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منا عرفانیان سلیم

سخن سردبیر

جستار کیفیت؛ جریانی فرهنگی در مقیاسی ملی

در فراینــد توســعه شــتابان شــهرها مفهــوم کیفیــت حلقــه ای مفقوده 
در همــه وجــوه زندگــی شــهری اســت. گرایــش روزافــزون انســان ها 
ــای  ــن از فراینده ــه گرفت ــع آن فاصل ــه تب ــهری و ب ــی ش ــه زندگ ب
طبیعــی، پویــا و خالقانــه،  نــزول  کیفیــت در حیــات آدمیــان را بــه 
یــک چالــش جــدی بــدل کــرده اســت. امــروز، در همــه دانش هــای 
شــهری یکــی از مهم تریــن چالش هــای مطــرح شــده توســط 
صاحب نظــران مســأله  تقلیــل کیفیــت در حیــات مــادی و معنــوی 
انســان ســاکن در شــهر اســت. نظریه پــردازان مختلف مفهــوم کیفیت 
در حیــات شــهری را از وجــوه مختلفــی مــورد توجــه قرارداده انــد. در 
ــط  ــک محی ــت در ی ــودن کیفی ــل ب ــرای قای ــازی ب ــات شهرس ادبی
ــت را   ــی کیفی ــده اند. برخ ــی ش ــددی معرف ــای متع ــهری معیاره ش
هم پیونــدی بــا زمینه هــای محیطــی، الگوهــای بومــی و ســاختارهای 
ــزان  ــد؛ بعضــی   می اجتماعــی، اقتصــادی، و طبیعــی  تلقــی کرده ان
توفیــق در جلــب مشــارکت اجتماعــی و ارتقــاء حکمروایــی محلــی را 
نشــانی از کیفیــت قلمــداد نموده انــد. گروهــی، میــزان رضایت منــدی 
ســاکنان، ســرزندگی فضــا و باالبــودن ســطح امنیــت و ایمنــی را بــه 
عنــوان نمودهایــی از کیفــی بــودن حیــات شــهری معرفــی کرده انــد؛ 
و نهایتــاً اندیشــمندانی چــون کارمونــا، حفــظ جریــان زندگــی روزمره 
و تــداوم فعالیت هــا را بــه مفهــوم کیفیــت در شــهر نســبت داده انــد. 
ــه عنــوان فراینــدی  ــوان بازآفرینــی شــهری را ب در ایــن میــان، می ت
بــرای توســعه همه جانبــه در ابعــاد اجتماعــی، محیطــی، و کالبــدی 
تلقــی کــرد کــه بــه دنبــال ارتقــای کیفیــت زندگی شــهروندان اســت. 
شــهرهای ایــران نیــز علی رغــم برخــورداری از  نظام منــدی  
هســته اولیــه و همچنیــن توســعه در دوره هــای بعــدی، در 
ــده از  ــایل برآم ــا مس ــدن ب ــر ش ــبب درگی ــه س ــر ب دوران معاص
مدرن گرایــی، از دســت دادن  ارزش هــای کیفــی خــود را بــا شــتابی 
ــن  ــه ای ــد. توجــه ب ــکار در حــال تجربه ان ــل ان محســوس و غیرقاب
ــردار از  ــف بهره ب موضــوع و طــرح  مســأله  توســط ســطوح مختل
شــهر ایــن ضــرورت را در پیــش رو قــرار می دهــد کــه چیســتی و 
چگونگــی کیفیــت در حیــات کنونــی شــهر شناســایی گــردد. ایــن 
مهــم جــز از مســیربرقراری ارتبــاط نزدیــک بــا تمامــی کنشــگران 
در فراینــد شــکل گیری و برنامه ریــزی محدوده هــای شــهری اعــم 
ــردم میســر  ــه م ــر از هم ــدان، و مهم ت از سیاســت گزاران، حرفه من
ــه  ــان فرهنگــی ب ــدازی یــک جری نمی شــود.  در ایــن راســتا، راه ان
ــات  ــا و اقدام ــذاری برنامه ه ــی تأثیرگ ــایی و ارزیاب ــور شناس منظ
بازآفرینــی بــر کیفیــت زندگــی شــهری ضــرورت می یابــد. 
ــا  ــهری« ب ــی ش ــای بازآفرین ــت در تجربه ه ــتار کیفی ــداد »جس  روی
هــدف شناســایی و تقدیــر از تجاربــی کــه توانســته اند در بافت هــای 
شــهری، اثــر آشــکار و ملمــوس در بهبود کیفیت زندگی شــهر داشــته 
ــی  ــه فعالیت های ــا ب ــن تجربه ه ــردد.  بهتری ــزار می گ ــند، برگ باش

