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بازآفرینی  تجربه های  در  کیفیت  "جستار  ملی  جایزه 
شهری" به عنوان یک رویداد فرهنگی در مقیاس ملی و 
در حوزه بازآفرینی شهری مطرح شده است. این برنامه در 
راستای اعتالی گفتمان پیرامون مقوله بااهمیت "کیفیت" 
سطح  ارتقای  و  شهری  نوسازی  و  بهسازی  اقدامات  در 
توجه جامعه دانشگاهی و حرفه ای درکاربست صحیح این 
با این هدف که به زعم آقای مهندس  مفهوم در عمل، 
بهشتی، رییس پژوهشکده میراث فرهنگی، بتواند جایگاهی 
شرافت مندانه برای دیده شدن تجربیات موفق و درس آموزی 
از آن ها باشد، حرکت خود را از ابتدای سال 1۳9۳ آغاز کرد. 
دوره اول این برنامه پس از طی یک دوره زمانی 18 ماهه و 
انجام مطالعاتی گسترده در حوزه مفهوم کیفیت و ارزیابی 
80 تجربه از میان 1۳0 تجربه نام نویسی شده در فراخوان 
این جایزه، در روز 2۳ مهر ماه سال 1۳94 مصادف با 15 
اکتبر 2015 )در هفته جهانی اسکان بشر(، طی مراسمی 
در تاالر قلم واقع در سالن همایش های بین المللی کتابخانه 
ملی ایران، به کار خود خاتمه داد و دست اندرکاران این 
برنامه، به ارائه دستاوردهای دوره اول پرداختند و از تجربه های 
برتر در این دوره تقدیر به عمل آمد. برنامه های اصلی در 

این مراسم، به شرح ذیل بوده است:
- تبیین دستاوردهای دوره اول از سوی شورای علمی و داوری

- قرائت بیانیه شورای داوران رویداد
- رونمایی از کتاب رویداد

- تقدیر از تجربه های برتر بازآفرینی شهری و عامالن آنها
- تقدیر از مدیران موفق در حوزه بازآفرینی شهری

- تقدیر از برگزیدگان مسابقه عکاسی "جستجوی کیفیت 
در شهر از دریچه تصویر"

در آغاز این برنامه، کلیپی با عنوان "به سوی یک دستور 
کار شهری جدید" ارائه شد که در آن، چالش های به وجود 
آمده بر اثر حرکت شتابان جهان به سمت شهری شدن 
مورد مداقه قرار گرفت. خالصه ای از نکات مهم مطرح شده 

در این کلیپ به شرح زیر بوده است:
سوی  به  اخیر  دهه های  در  جوامع  دیگر  همانند  ایران 

جامعه ای شهری در حال دگرگونی و تحول است. این شهری 
شدن گرچه فرصت های نوینی را برای توسعه ای همه جانبه 
فراهم می آورد، اما با چالش هایی عمیق و گسترده  در ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی 

همراه است. 
و چالش های  به مسائل  کارشناسی  و  موشکافانه  نگاهی 
موجود در شهرها نشان می دهد که نمودهای این نابسامانی 
و ناکارآمدی در پهنه های مختلف شهری و در قالب عرصه های 
ناکارآمد،  بخش های گسترده ای از شهرها را  در برگرفته 
به صورت  را  از ساکنان شهرها  قابل توجهی  و جمعیت 
مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر مسائل و مشکالت ناشی 

ازآن کرده است.
ناکارآمدی نظام طرح ریزی و برنامه های توسعه شهری در 
یک  تدوین  و  توجه  بر ضرورت  فوق،  مسائل  با  مواجهه 
دستورکار شهری جدید می افزاید .گذشت بیش از چهار 
با  شهری  توسعه  طرح های  تهیه  و  برنامه ریزی  از  دهه 
رویکردی اقتدارگرا، از باال به پایین، کمی و کالبدی حاکی 
از عدم موفقیت این طرح ها در ارائۀ راه حل هایی کارآمد در 

مواجهه با مسائل و مشکالت شهر و شهروندان است. 
رفع  براي  زمان  و  منابع  محدودیت  دیگر  سوی  از 
ناکارآمدي ها نیز چالشي مضاعف را موجب گردیده است 
که بی شک درصورت عدم تغییر در رویکردها و رویه هاي 
حاضر،آینده ای پرمخاطره  را مي توان براي شهرها و ساکنان 

