سخن سـردبیر

غلـبه کمـیت در فرایند رسـیدن به کیفـیت
بهبود و ارتقائ کیفیت حیات شهری یکی از مهمترین اهدافی است که در حل مسائل و چالشهای شهری از سوی دولتها،
مدیریت شهری و تمامی دغدغهمندان در حوزه شهر مورد توجه قرارگرفته و در این راستا تقاضایی عاجل برای شناسایی
مفهوم و ابعاد کیفیت در همه سطوح و مقیاسهای آن مطرح میشود .به لحاظ لغوی واژه کیفیت معانی و مصداقهای
گستردهای را دربر میگیرد و در کنار گستردگی شهر و تعدد مؤلفههای وابسته به آن ،موضوع ارتقای کیفیت حیات شهری
ژرفای زیاد و گستردگی قابل توجه مییابد .بیتردید توجه به موضوع ارتقا کیفیت در محدودهها و محالتی از شهر که به
سبب فقر شهری ،بیهویتی فرهنگی  -اجتماعی ،و نهایت ًا پایین بودن تابآوری اجتماعی وضعیت ناکارآمدتری نسبت به
سایر محدودههای شهری دارند ،شکل جدیدیتری را به خود اختصاص میدهد .علیرغم تالشهای صورت گرفته در
دهههای اخیر همچنان نزول کیفیت و عدم حل مساله سیاستها ،برنامهها ،و اقدامات بهسازی و نوسازی در ایران را به
نوعی ناکام و ناموفق مینمایاند .در میان عوامل بیشماری که در این عدم توفیق قابل تحلیل و استنباط هستند میتوان
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به غلبه نگاه کمی در تمامی سطوح و فرایندهای کیفیت بخشی به حیات شهری اشاره کرد .در فرایند ارتقا کیفیت حیات
شهری محوریت مفهوم کمیت از مرحله شناخت مسأله تا ارزیابی و پایش برنامهها و اقدامات به شکلی تأثیرگذار مشهود
بوده و بتدریج در بسیاری از موارد عمق و غنای مفهوم کیفیت را در حد اعداد کمی و درصدهای آماری تقلیل داده است.
در ادامه تالش میشود از طریق طرح مصداقهایی این تنزل مفهوم کیفیت در فرایند برنامهریزیها و اقدامات توسعه
شهری به ویژه بافتهای ناکارآمد شرح داده شود.
بیتوجهی به کیفیت از نخستین گام یعنی مرحله شناخت و طرح مسأله آغاز میشود .اگرچه شاخصهای کمی ابزارهایی
ضروری و معتبر برای آگاهی از میزان ناکارآمدی و افت زیستپذیری محالت شهری در مقایسه با استانداردهای
زندگی شهری به شمار میروند ،لکن برای درک نوع و چگونگی ارتباط و کنشهای کیفی میان این شاخصها تکیه بر
تحلیلهای کمی همیشه کافی بهنظر نمیرسد .به عنوان مثال بسیار از ویژگیهای کیفی زندگی در شهر که وابسته به
حوزههای اجتماعی و فرهنگی میباشند از طریق اعداد کمی قابل اندازهگیری و تفسیر نیستند .ویژگیهایی چون منزلت
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،حس تعلق ،افت یا افزایش هویت فرهنگی و بسیار دیگر از این دست و همچنین ارتباط
و تاثیرگذاری آنها بر زیستپذیری و رضایتمندی شهروندان با اعداد قابل اندازهگیری نیستند .این در حالی است که در
طرحها و برنامههای توسعه شهری ،شاخص شناسایی محدودههای هدف بهسازی و نوسازی شهری ریزدانگی ،نفوذ
ناپذیری ،ناپایداری با ماهیتی کامال فیزیکی و متکی بر مقیاسهای کمی در نظر گرفته شدهاند .براین اساس ،شناخت و
تعریف مسأله از پایه و نقطه شروع برنگاه و برداشتی کمی استوار شده است.
در مرحله بعد که برنامهریزی و جستجوی راهحلها را شامل میشود ،براساس برنامه توسعه پنجم ،دولت و شهرداریها
در هرسال موظف به بهسازی  ٪10از محدودههای شناسایی شده تحت عنوان بافت فرسوده ،شدهاند .در برنامهریزی بر
پایه وسعت اراضی ،بیتردید عمق و گوناگونی مسائل و مشکالت زندگی شهروندان در هرمحله و محدوده شهری مورد
توجه قرار نخواهد گرفت .برنامههای تدوین شده برای حل مسأله در محدودههای ناکارآمد شهری مواجه با گوناگونیهای
بیشماری است که قطع ًا همگی با ابزار کیفی قابل اندازهگیری نیستند؛
 گوناگونی مشکالت و تهدیدها و نیز فرصتها و تواناییها در گونههای مختلف از بافتهای ناکارآمد شهری (تاریخی،
میانی ،سکونتگاه غیررسمی ،روستاهای محصور در میان توسعه شهر)
 گوناگونـی در مقیـاس شـهرها و نقـش و جایـگاه ایـن محلات در آنها ( کالنشـهر ،شـهر بزرگ ،شـهر میانی،

شـهر کوچک)
 گوناگونی در ویژگیهای جغرافیایی ،فرهنگی ،سیاسی ،شهرها و استانهای کشور و ...
