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کیفیت و الزامات آن در فرآیند بازآفرینی شهری
آزاده آقالطیفی
با وجود آنکه شاخصهای شناسایی آنچه بافت فرسوده میخوانند را سه عامل ناپایداری ،ریزدانگی و نفوذناپذیری
نام میبرند ،بس��یاری بر این باورند که این ش��اخصهای سهگانه نمیتواند بهترین عوامل شناسایی محدودههای

هدف برنامههای بازآفرینی شهری باشد .بهعبارتدیگر ،در ارتباط با شاخصهای شناسایی این محدودهها وحدت
آرا وج��ود ن��دارد؛ با این حال میتوان ادعا نمود که تمامی متخصصان در حوزههای مختلف بر این موضوع توافق

دارند که محالت هدف برنامههای بازآفرینی ،محدودههایی از شهر هستند که به دالیل مختلف دچار افت کیفیت
محیط ش��ده و کیفیت زندگی نازلتری را ارائه میدهند .به همین جهت هدف برنامههای بازآفرینی ش��هری در

بسیاری از سندهای متأخر ،بهبود کیفیت زندگی است.

کیفیت مانند بس��یاری از مفاهیم ،دارای کاربردی اس��ت که اس��تعمال در مصادیق آن ،گاهی متفاوت از مفهوم

منطقی آن است .ماهیت چندگانة مفهوم کیفیت و تلقیهای متفاوت در رویکردهای مختلف ،سبب شده است تا
این مفهوم ،نس��بی با ابعاد وس��یع و بار معنایی فراتر از معنای بدیهی و معمول آن باشد .از نظر لغوی معنای واژة

"کیفیت" ،چگونگی ،چونی ،صفت و حالت چیزی عنوان ش��ده اس��ت .این واژه در عربی به ریشة اسمی "کیف"

باز می گردد و عبارت از هیأتی اس��ت که تصور آن موجب تصور چیز دیگر میش��ود .در زبان انگلیسی بیشتر به
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معنی ترکیبی از یک طبقه ،ماهیت و ریشه است .بدین ترتیب در زبان انگلیسی واژة کیفیت به ماهیت ،نوع و یا
ویژگی های یک شیء اشاره دارد؛ همچنین برای آن معنایی نظیر درجة خوبی ،ارزش و کمال نیز در نظر گرفته

شده است.

بدین ترتیب کیفیت مفهومی چندبعدی و گسترده است که شاید بتوان سه تعبیر متفاوت از آن ارائه داد .نخست

کیفیت مفهومی است در برابر کمیت ،به مثابة حالتی از اشیاء .دوم به معنای چگونگی ،مشخصه و ویژگی استفاده

میشود و این برداشت توجه به خاص و متمایز بودن ویژگی نمایان در چیزی دارد .و سوم مفهومی است ارزشی
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که سطح خاصی از شایستگی را در نظر قرار میدهد .با مرور ادبیات موجود در حیطههای معماری و شهرسازی

نیز میتوان دریافت که بهرهبرداری از این اصطالح نهتنها تعابیر اول و دوم را درخود جای میدهد ،بلکه بیشتر با

تعبیر سوم تطابق دارد .زیرا غایت این علوم (یا حرفهها) ارتقاء سطح زندگی انسانها از طریق فراهم آوردن فضایی

برازنده است که قابلیتهای شئون مختلف زندگی انسانی را به شایستگی الزم ،برساند .البته میزان شایستگی در
تناس��ب با زندگی انس��ان و نحوة نگرش او معنا مییابد؛ زیرا کیفیت در ذات خود "چگونگی" را تعریف میکند و

چگونه انسانی بودن ،بسیار به جهانبینی انسانی بستگی دارد.
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بنا به آنچه گفته شد ،برای کیفیت محیط دو وجه مختلف میتوان در نظر گرفت:

وجه عینی که معطوف به ماهیت محیط است؛ لذا به قابلیتهایی که محیط از خود بروز میدهد بستگی

دارد.

