رویداد جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی شهری
الهه پژوتن
مفهوم کیفیت و چگونگی تبلور آن در حیات شهری مطلوب،
ماهیتی پیچیده و چندوجهی دارد و این امر سبب شدهاست تا
هنگام صحبت از کیفیت ،همگان منفعالنه عمل نموده ،غفلت
خویش از واقعیت را نادیده گرفته و تنها دغدغة بحران کیفیت
را بیان نمایند .در این شرایط به چگونگی پایان دادن به این
بحران ،اشارهای نشده و گفتمان میان متخصصین نافرجام
یماند .گویا پای کسی درمیان است که همواره بیزمان
باقی م 

و بیمکان حضور دارد و اشتباهات را بر گردن میگیرد .این
موضوع هنگامیکه در حیطة موضوع بازآفرینی شهری مطرح
میشود حساسیت مضاعف یافته و ضرورت دقت و تعمق
بیشتر را یادآور میسازد  .سرشت پیچیده مفهوم کیفیت در
نسبت با بازآفرینی شهری ،ب ههمراه تلقیهای گوناگون از آن،
سبب گردیدهاست نوعی پراکندگی و نبود انسجام در نظرات
مشاهده گردد .این موضوع لزوم تعمق در مفهوم «کیفیت در بازآفرینی شهری» را دوچندان میکند .زیرا تعمق در این مفهوم،
زمینهساز فهم مشترک در میان صاحبنظران بوده و به تبع آن ،زمینة بهرهبرداری مؤثرتر از آراء و تجارب آنان را فراهم میسازد.

رویداد جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی شهری

شماره47-48
170

شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری بهعنوان نهاد متولی امربهسازی و نوسازی ،درراستای ارائه مفهومی عملیاتی از
کیفیت ،با اتخاذ رویکردی نوین به موضوع بازآفرینی شهری و کاربست ترجمانی متفاوت از مقوله کیفیت ،با راهاندازی رویداد
"جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی شهری" ،درنظر دارد در فرآیندی تدریجی ،دغدغة توجه به تمام ابعاد کیفی اقدامات
مختلف بازآفرینی شهری را در میان کنشگران این برنام هها ،نهادینه سازد و در حرکتی فرهنگساز و مستمر ،به تغییر نگرش
سنتی مداخله در محدودههای هدف بپردازد و در جهت همگرایی اندیشهها و فعالیتهای سازمانهای متولی ارتقای کیفیت
زندگی ساکنان این بافتها گام بردارد .روشن است اثربخشی این برنامه و تکامل همزمان آن در مواجهه با مخاطبان و اقدامات
مختلف ،زمینهای را فراهم میآورد که گفتمان اهالی حرفهونظر ،با رصد حقیقت و واقعیت جامعه و با لحاظ نمودن ویژگیهای
جامعه ایرانی ،بتواند منجربه فراهم آوردن فرصت استفاده از منابع و سرمایههای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی گردد.

رويداد "جستار کيفيت در تجربه های بازآفرينی شهری" با هدف شناسايی و تقدير از تجاربی که توانسته اند در بافتهای
شهری ،اثر آشکار و ملموس در بهبود کيفيت زندگی مردم داشته باشند ،برنامهریزی شدهاست .بهترين تجربهها در این برنامه به
فعاليتهايی اطالق میشود که با ساختار مديريتی صحيح و ابتکار عمل توانستهاند با استفاده از مشارکت حداکثری و استفاده
بهينه از منابع موجود ،به چارچوبهای توسعة پايدار وفادار مانده باشند .اين جايزه ملی بهعنوان اولين جريان فرهنگی در حوزة
بازآفرينی شهری مطرح شده است و در ميان جوايز مشابه باالترين جايگاه را در سطح ملی خواهد داشت .شورای داوری براساس
شاخصهای کيفی بهدستآمده از اجماعنظر ميان مردم ،متخصصان و صاحبنظران حرفه و دانشگاه ،برنامههای برتر در حوزه
های موضوعی -موضعی بازآفرينی را اعالم خواهد کرد .اين رويداد در مسير بهبود شاخصهای کيفيت زندگی شهری ،درنظر

دارد با شناسايی برنامههای موفق بازآفرينی که در بهبود زندگی مردم نقش برجستهای داشتهاند ،سطح آگاهی و همافزايی دانشی
گروههای مختلف جامعه را ارتقاء بخشد .ازجمله اهداف کالن اين رويداد میتوان به موارد زير اشاره کرد:
تقدير از تجربههای برتر و عامالن موثر در توفيق اين تجربهها؛