نمود. آن ها تصور 
به استناد تجارب جهانی و بررسی سیاست ها و برنامه های 
توسعه شهری در کشورهای توسعه یافته، به نظر می رسد 
که سیاست بازآفرینی شهری با رویکردی شهرنگر، جامع و 
یکپارچه با تاکید بر مقوله کیفیت زندگی، بعنوان یک دستور 
کار شهری جدید می تواند برنامه مناسبی برای پاسخ گوئی به 

نیازهای کنونی شهر و شهروندان باشند. 
وزارت راه  و  شهرسازی در تالش است با طرح دستور کار 
شهری جدید، سیاست نوینی را برای خروج از این بحران 
در عرصۀ توسعه شهری رقم بزند. در این سیاست، مجموعه 

 گزارش رویداد اولین جایزه ملی جستار کیفیت
 در تجربه های بازآفرینی شهری
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راه حل ها برای تحقق شهری خوب، با توجه به تفاوت های 
موجود بین شهرها در ابعاد مختلف اعم از مقیاس، نقش و 
کارکرد، ظرفیت های توسعه و ویژگی های خاص، در نگاهی 

اولیه عبارتند از:
1( تاکید بر برنامه ریزی محله مبنا با رویکرد اجتماعی و 

برنامه ریزی مشارکتی از پایین به باال
2( توجه به تحلیل و تبیین رابطه توسعه شهر از درون و 

گستره پیرامونی
۳( تحلیل و تنظیم نظام جابه جایی در یک ساختار یکپارچه 

حمل و نقل 
4(  اولویت بخشی به برنامه های کاهش فقر شهری با توجه 

به اهداف عدالت اجتماعی، فضایی و کارکردی 
5(  شناسایی ثروت های فرهنگی تاریخی شهر)ارزش های 
ملموس، معنوی و طبیعی( و ارائه راهکارهای حفاظت و 

باززنده سازی پایدار این عرصه های ماندگار
6(  شناسایی فرصت های موجود برای توسعه و ارائه برنامه 
نظام  نواحی در یک  و  راهبردی توسعه مجدد محدوده ها 
برنامه ریزی یکپارچه)پادگان ها، کارخانه ها، انبارها، زندان ها و ...(

۷( تعیین نقش و مسئولیت کلیه کنشگراِن دخیل از طریق 
آسیب شناسی نظام مدیریت شهری و تحلیل نهادی

8(  شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای 
جذب سرمایه گذاران و سازندگان بخش خصوصی

9( پایش و به روزآوری اطالعات مربوط به نظام اسکان 
جمعیت- فعالیت از طریق تشکیل بانک اطالعات جامع .

وزارت راه شهرسازی می کوشد تا با ایجاد فضای همیاری و 
مشارکت، در جهت تحقق دستورِ کارِ شهرِی جدید و تعریف 
رویکردها و تدقیق اصول و راهبردهای آن که بی شک در گرو 
و  اندیشمندان، متخصصان  تمامی  و همکاری  همفکری 

حرفه مندان است، گام بردارد. 
و  وزیر  معاون  ایزدی،  دکتر  آقای  برنامه،  این  از  پس 
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری 
ایران، با عطف به کلیپ، ضرورت توجه به  موضوع کیفیت 
زندگی در شهرهای امروز را یادآور شدند و عنوان کردند که 
در حال حاضر شهرها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. 
ایشان بر ضرورت هم اندیشی سیاست گذاران، برنامه ریزان 
کیفیت  ارتقای  مقوله  به  توجه  راستای  در  طراحان  و 
زندگی در شهرها و دستیابی به راه حل ها و سیاست هایی 
که این مهم را محقق سازند، تاکید کردند. به زعم ایشان، 
متاسفانه حاصل تالش دولت، شهرداری و مجامع تخصصی 
به سبب رویکرد کمی مواجهه با مسائل مبتالبه شهرها، 

عمدتاً پروژه محور بوده و کارآمدی الزم را نداشته است. 
در راه حل هایی  به  توجه  در  رویکرد  تغییر  ضرورت  لذا 

