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گزیده ای از گفت وگو با اساتید دانشگاه پیرامون موضوع کیفیت 
در بازآفرینی شهری

مطــرح ســاختن دغدغــه توجــه بــه کیفیــت در همــه 
ابعــاد آن در رویــداد جســتار کیفیــت در تجربــه هــای 
بازآفرینــی شــهری، یــادآور ایــن نکته اســت کــه بدون 
ــی  ــارکت میان دانش ــی و مش ــل جمع ــتعانت از عق اس
ــی  ــری و عملیات ــف نظ ــه تعری ــوان ب ــز نمی ت هرگ
ــا راه  ــت و تنه ــت یاف ــت دس ــوم کیفی ــب از مفه مناس
ــه چندوجهــی  ــاب مقول ــه اتفــاق نظــر در ب رســیدن ب
ــدی  ــگان و پایبن ــرات هم ــری از نظ ــت، بهره گی کیفی
ــه  ــد منصفان ــه نق ــون ب ــته های گوناگ ــان رش متخصص
تعاریــف دیگــر اســت. در همیــن راســتا، گفت و گوهایی 
بــا اســاتید دانشــگاه های مختلــف در رشــته های 
ــب داده  ــی ترتی ــازی و جامعه شناس ــاری، شهرس معم
ــی  ــکار عموم ــردن اف ــاس ک ــدف حس ــا ه ــه ب ــد ک ش
نســبت بــه تعریــف کیفیــت و ضــرورت توجه بــه آن در 
موضوعــات مختلــف، گزیــده ای از گفته هــای ارزشــمند 

ــردد. ــه می گ ــه ارائ ــراد در ادام ــن اف ای

واژه »کیفیــت« در ســاده ترین مفهــوم خــود انتقــال از وضــع 
ــه  ــر اســت. پــس پرداختــن ب ــه وضعیــت مطلوب ت موجــود ب
ماهیــت ایــن واژه مســتلزم شــناخت وضــع موجــود و برقــراري 
پیونــد بــا وضعیــت مطلــوب در ایران اســت. چراکــه ابعــاد واژه 
ــوده و  ــاوت ب ــه متف ــر جامع ــه آن عمــل در ه ــت و روی کیفی
ــي آن  ــاي بوم ــناخت مولفه ه ــد ش ــت« نیازمن ــاد »کیفی ایج
جامعــه اســت کــه ابعــاد نظــري و جنبه هــاي عملــي موضــوع 
ــر  ــن فک ــد. م ــک کن ــر نزدی ــه یکدیگ ــي« را ب »کیفیت بخش

مي کنــم بایــد واقــع بینانــه  بــه کیفیــت نگریســت.

 دکتر مهدي حجت
دکتــري معمــاري، عضــو هیئــت علمــي 

ــران ــگاه ته دانش

دکتر سعید معیدفر 
دکتــری جامعــه شناســی، عضــو هیئــت 
و مشــاور  تهــران  علمــي دانشــگاه 

اجتماعــي وزیــر راه و شهرســازي

دکتر محسن گودرزي
دکتري جامعه شناسي ، مدرس دانشگاه

ــک  ــوان ی ــه عن ــون ب اگرچــه بحــث کیفیــت زندگــي هم اکن
تقاضــاي اجتماعــي مطــرح شــده، امــا مســأله آن اســت کــه 
چگونــه ایــن تقاضــاي اجتماعــي بــه یــک اراده جمعــي تبدیل 
و بــه فشــاري منتهــي شــود کــه همــه نهادهــاي ذیربــط، خود 
ــد  ــه نظــر مــن بای ــه آن بداننــد. ب ــه پاســخ گویي ب ــزم ب را مل
ــن تقاضــاي  ــق ای ــن تحق ــاي نهادی ــر روي صورت ه بیشــتر ب
ــه  ــه منزل اجتماعــي تکیــه کــرد. کیفیــت زندگــي را نبایــد ب
ــد؛  ــد دی ــک فرآین ــوان ی ــه عن ــد ب ــه بای ــروژه، بلک ــک پ ی
ــري شــود. ــب اندازه گی ــه صــورت مرت ــد ب ــه بای ــدي ک فرآین

