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شماره 51-52

در فراینــد توســعه شــتابان شــهرها مفهــوم کیفیــت حلقـهای مفقوده
در همــه وجــوه زندگــی شــهری اســت .گرایــش روزافــزون انســانها
بــه زندگــی شــهری و بــه تبــع آن فاصلــه گرفتــن از فرایندهــای
طبیعــی ،پویــا و خالقانــه ،نــزول کیفیــت در حیــات آدمیــان را بــه
یــک چالــش جــدی بــدل کــرده اســت .امــروز ،در همــه دانشهــای
شــهری یکــی از مهمتریــن چالشهــای مطــرح شــده توســط
صاحبنظــران مســأله تقلیــل کیفیــت در حیــات مــادی و معنــوی
انســان ســاکن در شــهر اســت .نظریهپــردازان مختلف مفهــوم کیفیت
در حیــات شــهری را از وجــوه مختلفــی مــورد توجــه قراردادهانــد .در
ادبیــات شهرســازی بــرای قایــل بــودن کیفیــت در یــک محیــط
شــهری معیارهــای متعــددی معرفــی شــدهاند .برخــی کیفیــت را
همپیونــدی بــا زمینههــای محیطــی ،الگوهــای بومــی و ســاختارهای
اجتماعــی ،اقتصــادی ،و طبیعــی تلقــی کردهانــد؛ بعضــی میــزان
توفیــق در جلــب مشــارکت اجتماعــی و ارتقــاء حکمروایــی محلــی را
نشــانی از کیفیــت قلمــداد نمودهانــد .گروهــی ،میــزان رضایتمنــدی
ســاکنان ،ســرزندگی فضــا و باالبــودن ســطح امنیــت و ایمنــی را بــه
عنــوان نمودهایــی از کیفــی بــودن حیــات شــهری معرفــی کردهانــد؛
و نهایتـاً اندیشــمندانی چــون کارمونــا ،حفــظ جریــان زندگــی روزمره
و تــداوم فعالیتهــا را بــه مفهــوم کیفیــت در شــهر نســبت دادهانــد.
در ایــن میــان ،میتــوان بازآفرینــی شــهری را بــه عنــوان فراینــدی
بــرای توســعه همهجانبــه در ابعــاد اجتماعــی ،محیطــی ،و کالبــدی
تلقــی کــرد کــه بــه دنبــال ارتقــای کیفیــت زندگی شــهروندان اســت.
شــهرهای ایــران نیــز علیرغــم برخــورداری از نظاممنــدی
هســته اولیــه و همچنیــن توســعه در دورههــای بعــدی ،در
دوران معاصــر بــه ســبب درگیــر شــدن بــا مســایل برآمــده از
مدرنگرایــی ،از دســت دادن ارزشهــای کیفــی خــود را بــا شــتابی
محســوس و غیرقابــل انــکار در حــال تجربهانــد .توجــه بــه ایــن
موضــوع و طــرح مســأله توســط ســطوح مختلــف بهرهبــردار از
شــهر ایــن ضــرورت را در پیــش رو قــرار میدهــد کــه چیســتی و
چگونگــی کیفیــت در حیــات کنونــی شــهر شناســایی گــردد .ایــن
مهــم جــز از مســیربرقراری ارتبــاط نزدیــک بــا تمامــی کنشــگران
در فراینــد شــکلگیری و برنامهریــزی محدودههــای شــهری اعــم
از سیاســتگزاران ،حرفهمنــدان ،و مهمتــر از همــه مــردم میســر
نمیشــود .در ایــن راســتا ،راهانــدازی یــک جریــان فرهنگــی بــه
منظــور شناســایی و ارزیابــی تأثیرگــذاری برنامههــا و اقدامــات
بازآفرینــی بــر کیفیــت زندگــی شــهری ضــرورت مییابــد.
رویــداد «جســتار کیفیــت در تجربههــای بازآفرینــی شــهری» بــا
هــدف شناســایی و تقدیــر از تجاربــی کــه توانســتهاند در بافتهــای
شــهری ،اثــر آشــکار و ملمــوس در بهبود کیفیت زندگی شــهر داشــته
باشــند ،برگــزار میگــردد .بهتریــن تجربههــا بــه فعالیتهایــی