وزارت  و  به همین دلیل دولت  و  دارد  این عرصه وجود 
راه و شهرسازی، دستورکار شهری جدیدی را در نیل به 
برنامه هایش مدنظر قرار داده است که با عنوان بازآفرینی 
شهری، دنبال می شود. اساسا امروزه این دستور کار شهری 
جدید به نوعی دیگر به مسائل نگاه می کند و در تالش 
است که همزمان بتواند مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست 
محیطی و کالبدی را توام با هم ببیند. لذا از این ترکیب 
کردن  برطرف  و  حل  برای  را  کارآمد  راه کاری  می توان 

مسائل و مشکالت فراهم آورد.

و  پارادایم  تغییر  این  با  که  کردند  امیدواری  ابراز  ایشان 
تغییر رویکرد در نگاه نسبت به مسائل و مشکالت، بتوان به 
راه حل هایی کارآمد تر از گذشته دست یافت و در این زمینه، 
توجه به شاخص های کیفیت در اقدامات و ترویج آن در یک 
برنامه  مستمر فرهنگ سازی را مهم برشمردند و برگزاری این 
رویداد با نام جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری، 
که به زعم آقای دکتر حبیبی اولین جایزه ملی بهترین 
تجربه بهسازی و نوسازی شهری است، را بستری جهت 

این امر ترویجی قلمداد کردند. 
آقای دکتر ایزدی سپس با اشاره به فراخوان این جایزه 
که در حدود یک سال پیش صورت گرفت، این اقدام را 
تالشی در جهت معرفی تجربه های برتر از سوی دانشگاه و 
حرفه، دانستند که می تواند زمینه ای برای پرسش های زیر 

فراهم نماید:
- چرا این اقدامات و این افراد مورد توجه قرار می گیرند؟
- علت برتری این پروژه نسبت به سایر پروژه ها چیست؟

ایشان در ادامه با اشاره به تاریخ برگزاری رویداد که در ایام 
جهانی اسکان بشر)از 5 اکتبر تا ۳1 اکتبر( قرار دارد، تاکید 
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زندگی نو را در این فضاهای کهن بازتولید کرد. این چیزی 
بود که ذهن همه ما را به خود مشغول داشت و ترکیب 
هیات داوران از تخصص های مختلف نیز با این هدف بود 

که از چند زاویه، به این موضوع " تغییر " توجه شود. 

امیدوارم این جایزه ملی بتواند مانند همه جوایز بزرگ 
تکرار شده و پایگاه خود را مستقر کند. بی تردید در اولین 
جایزه، ممکن است هم در روند و هم در محتوا ایراداتی 
وجود داشته باشد، اما این اولین تجربه است و خود در 
واقع آغازی است که ذهن مردم را متوجه این امر و این 

ثروت حاضر در جامعه شود.
باب  در  نکاتی  بیان  به  پیران  آقای دکتر  ایشان،  از  پس 
کیفیت از منظر جامعه شناسی پرداختند و بیان داشتند 
که: " همان طور که دوستان بهتر از من مستحضر هستند، 
درست است که سرمایه داری عامل ایجاد کمیت ها و اساسا 
مدرنیته، دنیای کمیات را مطرح می کند، ولی متاسفانه در 
کشورهای جهان سوم به دلیل اینکه جوامع تولید محور 
نیستند، این گونه شرزگی ها به سازندگی دارند. این نوع 
سرمایه داری در ایران برخالف نمونه های بزرگ دنیا است 
کرده  متوقف  را  کارآیی خود  قرن،  دو  از حدود  بعد  که 
ارزش مبادله استوار شدند و در  انباشت و  و روی سود، 
عین حال به دلیل تفکر بلند مدت، اصولی را در جهت 
تحقق سرمایه داری پایدار رعایت کردند. ولی در ایران همه 
معضالت سرمایه داری وجود دارد به عالوه فساد و شرزگی 
و لمپنیسم که حاصل آن شهرهایی می شود که ما در آن 

زندگی می کنیم.
به قول معروف "هر آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری!"