ــه ایــن نتیجــه رســیده اند  ــد ب در حــال حاضــر متولیــان جدی
کــه نوســازي کالبــدي کافــي نیســت و بایســتي ایــن مداخله با 
توجــه بــه ابعــاد کیفــي زندگــي، تمناهــا وگرایش هــا بــا حیــات 
ــدون  ــا اینکــه ب ــه هــم ســازگاري داشــته باشــند. مضاف جامع
مشــارکت جامعــه محلــي ایــن نــوع مداخــالت میتوانــد نوعــي 
بي حســي و نوعــي چانه زنــي تحقیرآمیــز بــراي جامعــه محلــي 
ایجــاد کنــد. اگــر در فرآیند بهســازي بافــت مداخلــه همه جانبه 
و صحیــح صــورت گیــرد، جامعــه محلــي عــالوه بــر اینکــه در 
ابعــاد فرهنگــي و اجتماعــي ارتقــا پیــدا مي کنــد، مي توانــد شــانه 
بــه شــانه تحــوالت در جامعــه، حرکــت رو بــه  جلو داشــته باشــد.
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دکتر ناصر فکوهی 
دکتــری جامعــه شناســی، عضــو هیئــت 
علمــي دانشــگاه تهــران و مدیــر ســایت 

رســمي انســان شناســي و فرهنــگ

دکتر مصطفی بهزادفر
دکتــری طراحــی شــهری، عضــو هیئــت 

علمــي دانشــگاه علــم وصنعــت ایــران

دکتر کیومرث ایراندوست 
ــو  ــهری، عض ــزی ش ــه ری ــری برنام دکت

ــتان ــگاه کردس ــي دانش ــت علم هیئ

ــه مفهــوم تبییــن نقشــه  شــناخت شــهر از دریچــه قــدرت، ب
هژمونیــک شــهر اســت کــه در آن مرکــز و پیرامــون بــه مثابــه 
نظام هــاي مشــروعیت دهنــده بــه توزیــع نابرابــر قــدرت و ثروت 
عمــل مي کننــد. زمــان و مــکان بدیــن وســیله سلســله مراتبــي 
ــه طــور عــام روزمرگــي در  مي شــود و ســهم اقشــار محــروم ب
ــي و  ــاي زمان ــي تکراره ــت؛ یعن ــاي آن اس ــن معن ابتدایي تری
مکانــي و فقــدان معنــا و  قابلیــت تفســیرپذیري و تغییــر خالق.

حاشیه نشــیني بــه نوعــي، شــکل حــاد و نهایــي ایــن فراینــد 
ــن  ــي را تبیی ــه اي روزمرگ ــود گون ــو، خ ــک س ــه از ی اســت ک
مي کنــد کــه در آن بــه غایــت خــروج از زمــان و مــکان 
ــه  ــهر را ک ــش ش ــي از خوان ــر نوع ــوي دیگ ــیده ایم و از س رس
مي توانــد خــرده مقاومتــي زنــده را نیــز بســازد، مشــخص مي نماید. 
ــوان  روزمرگــي را  در اســتراتژي هاي شــهري، هــر چنــد نمي ت
کنــار گذاشــت، امــا مي تــوان روزمرگــي را از تحمیــل هژمونیک  

و سراســربیني فوکویــي تــا حــدي آزاد کــرد.

اولیــن شــرط بازآفرینــي، درک حقیقــت و پذیــرش واقعیــت 
ــاي  ــزي در طرح ه ــا برنامه ری ــت. ب ــمي اس ــکونتگاه غیررس س
فرادســت، آمایــش ســرزمین و نظایــر مي تــوان مانــع از ایجــاد 
ــکونتگاه  ــه س ــا زماني ک ــد، ام ــمي ش ــکونتگاه هاي غیررس س
ــد توجــه  ــن بای ــت. همچنی ــد آن را پذیرف ــت، بای شــکل گرف
ــم  ــدي آن ه ــائل کالب ــه مس ــي را ب ــا بازآفرین ــه م ــم ک کنی
ــکونتگاه  ــک س ــم و در ی ــل داده ای ــص تقلی ــه اي ناق ــه گون ب
ــه انجــام  ــوان مداخل ــه اینکــه کجــا مي ت غیررســمي بســته ب
ــا  ــه کج ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــویم و ن ــل مي ش داد، وارد عم

نیازمنــد مداخلــه هســتیم.