اطــاق میگــردد کــه بــا ســاختار مدیریتــی صحیــح و ابتــکار عمــل
توانســتهاند بــا اســتفاده از مشــارکت حداکثــری و اســتفاده بهینــه
از منابــع موجــود در طــرح خــود ،بــه چارچوبهــای توســعه پایــدار
وفــادار مانــده باشــند .ایــن جایــزه ملــی بــه عنــوان اولیــن جریــان
فرهنگــی در حــوزه بازآفرینــی شــهری مطــرح شــده اســت ودر میــان
جوایــز مشــابه باالتریــن جایــگاه را در ســطح ملــی خواهــد داشــت.
چشــمانداز درنظرگرفتــه شــده بــرای ایــن برنامــه ،شــکلگیری
جریانــی فرهنگــی در مقیــاس ملــی اســت کــه بــا محوریــت یــک
نهــاد تخصصــی غیردولتــی بــه پیــش رفتــه و از طریــق تبــادل
نظــرات و ارزیابــی تجربیــات ،مقولــه کیفیــت را در محدو دههــا و
محلههــای هــدف بهســازی و نوســازی شــهری ،جســتجو کنــد.
ایــن رویــداد دو هــدف عمــده را دنبــال مینمایــد )1 :فراهــم کــردن
جایگاهــی بــرای شــناختن و شناســاندن تجربههــای بازآفرینــی موفق
در اثرگــذاری بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان؛  )2ایجــاد فضایــی
بــرای گفتوگــو و یادگیــری مــردم ،متخصصــان و مدیــران.
در ســال نخســت در فراینــد برنامهریــزی تــاش اصلــی مبتنــی
بــود بــر شناســایی و غنیســازی پایههــای نظــری موضــوع کــه
بیتردیــد بــر مفهــوم کیفیــت حیــات شــهری متمرکــز گردیــد .ایــن
برنامهریــزی همچنیــن بــه ســبب ماهیــت و هــدف ترویجــی رویــداد
توگــو و راهانــدازی
ملــزم بــه دربرداشــتن فرصتهــای بــرای گف 
جریــان فکــری در عرصههــای مرتبــط بــا موضــوع بــود .بنابرایــن ،در
ایــن ســال بــه منظــور شــکلگیری انگارههــای نظــری موضــوع و
همچنیــن بــه بحــث گــذاردن آن در جامعــه تخصصــی و دانشــگاهی
برنامههــای متعــددی طرحریــزی و بــه اجــرا درآمــد .در اجــرای ایــن
برنامههــا چنــد اصــل مهــم مــورد تأکیــد قــرار گرفــت؛ پایبنــدی
بــه چارچوبهــای برآمــده از دانشهــای مرتبــط بــه موضــوع و بــه
ســبب آن نظــارت و راهبــری مســتمر شــورای علمــی بــر فراینــد
انجــام کار؛ بهرهگیــری از متخصصــان حوزههــای دانشــی مختلــف؛
تــاش نــه چنــدان آســان بــرای دســتیابی بــه یــک فهــم و زبــان
مشــترک؛ و نهایتـاً اعتباربخشــی بــه یافتههــای نظــری و ارزیابیهــای
اولیــه از طریــق مشــاهدات میدانــی و گفتوگــو بــا مــردم.
شــرکت مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی شــهری بنــا بــه
مأموریتهــا و اهــداف خــود در زمینــه ارتقــاء کیفیــت حیــات
شــهری در ایــران بــه عنــوان اصلیتریــن حامــی رویــداد جســتار
کیفیــت در نخســتین ســالهای برگــزاری ،برنامههــا و اقدامــات
ایــن رویــداد را تقویــت و پشــتیبانی مینمایــد .در همیــن راســتا
ایــن شــماره از نشــریه هفتشــهر بــه انعــکاس دســتاوردها و نتایــج
نظــری و تجربــی ایــن رویــداد در ســال نخســت اختصــاص یافــت تــا
ضمــن مستندســازی و ثبــت یافتههــا و عمومیســازی آن ،امــکان
نقــد و بررســی بیشــتر را در فضــای تخصصــی مرتبــط فراهــم ســازد.

3

