
رویداد جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری

الهه پژوتن

مفهوم کیفیت و چگونگی تبلور آن در حیات شهری مطلوب، 
ماهیتی پیچیده و چندوجهی دارد و این امر سبب شده است تا 
هنگام صحبت از کیفیت، همگان منفعالنه عمل نموده، غفلت 
خویش از واقعیت را نادیده گرفته و تنها دغدغۀ بحران کیفیت 
را  بیان نمایند. در این شرایط به چگونگی پایان دادن به این 
بحران، اشاره ای نشده و گفتمان میان متخصصین نافرجام 
باقی می  ماند. گویا پای کسی درمیان است که همواره بی زمان 
و بی مکان حضور دارد و اشتباهات را بر گردن می گیرد. این 
موضوع هنگامی که در حیطۀ موضوع بازآفرینی شهری مطرح 
تعمق  و  دقت  و ضرورت  یافته  مضاعف  می شود حساسیت 
بیشتر را یادآور می سازد . سرشت پیچیده مفهوم کیفیت در 
نسبت با بازآفرینی شهری، به  همراه تلقی های گوناگون از آن، 
سبب گردیده است نوعی پراکندگی و نبود انسجام در نظرات 

مشاهده گردد. این موضوع لزوم تعمق در مفهوم »کیفیت در بازآفرینی شهری« را دوچندان می کند. زیرا تعمق در این مفهوم، 
زمینه ساز فهم مشترک در میان صاحب نظران بوده و به تبع آن، زمینۀ بهره برداری مؤثرتر از آراء و تجارب آنان را فراهم می سازد.
شرکت مادرتخصصی عمران و  بهسازی شهری به عنوان نهاد متولی امر  بهسازی و نوسازی، درراستای ارائه مفهومی عملیاتی از 
کیفیت، با اتخاذ رویکردی نوین به موضوع بازآفرینی شهری و کاربست ترجمانی متفاوت از مقوله کیفیت، با راه اندازی رویداد 
"جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری"، درنظر دارد در فرآیندی تدریجی، دغدغۀ توجه به تمام ابعاد کیفی اقدامات 
مختلف بازآفرینی شهری را در میان کنشگران این برنامه  ها، نهادینه سازد و در حرکتی فرهنگ ساز و مستمر، به تغییر نگرش 
سنتی مداخله در محدوده های هدف بپردازد و در جهت همگرایی اندیشه ها و فعالیت های سازمان های متولی ارتقای کیفیت 
زندگی ساکنان این بافت ها گام بردارد. روشن است اثربخشی این برنامه و تکامل همزمان آن در مواجهه با مخاطبان و اقدامات 
مختلف، زمین های را فراهم می آورد که گفتمان اهالی حرفه ونظر، با رصد حقیقت و واقعیت جامعه و با لحاظ نمودن ویژگی های 

جامعه ایرانی، بتواند منجربه فراهم آوردن فرصت استفاده از منابع و سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی گردد.
بافت های  اند در  از تجاربی که توانسته  با هدف شناسایی و تقدیر  بازآفرینی شهری"  رویداد "جستار کیفیت در تجربه های 
شهری، اثر آشکار و ملموس در بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشند، برنامه ریزی شده است. بهترین تجربه ها در این برنامه به 
فعالیت هایی اطالق می شود که با ساختار مدیریتی صحیح و ابتکار عمل توانسته اند با استفاده از مشارکت حداکثری و استفاده 
بهینه از منابع موجود، به چارچوب های توسعۀ پایدار وفادار مانده باشند. این جایزه ملی به عنوان اولین جریان فرهنگی در حوزۀ 
بازآفرینی شهری مطرح شده است و در میان جوایز مشابه باالترین جایگاه را در سطح ملی خواهد داشت. شورای داوری براساس 
شاخص های کیفی به دست آمده از اجماع نظر میان مردم، متخصصان و صاحب نظران حرفه و دانشگاه، برنامه های برتر در حوزه 
های  موضوعی- موضعی بازآفرینی را اعالم خواهد کرد. این رویداد در مسیر بهبود شاخص های کیفیت زندگی شهری، درنظر 
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دارد با شناسایی برنامه های موفق بازآفرینی که در بهبود زندگی مردم نقش برجسته ای داشته اند، سطح آگاهی و هم افزایی دانشی 
گروه های مختلف جامعه را ارتقاء بخشد. ازجمله اهداف کالن این رویداد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 تقدیر از تجربه های برتر و عامالن موثر در توفیق این تجربه ها؛
 انتقال تجربه ها و راه حل های کارآمد درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی؛

 پیوند دانش کارشناسانه و دانش تجربی مردم در فرآیند یادگیری دوجانبه؛
افزایش آگاهی تصمیم سازان و تصمیم گیران در مراحل مختلف به منظور بهبود سیاست های بخش دولتی و عمومی برای   

مداخالت پایدار و اثرگذار؛
 ارتقای دانش و بینش مردم و فراهم آوردن زمینه های رشد درون زا برمبنای مشارکت واقعی آن ها.

