مـروری بر نشـست نگاه به کیفیتهای زندگـی شهری
در سکونتگاههای غیررسمـی از دریچۀ عکاسـی و داستاننویسـی
تهیه و تنظیم :گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

مقدمـه

نشـست دوم

در ابتــدای نشســت ،دکتــر منــا عرفانیــان ســلیم بــا اشــاره به
شــکل گیری جریــان فکــری کیفیتمحــوری در وزارت راه
و شهرســازی و شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی
شــهری ایــران ،هــدف اصلــی برنامــۀ فرهنگــی جســتار
کیفیــت در تجربه هــای بازآفرینــی شــهری و برگــزاری
سلســله نشســت های هم اندیشــی در موضــوع کیفیــت
زندگــی شــهری را حســاس کــردن حوزه هــای گوناگــون
تخصصــی ـ حرف ـه ای نســبت بــه حیــات شــهری مطلــوب
برشــمرد .وی ایــن نشســت های تخصصــی را تالشــی
در جهــت گفتوگــوی ســازنده در مــورد کیفیــت شــهر و
فرصتــی دانســت کــه بتــوان در آن دانســته ها و تجربه هــای
فرهیختــگان و صاحبنظــران در زمینه هــای دیگــر همچــون
هنــر و ادبیــات را بــه بحــث گذاشــت و از آنهــا آموخــت.
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نابرابــری یــک مفهــوم تعمقبرانگیــز اســت و بــا تغییــر زاویۀ
نــگاه بــه آن ،تعاریــف و مصادیــق متفاوتــی پیــدا میکند .اگر
نابرابــری را تفــاوت در قابلیتهــا تعریــف کنیــم ،مفهومــی
اســت کــه بقــای جهــان بــر پایــۀ آن خواهــد بــود؛ و اگــر آن
را تفــاوت در بهرهمنــدی از ابزارهــای بــه فعلیــت رســاندن
قابلیتهــا قلمــداد کنیــم ،عاملــی اســت کــه پایــداری جهــان
را بــه مخاطــره میانــدازد .هیچیــک از ایــن رویکردهــا بــه
تنهایــی نمیتواننــد شــناخت درســتی از مفهــوم نابرابــری
و مصادیــق آن بــه دســت دهنــد .در تعریــف اول ،نابرابــری
ارزشآفریــن اســت و بیشــتر از محدودیتهــا بــر ظرفیتهــا
تأکیــد میکنــد؛ و در تعریــف دوم ،نابرابــری نتیجــۀ روابــط
پنهــان و پیــدای ســاختارهای قــدرت اســت کــه انگیــزه را
بــرای تحقــق تعریــف اول از میــان میبــرد .ســکونتگاه
غیررســمی یکــی از مصادیــق عینــی نابرابــری در شــهرها
اســت کــه میتــوان بــا اتــکا بــه رویکــرد دوم ،نــگاه
واقعبینانــه بــه علــل شــکلگیری آن داشــت و بــا تکیــه
بــر رویکــرد اول ،فرصتهــای موجــود را بــرای برطــرف
کــردن موانــع توســعه در آنهــا بــه کار بســت.
در نشســت دوم از سلســله نشســتهای «نــگاه بــه
کیفیتهــای زندگــی شــهری در محدودههــا و محلههــای
هــدف بازآفرینــی از دریچــۀ هنــر و ادبیــات» بــه کیفیتهای

زندگــی در ســکونتگاههای غیررســمی از منظــر نابرابــری
پرداختــه شــد .هــدف اصلی ایــن نشســت ،کنار هم گذاشــتن
دو تفکــر جزءنگــر و کلنگــر دربــارۀ ســکونتگاههای
غیررســمی بــود کــه بــا بیــان دو تجربــۀ داستاننویســی و
عکاســی از زندگــی روزمــره و واقعــی مــردم آغاز و با بررســی
نقــش ســاختارهای قــدرت در شــکل دهی به فضــا و نابرابری
اجتماعــی تکمیــل شــد.