ــي  ــازنده ها و حت ــا، س ــي، تصمیم گیرنده ه ــاي اجرای مدیریت ه
ــا و  ــا، ارزش ه ــم، واقعیت ه ــد از مفاهی ــی بای ــره وران همگ به
ــي در  ــي و همگان ــط بیرون ــي محی ــاي کیف ــت ویژگي ه اهمی
توســعه و رشــد جامعــه در تمــام عوامــل آگاهــي یابند. عــالوه بر 
ایــن آگاهــی، گریــز از قطعیت نگــري و جزمیت نگري هــا ـ کــه 
بــه هــر دلیلــي اعــم از گزینــش رویکــرد اشــتباه، کج اندیشــي و 
غــرض شــخصي ایجــاد مي شــوند ـ بــه همــراه کوشــش بــراي 
تعریــف، تبییــن و تدویــن رویه هــاي نســبتاً مشــترک کــه مورد 
پذیــرش همــگان در جامعــه تخصصــي باشــد از اهــم اقدامــات 

جهــت فرهنگ ســازي و آمــوزش جمعــي اســت.
دکتر پویا عالءالدینی 

دکتری برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مجتبي رفیعیان 
دکتــری برنامه ریــزی شــهری، عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس

عرصه هــاي عمومــي اگرچــه بــه صــورت مســتقل ارزش آفرینــي 
نمي کننــد، امــا اگــر در یــک شــبکه بــه هــم پیوســته و مســتقل 
ــد نوعــي هم افزایــي در نظــام کارکــردي آنهــا ایجــاد  قــرار بگیرن
مي شــود. ایــن شــبکه ها دانــش محلــي تولیــد کــرده، بــه فرآینــد 
ــرمایه هاي  ــد، س ــک مي کنن ــه کم ــل در محل ــري متقاب یادگی
ــي  ــد نوع ــرده و مي توانن ــک ک ــادي را تحری ــي و اقتص اجتماع

بازتولیــد ارزشــهاي اجتماعــي را در فضــا میســر ســازند.

بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی اقشــار مختلــف، بایــد نســبت 
بــه مســائل شــهر، نگاهــی کل نگــر داشــت و بــرای هــر محلــه، 
برنامــه مناســب بــرای آن محلــه را تهیــه کــرد تــا بــا کنــار هم 
ــن محله هــا، در مجمــوع بتوانیــم  ــرار گرفتــن موزاییکــی ای ق

کیفیــت شــهر را ارتقــا دهیــم.
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دکتر کامران ذکاوت 
ــت  ــو هیئ ــهری، عض ــی ش ــری طراح دکت

ــتي ــگاه شهیدبهش ــي دانش علم

خلــق کیفیــت و ایجــاد حــس مــکان اتفاقــي نیســت و نیازمند 
انطبــاق همزمــان نیازهــا بــا فرصت هــا، تامیــن بســتر اعتبــاري 
و طراحــي موضعــي و مکانــي بــه کمــک سیاســت هاي طراحــي 
اســت. بازآفرینــي شــهري در بافت هــاي تاریخــي قبــل از اینکــه 
اقدامــي مداخله گــر باشــد نیازمنــد رویکــردي امپریــک و 
تحلیل گــر اســت کــه بــه کالبــد تاریخــي به عنــوان یــک میراث 
فرهنگــي و یــک فرصــت نوزایــي شــهري مي نگــرد. ســاکنین 
ــرمایه گذاري  ــتغال و س ــکونت، اش ــارکت، س ــر مش ــد درگی بای
شــوند. ســکونت و اشــتغال توامان محتــواي »معیشــت« را معنا 
مي بخشــند؛ امــري کــه موجــب ایجــاد تعلــق و وابســتگي بــه 