مخاطبان این رویداد مجموعه اشخاص حقوقی و حقیقی، که به نحوی در اقدامات بازآفرینی تأثیرگذار هستند را شامل می شود. 
این اشخاص عبارتند از:

 اشخاص حقوقی از جمله شهرداری ها، سازمان های تابعه و سایر نهادهای عمومی، سازمان های مردم نهاد، ارگان های دولتی، 
دفاتر عمران و مسکن سازان استان ها، دفاتر تسهیل گری و توسعه گری، دفاتر نوسازی  بهسازی، مؤسسات پژوهشی- تحقیقاتی، 
ادارات میراث فرهنگی، شرکت های مهندسین مشاور، دانشگاه ها، انجمن های علمی و تخصصی، پیمانکاران، سازمان های بین 

المللی و مانند آن ها.
 اشخاص حقیقی عبارتند از اساتید دانشگاه، دانشجویان، شهروندان ساکن در محالت به صورت مستقل، مدیران، متخصصان و 

حرفه مندان در حوزه های مختلف و اشخاص نیکوکار و مانند آن ها.
شورای  نظر  با  منتخب،  موضع  و  کانونی  موضوع  سال  هر  در  که  شده است  تشکیل  جنبی  و  اصلی  بخش  دو  از  رویداد  این 

سیاست گزاری برای این بخش ها تعیین می شود.
برنامه اصلي این رویداد، ارزیابي تجارب عملي و آثار نظري و هنري با موضوع بازآفریني در سه حوزه زیر است که متناسب با 
موضوع کانوني و موضع مشخص شده، معیارها و سنجه هاي ارزیابي توسط شوراي علمي براي بخش هاي مختلف تدوین خواهد 

شد.
1. تجربه هاي بازآفریني: اقدامات مختلف در زمینه هاي کالبدي، اجتماعي، اقتصادي، زیست محیطي که در سطوح و مقیاس هاي 

گوناگون توانسته اند بر کیفیت زندگي مردم در شهر اثرگذار باشند.
2. اسناد مکتوب حوزه نظر: پژوهش هاي مرتبط با موضوع بازآفریني شهري در قالب کتاب، پایان نامه هاي دانشجویي، طرح هاي 
پژوهشي، مقاالت ISI و ISC، علمي-  پژوهشي و علمي-  ترویجي که در ارتقاي سطح دانش و بینش جامعۀ متخصص اثرگذار 

بوده اند.
آثار حوزه هنر و ادبیات: زمینه هاي هنري اعم از عکاسي، فیلم سازي، نقاشي، هنرهاي شهري و و مانند آن ها و نیز حوزه هاي ادبي 

همچون داستان نویسي، شعرسرایي و روزنامه نگاري  که در تناسب محتوایی با موضوع رویداد قرار دارند.
برنامۀ جنبي این رویداد، کارگاه طراحي مشارکتي است که هرساله در یکي از محالت هدف به سازي و نوسازي، با راهبري یک 
دانشگاه و مشارکت فعال دانشجویان منتخب از سوی دانشگاه در رشته هاي شهرسازي، معماري و علوم اجتماعي در گرایش هاي 

مختلف برگزار مي گردد.
به موازات بخش های مختلف این رویداد، سلسله نشست های هم اندیشی با موضوع جستار کیفیت در مقوالت مختلف مرتبط با 

بازآفرینی شهری در دانشگاه ها برگزار شده است که عنوان این نشست ها به شرح زیر است:
 جستار کیفیت در تعامل طراحی شهری و انسان شناسی )در دانشگاه علم و صنعت ایران(

 جستار کیفیت در حکمروایی شایسته محلی )در دانشگاه هنر تهران(
 جستار کیفیت در رویۀ اقدامات بازآفرینی شهری )در دانشگاه شهید بهشتی(
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