انتقال تجربهها و راهحلهای کارآمد درباره مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،زيستمحيطی و کالبدی؛
پيوند دانش کارشناسانه و دانش تجربی مردم در فرآيند يادگيری دوجانبه؛

افزايش آگاهی تصميمسازان و تصميمگيران در مراحل مختلف بهمنظور بهبود سياستهای بخش دولتی و عمومی برای
مداخالت پايدار و اثرگذار؛
ارتقای دانش و بينش مردم و فراهمآوردن زمينههای رشد درونزا برمبنای مشارکت واقعی آنها.

مخاطبان اين رويداد مجموعه اشخاص حقوقی و حقيقی ،که بهنحوی در اقدامات بازآفرينی تأثيرگذار هستند را شامل می شود.
این اشخاص عبارتند از:

اشخاص حقوقی از جمله شهرداریها ،سازمانهای تابعه و ساير نهادهای عمومی ،سازمانهای مردم نهاد ،ارگانهای دولتی،
دفاتر عمران و مسکنسازان استانها ،دفاتر تسهيلگری و توسعهگری ،دفاتر نوسازیبهسازی ،مؤسسات پژوهشی -تحقيقاتی،
ادارات ميراث فرهنگی ،شرکتهای مهندسين مشاور ،دانشگاهها ،انجمنهای علمی و تخصصی ،پيمانکاران ،سازمانهای بين
المللی و مانند آنها.

اشخاص حقيقی عبارتند از اساتيد دانشگاه ،دانشجويان ،شهروندان ساکن در محالت بهصورت مستقل ،مديران ،متخصصان و
حرفهمندان در حوزههای مختلف و اشخاص نيکوکار و مانند آنها.

این رويداد از دو بخش اصلی و جنبی تشکيل شدهاست که در هر سال موضوع کانونی و موضع منتخب ،با نظر شورای
سياستگزاری برای اين بخشها تعيين میشود.

برنامه اصلي اين رويداد ،ارزيابي تجارب عملي و آثار نظري و هنري با موضوع بازآفريني در سه حوزه زير است که متناسب با
موضوع کانوني و موضع مشخصشده ،معيارها و سنجههاي ارزيابي توسط شوراي علمي براي بخشهاي مختلف تدوين خواهد
شد.

 .1تجربههاي بازآفريني :اقدامات مختلف در زمينههاي کالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي ،زيستمحيطي که در سطوح و مقياسهاي
گوناگون توانستهاند بر کيفيت زندگي مردم در شهر اثرگذار باشند.

آثار حوزه هنر و ادبيات :زمينههاي هنري اعم از عکاسي ،فيلمسازي ،نقاشي ،هنرهاي شهري و و مانند آنها و نیز حوزههاي ادبي
همچون داستاننويسي ،شعرسرايي و روزنامهنگاري که در تناسب محتوایی با موضوع رويداد قرار دارند.

بهموازات بخشهای مختلف این رویداد ،سلسلهنشستهای هماندیشی با موضوع جستار کیفیت در مقوالت مختلف مرتبط با
بازآفرینی شهری در دانشگاهها برگزار شدهاست که عنوان این نشستها بهشرح زیر است:
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برنامة جنبي اين رويداد ،کارگاه طراحي مشارکتي است که هرساله در يکي از محالت هدف بهسازي و نوسازي ،با راهبري يک
دانشگاه و مشارکت فعال دانشجويان منتخب از سوی دانشگاه در رشتههاي شهرسازي ،معماري و علوم اجتماعي در گرايشهاي
مختلف برگزار ميگردد.

رویداد جستار کیفیت در تجربههای بازآفرینی شهری

 .2اسناد مکتوب حوزه نظر :پژوهشهاي مرتبط با موضوع بازآفريني شهري در قالب کتاب ،پاياننامههاي دانشجويي ،طرحهاي
پژوهشي ،مقاالت  ISIو  ،ISCعلمي-پژوهشي و علمي-ترويجي که در ارتقاي سطح دانش و بينش جامعة متخصص اثرگذار
بودهاند.

جستار کیفیت در تعامل طراحی شهری و انسانشناسی (در دانشگاه علم و صنعت ایران)

جستار کیفیت در حکمروایی شایسته محلی (در دانشگاه هنر تهران)

جستار کیفیت در رویة اقدامات بازآفرینی شهری (در دانشگاه شهید بهشتی)
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