ــردد.  ــکان مي گ م

دکتر جهانشاه پاکزاد
دکتــری طراحــی شــهری، عضــو هیئــت 

علمــي دانشــگاه شــهید بهشــتي

ــي  ــین بحرین ــید حس ــر س دکت
دکتــری برنامــه ریــزی و طراحــی شــهری، 

عضــو هیئــت علمــي دانشــگاه تهــران

بــراي تغییــر و مداخلــه در هــر جــزء از موجود پیچیــده اي مانند 
شــهر، نیــاز بــه ارزیابي هــاي مــداوم اقدامــات اســت و بــا یــک 
ــم انتظــار »موفقیــت« و  ــه نمي توانی ــه و آمران ــد نخبه گرایان دی
»تکامــل« طرح هایمــان را داشــته باشــیم. هــر اقــدام و عملــي 
در نهایــت بایــد با هــدف ارتقــا توانایي هاي انســانها و شــکوفایي 
بیشــتر آنهــا صــورت گیــرد. هــر چند ایــن هــدف بــدون تعامل 
ــا مــردم و شــناخت خواســت ها، نیازهــا، توانایي هــاي آنهــا و  ب

صرفــا بــا یکســري اقدامــات کالبــدي مقــدور نمي گــردد.

پایــداري یــک برنامــه بازآفرینــي شــهري تنهــا بــا تکیــه بــر 
اقدامــات خــرد مقیــاس مي توانــد محقــق شــود. پایــداري اگــر 
بخواهــد در کل کره زمیــن اتفــاق بي افتــد، بایــد از هــر فــرد، 
ــاز شــود.  ــه آغ هــر واحــد مســکوني، هــر کوچــه و هــر محل
ــر  ــات خردت ــاس اقدام ــدر مقی ــتور کار 21 هرچق ــق دس طب
شــود، تحقق پذیــري آن بیشــتر و تاثیرگــذاري آن بــر ســطح 
ــل  ــاال تحمی ــه از ب ــي ک ــود. اقدامات ــد ب ــر خواه کالن عمیق ت
مي شــود نــه تنهــا نیــازي را مرتفــع نمي ســازد، بلکــه ممکــن 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــود. ب ــم ش ــوس خت ــه معک ــه نتیج ــت ب اس
پایــداري بایــد بــا وجــود افــراد عجیــن شــود و بــه طــرز تفکــر 

و شــیوه رفتــاري خــاص در آنهــا بــدل گــردد.

مهندس مروارید قاسمی اصفهانی 
ــی  ــاری و طراح ــد معم ــی ارش کارشناس
ــر تهــران شــهری، مــدرس دانشــگاه هن

مســئله اساســی ایــن اســت کــه مــا در تالشــیم کــه حتــی 
کیفیــت را هــم بــا ســنجه های کمــی ارزیابــی نماییــم، یعنــی 
ــم و  ــدا می کنی ــم ج ــار از ه ــت را اعتب ــف کیفی ــاد مختل ابع
همیــن موضــوع جداکــردن ابعــاد مختلــف کیفــی، باعث شــده 
دســته ای از روابــط حیاتــی کــه ســازنده مقولــه کیفیــت بــه 
عنــوان یــک کل وحــدت یافته اســت از هم گسســته شــوند و در 
نتیجــه مقولــه کیفیــت بــه اجــزا و پاره هــای مجزایی تقلیــل پیدا 
می کنــد. مــا در حقیقــت بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بیشــتر 
ــه در حــال حاضــر  ــم و در شــرایطی ک ــر کنی ــن بهت را جایگزی
فرهنــگ عمومــی ســهم خواهی هــم بــر تمــام فعالیت هــای مــا 
ــد کــه مــا  ــه ســمتی می رون حاکــم اســت و فعالیت هــای مــا ب
فعالیــت را بیشــتر کنیــم و نــه الزاما نتیجــه بهتری حاصل شــود، 

ایــن مســئله چالــش بیشــتری را بــر می انگیــزد. 


