا عنــوان »نــگاه بــه 
کیفیت هــای زندگــی شــهری از دریچــۀ ســینما و ادبیــات. 
ــت« و  ــا واقعی ــن ت ــهر: از ذه ــم اندازهاي ش ــر و چش مناظ
»نــگاه به کیفیت های زندگـــی شــهری درســکونت گاه های 
غیررســمی از دریچۀ عکاســی و داستان نویسی« فرصت های 
ارزشــمندی بــرای گفت وگــوی میــان دانشــی در ایــن زمینه 
فراهــم ســاخت. همچنیــن برگــزاری دومیــن دورۀ مســابقۀ 
عکاســی جســت وجوی کیفیــت در شــهر از دریچــۀ تصویــر، 
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منا عرفانیان سـلیم

و نخســتین دورۀ مســابقۀ کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکری 
بازآفرینــی شــهری از جملــۀ اقداماتــی بــود کــه بــه صــورت 
جنبــی امــکان مشــارکت و همراهــی مخاطبــان بیشــتری را 

در ایــن رویــداد فراهــم آورد. 
بررســی های میدانــی و مصاحبــه با کنشــگران ایــن تجربه ها 
هریــک مســیرهای امیدبخشــی را بــرای ایجــاد کیفیــت در  
محدوده هــا و محــالت ناکارآمــد شــهری می گشــایند. 
پراکندگــی جغرافیایــی تجربه هــای شناســایی شــده، تنــوع 
چگونگــی و میــزان مشــارکت و تعامــل ســاکنان در ارتقــای 
ــل  ــت و اثربخشــی همــکاری و تعام ــه، اهمی ــت محل کیفی
کنشــگران محلــی، اثربخشــی مدیریــت محلــی در توفیــق 
ــاالی هویــت تاریخــی و  برنامه هــای بهســازی، ظرفیــت ب
فرهنگــی فضاهــا در پیشــبرد اقدامــات بهســازی، و نهایتــًا 
اثربخشــی متقابل فاکتورهــای اجتماعی، اقتصادی و محیطی 

در ارتقــای کیفیــت زندگــی در ایــن تجربه هــا، نویدبخــش 
توســعه و غنــای کیفیــت زندگــی در بافت هــای شــهری اند. 
لبخنــد شــادمانۀ کــودکان در عکس هــا، کالم پرامید جوانان 
و درددل هــای پرمهــر مــادران در بازدیدهــای میدانی حاوی 
آموزه هــای ارزشــمندی بــرای متخصصــان و تصمیم گیــران 
ایــن عرصــه و حاکــی از آن اســت کــه تدبیــر، مشــارکت، 
ــری از  ــش پررنگ ت ــی نق ــرمایه های اجتماع ــاد و س اعتم
ابزارهــای مالــی و قانونی در مســیر بازآفرینی ایفــا می کنند. 
امیــد اســت با مستندســازی، تدویــن و ارائۀ یافته هــای دورۀ 
دوم رویداد جســتار کیفیت در این شــماره از فصل نامۀ هفت 
شــهر، ضمن به اشــتراک گذاشــتن دســتاوردها و آموزه های 
ایــن برنامــه، از دیدگاه هــا و توصیه هــای خواننــدگان محترم 

ایــن نشــریه بهره مند شــویم. 
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