همچنین در مرحله اقدام ،نبود آگاهی روشن و دقیق نسبت به آنچه هست (مسأله) و آنچه میبایست باشد (چشمانداز و
برنامه) سبب میشود راهحلهای تدوین شده در مرحله قبل به صورت برنامههایی پراکنده ،بخشی ،و فاقد ژرفا و اثربخشی
الزم با درصد پایینی به مرحله اقدام وارد شوند .به عبارتی ،اگر هدف اصلی ارتقا و بهبود کیفیت زندگی در نظر گرفته
شود نبود ،تصویر روشنی از کیفیت موجود (مسأله) و کیفیت مطلوب (نظریه و محتوایی برای معرفی کیفیت زندگی ایرانی
معاصر) مانع از دستیابی به نتیجهای بنیادی و ماندگار میشود.
نهایت ًا ساختارهایی که فرایندهای بهسازی و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری را مورد ارزیابی و پایش قرار میدهند در
جستجوی اعداد و برپایه کمیات و درصدهای آماری شکل گرفتهاند .دو ساختار عمده برای ارزیابی مجریان این فرایندها
در دو سطح دولتی و مردمی آن که عمدت ًا از طریق نهادی چون سازمان برنامه و بودجه از یکسو و نهادهای رسانهای از
سوی دیگر عمل مینماید ،غالب ًا آمارها و ارقام را به عنوان معیارها و مالکهای ارزیابی خود در نظر میگیرند .جداولی که
در اختیار دستگاههای اجرایی برای اعالم عملکرد ساالنه گذاشته میشوند کام ً
ال بر پایه ارائه درصدها و ارقام ،موفقیت
یا ناتوانی دستگاهها را مورد قضاوت قرار میدهند .رسانهها که وظیفه اطالعرسانی و آگاهسازی مردم از عملکرد مجریان
را به عهده دارند نیز کمتر در پی جستجوی کیفیتهای حقیقی و بود یا نبود آنها هستند .پرسشهای متعددی که از
مسئوالن دولتی در مصاحبهها سوال میشوند ،تیتر روزنامهها و  ...همه مؤید این واقعیت است.
واقعیت آشکاری که در همه مراحل مشاهده میشود ،غفلت از انسان است که در جایگاه شهروندی نیازها و مطالباتی را
برای حیات شهری با کیفیت به خود اختصاص میدهد .نبود تعریفی روشن و شناختی کافی و جامع از مفهوم کیفیت
زندگی در شهر ،غفلت از میزان گستردگی و همچنین ژرفای موضوع را در هرگونه تصمیمگیری ،سیاستگذاری و اقدام
سبب میشود .ضرورت توجه به انسان برای ارتقای کیفیت زندگی شهری ،الزامی برای نگاهی همه جانبه و کلی نگر
به فرایند مواجهه با بافتهای شهری را مطرح میسازد که در ادبیات تخصصی امروز تحت عنوان بازآفرینی مورد توجه
قرار میگیرد.
در نشـریه هفت شـهر به عنوان یکی از ابزارهای ترویجی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در حوزه
دانشگاهی و حرفهای ،رویکرد بازآفرینی شهری ،به عنوان چارچوب و مبنایی برای تنظیم ساختار و انتخاب محتوا در
نظر گرفته شده است .در گزینش مطالب تالش شده تا صورتها و وجوه گوناگون مفهوم کیفیت مورد توجه قرار گیرند.
انتخاب و درج مطالب بر اساس توجه به تنوع گونههای بافت ،تنوع کنشگران در فرایند بازآفرینی شهری ،تنوع دانشها
و مؤلفههای تخصصی مرتبط و منظرهای قابل توجه به موضوع انجام گرفته است .اگرچه بخش مقاالت و نقد و نظر
بدنه اصلی نشریه را طبق ساختار متداول و همیشگی شامل میشوند ولی بخشهایی چون گزارش ،از نگاه کنشگران،
تجربههای دانشگاهی و روایت عناوینی هستند که در شمارههای اخیر به منظور پرداختن به گوناگونیهای فوق الذکر مورد
توجه و تأکید بیشتر قرار گرفتهاند .شرکت مادر به عنوان یک نهاد تخصصی در حوزه بازآفرینی شهری به سبب مسئولیت و
جایگاه خود در سیاستگذاری و تصمیمگیری در این عرصه تالش مینماید تا از طریق ارایه بحثهای نظری و تجربی در
کنار هم برای به حداقل رساندن مرزهای موجود میان ادبیات نظری و دانشگاهی و اقدامات اجرایی و تجربهها و در حوزه
بازآفرینی شهری و بهبود کیفیت حیات را کمرنگ نماید .بیتردید نقد و نظر فعاالن در هر دو حوزه راهگشا خواهد بود.