وجه ذهنی که معطوف به ادراک و شناخت محیط است؛ لذا به دریافت مخاطب (و همچنین شناخت طراح)

وابسته است.

این مختصر بدان جهت مطرح ش��د که یکی از اهداف برنامههای بازآفرینی ،ارتقای کیفیت زندگی س��اکنان این

محدودههاس��ت و به دلیل آنکه کیفیت تنها مفهومی عینی نیس��ت ،تنها با تغییر در شاخصههای کالبدی مانند
ناپایداری ،ریزدانگی و نفوذناپذیری ،کیفیت زندگی ارتقاء نمییابد .تا مدتی پیش برنامههای توس��عه ش��هری در

این محدودهها ،برطرف نمودن مش��کالت محیطی و رفع شاخصهای کالبدی را مدنظر قرار میدادند .امروزه به
نقش عوامل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی پی بردهاند؛ ولی هنوز این باور وجود ندارد که برای تغییر در کیفیت

زندگی بایس��تی ذهنیت نیز تغییر یابد و این مهم جز از طریق اختصاص بخش��ی از برنامهها برای ارتقاء کیفیت

ذهنی س��اکنان ،میسر نمیگردد که اصلیترین روش آن ترویج است .نشریه هفت شهر با هدف ترویج دانش در

این حوزه و ارتقای بینش در موارد پیشگفته ،تالش داشته و دارد تا تغییر ذهنیت را از مخاطبین خود آغاز نماید.
در این ش��ماره از هفتش��هر ،موضوعاتی مانند زمینهسازی بازآفرینی فرهنگ مبنا در تعامالت فرهنگی ،واکاوی

معیارهای پهنه بندی فقر در محدودههای فرودست شهری ،برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری و برنامهریزی
فضاهای امن شهری ،در قالب مقاالت مورد توجه قرار گرفته است .در بخش نقد و نظر نیز ،به طراحی شهرهای

تاب آور ،چالشهای نهادی در بازآفرینی پایدار ش��هری و نیز نقش ظرفیتس��ازی در بازآفرینی ش��هری پایدار،
پرداخته شده است .در این حوزه تالش گردیده است تا ابعاد مختلف برنامههای توسعه شهری مدنظر قرار گیرد.
همچنین توجه به هر دو بعد کیفیت س��بب ش��ده است تا در این ش��ماره افزون بر مقاالت و بخشهای جانبی

معمول نش��ریه ،بخشهای جزئی دیگری نیز اضافه گردد« .از نگاه کنش��گران» یکی از بخشهای جدید نشریه

هفتشهر است که در این شماره به سازمانهای مردم نهاد اختصاص یافته است .در این بخش به معرفی سمنها
است که موفقیت در این مسیر را جز در هماهنگی و مشارکت یکایک کنشگران دخیل ،نمیداند .در همین راستا

هفتشهر در تالش است تا در شماره های مختلف خود کنشگران مختلف از حوزة حاکمیت تا حوزة خصوصی
و نیز س��ازمانهای مردمنهاد را به همکاری بطلبد تا با معرفی قابلیتها و تجربیات ،زمینهساز همکاری مشترک
گ��ردد .از دیگر بخشهای اضافه ش��ده« ،رویداد» اس��ت که به رویدادهای خ��اص و تأثیرگذار در محالت هدف
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و دیدگاههای آنها به عنوان یکی از کنش��گران مؤثر در فرآیند بازآفرینی ش��هری میپردازد .این به سبب باوری

برنامههای بازآفرینی میپردازد؛ رویدادهایی که به س��بب مواجهة متفاوت با موانع پیش رو و نیز خارج ش��دن از
مواجهه با دیگر موانع میگردد.
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جریان روزمره ،تجربههای متفاوتی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد که س��بب س��از ذهنیتی دگراندیش در
امید است مباحث مطرح شده در این شماره به گسترش دانش و تعمیق بینش متخصصان ،حرفهمندان و متولیان

در این حوزه بیانجامد و زمینهساز جریانی گسترده برای ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان در محالت هدف برنامههای
بازآفرینی شهری گردد.
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