اطــالق می گــردد کــه بــا ســاختار مدیریتــی صحیــح و ابتــکار عمــل 
ــه  ــری و اســتفاده بهین ــا اســتفاده از مشــارکت حداکث توانســته اند ب
از منابــع موجــود در طــرح خــود، بــه چارچوب هــای توســعه پایــدار 
ــان  ــه عنــوان اولیــن جری ــزه ملــی ب ــده باشــند. ایــن جای ــادار مان وف
فرهنگــی در حــوزه بازآفرینــی شــهری مطــرح شــده اســت ودر میــان 
جوایــز مشــابه باالتریــن جایــگاه را در ســطح ملــی خواهــد داشــت.
ــکل گیری  ــه، ش ــن برنام ــرای ای ــده ب ــه ش ــم انداز درنظرگرفت  چش
ــا محوریــت یــک  ــی اســت کــه ب ــی فرهنگــی د ر مقیــاس مل جریان
ــاد ل  ــق تب ــه و از طری ــش رفت ــه پی ــی ب ــی غیرد ولت ــاد تخصص نه
ــا و  ــت را د ر محد ود ه ه ــه کیفی ــات، مقول ــی تجربی ــرات و ارزیاب نظ
ــد.  ــتجو کن ــهری، جس ــازی ش ــازی و نوس ــد ف بهس ــای ه محله ه
ایــن رویــداد دو هــدف عمــده را دنبــال می نمایــد: 1( فراهــم کــرد ن 
جایگاهــی بــرای شــناختن و شناســاند ن تجربه هــای بازآفرینــی موفق 
ــی  ــاد فضای ــهروندان؛ 2( ایج ــی  ش ــت زند گ ــر کیفی ــذاری ب د ر اثرگ
مد یــران.  و  متخصصــان  مــرد م،  یاد گیــری  و  بــرای گفت وگــو 
ــی  ــی  مبتن ــالش اصل ــزی ت ــد برنامه ری ــت  در فراین ــال نخس در س
ــه  ــوع ک ــری موض ــای نظ ــازی  پایه ه ــایی و غنی س ــر شناس ــود ب ب
بی تردیــد بــر مفهــوم کیفیــت حیــات شــهری متمرکــز گردیــد. ایــن 
برنامه ریــزی همچنیــن بــه ســبب ماهیــت و هــدف  ترویجــی رویــداد 
ــدازی  ــو و راه ان ــرای گفت و گ ــای ب ــتن فرصت ه ــه دربرداش ــزم ب مل
جریــان فکــری در عرصه هــای مرتبــط بــا موضــوع بــود. بنابرایــن، در 
ــوع و  ــری موض ــای نظ ــکل گیری انگاره ه ــور ش ــه منظ ــال ب ــن س ای
همچنیــن بــه بحــث گــذاردن آن در جامعــه تخصصــی و دانشــگاهی 
برنامه هــای متعــددی طرح ریــزی و بــه اجــرا درآمــد. در اجــرای ایــن 
ــدی  ــت؛ پای بن ــرار گرف ــد ق ــورد تأکی ــد اصــل مهــم م ــا چن برنامه ه
ــه  ــه موضــوع و ب ــه چارچوب هــای برآمــده از دانش هــای مرتبــط ب ب
ــد  ــر فراین ــی ب ــورای علم ــری مســتمر ش ــارت و راهب ــبب آن نظ س
ــف؛  ــای دانشــی مختل ــری از متخصصــان حوزه ه انجــام کار؛ بهره گی
ــان  ــه یــک فهــم و  زب ــرای دســتیابی ب ــه چنــدان آســان ب تــالش ن
مشــترک؛ و نهایتــاً اعتباربخشــی بــه یافته هــای نظــری و ارزیابی هــای 
مــردم. بــا  و گفت وگــو  میدانــی  از طریــق مشــاهدات  اولیــه 

شــرکت مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی شــهری بنــا بــه 
مأموریت هــا و اهــداف خــود در زمینــه ارتقــاء کیفیــت حیــات 
ــتار  ــداد جس ــی روی ــن حام ــوان اصلی تری ــه عن ــران ب ــهری در ای ش
ــات  ــا و اقدام ــزاری، برنامه ه ــال های برگ ــتین س ــت در نخس کیفی
ــتا  ــن راس ــد. در همی ــتیبانی می نمای ــت و پش ــداد را تقوی ــن روی ای
ایــن شــماره از نشــریه هفت شــهر بــه انعــکاس دســتاوردها و نتایــج 
نظــری و تجربــی ایــن رویــداد در ســال نخســت اختصــاص یافــت تــا 
ــکان  ــازی آن، ام ــا و عمومی س ــت یافته ه ــازی و ثب ــن مستندس ضم
نقــد و بررســی بیشــتر را در فضــای تخصصــی مرتبــط فراهــم ســازد. 