ایشان در ادامه خاطرنشان ساختند:" این پارادایم شیفت 
یعنی نیل به سمت کیفیت، در همه زمینه ها بسیار ضروری 
است. در تمام مسائل، کیفیت فدای کمیت شده است و

کردند: "برنامه هایی که در این ایام برگزار می شوند، هریک به 
طریقی نشان دهنده توجه به کیفیت در ادبیات جهانی اسکان 
بشر هستند و این توجه ویژه در رویکرد بازآفرینی شهری به 

عنوان یک دستور کارشهری جدید معرفی شده است."
"امید است  بیان کردند که:  ادامه  ایزدی در  آقای دکتر 
تالش وزارت راه  و شهرسازی، که زمینه سازی برای تحقق 
این رویکرد بوده است، بتوان بخشی از اهداف خود را با 

برگزاری چنین رویدادهایی دنبال کند."
ایشان همچنین خاطرنشان ساختند که: "همان طور که 
مستحضر هستید در بخش های مختلف این رویداد سعی 
شده است فضای گفت و گو و تعامل با کلیه مخاطبان، اعم از 
گروه سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و اساتید دانشگاهی، 
دانشجویان، مدیران شهری در جریان ها و روابط متفاوتی 
شکل بگیرد تا ضمن تاکید مجدد بر ضرورت توجه به مسائل 
و مشکالت ، راه حل هایی را با هم اندیشی و هم فکری، پیش 

رو قرار دهیم."
آقای دکتر ایزدی در خاتمه صحبت های خود از زحمات 
تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  کارشناسان  و  مدیرعامل 
ایران که وظیفه هدایت دبیرخانه  شهرسازی و معماری 
علمی و اجرایی را برعهده داشتند، قدردانی کردند و اعالم 
با  جریان  این  آینده،  سال های  در  امیدوارم  که:  داشتند 
همت و حمایت ارگان های غیردولتی دنبال شود و بتواند 
منشا جریانی باشد که موجب شود کیفیت در اقداماتمان 
نمود پیدا کند و انگیزه ای باشد درجهت تعالی و ترقی در 

برنامه ها." و  اقدامات 
پس از سخنرانی آقای دکتر ایزدی، کلیپی با محتوای معرفی 
و  بازآفرینی شهری  تجربه های  در  کیفیت  جستار  رویداد 
فعالیت های مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری 

ایران در جهت پیشبرد و تحقق اهداف آن ارائه گردید.
سپس در ادامه مراسم، از شورای داوران دعوت به عمل 
آمد تا در جایگاه حضور پیدا کنند و آقای دکتر حبیبی، به 
نمایندگی از شورای داوران با این مقدمه شروع به صحبت 
نمودندکه : " ایامی است که باید از آن آموخت. ما همه در 
آستانه انهدام یک ثروت عظیم هستیم، این ثروت در اثر 
بی توجهی، فراموشی و غفلت در حال از میان رفتن است 
و تالش های محدودی در جهت از بین نرفتن این ثروت 
از این سو و آن سو در حال انجام است. بحث این است که 
چگونه می توان با الهام گرفتن، درس گرفتن و اقدام این 
ثروت ملموس روی زمین که به آن ثروت کالبدی- فضایی 
و  نموده  سازمان دهی  را  نو  فضاهای  می گوییم،  شهرها 
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این خط تولید انبوه  تالش می کند در همه ابعاد انسانی، 
اجتماعی نفوذ کرده و همه را یکسره نابود کند و همان طور 

که می دانید یکی از قربانیان مهم آن، اخالق است."
ایشان پس از بیان ضرورت رجوع به کیفیت و گذارپارادایمی 
در ایران، ابراز امیدواری کردند و این چنین ادامه دادند 
این نوع جایزه ها می توانند بیشتر به عنوان یک  که: " 
ایجاد کننده یک رقابت سالم باشند و در واقع  محرک، 
آثاری که شاید هیچ وقت شناخته نمی شوند و آدم هایی 
که به اصطالح، دستشان به جایی بند نیست را به جامعه 
بشناساند. این رویداد، می تواند زمینه معرفی آن ها و به 
خصوص جوان تر ها باشد و انگیزه یک حرکت حرفه ای به 
سمت ایجاد کیفیتی پایدار و مستمر را ایجاد کند." ایشان 
با عطف به سخن آقای دکتر ایزدی، خاطرنشان ساختندکه: 
" بهترین جایزه آن است که دولتی نباشد و بتواند مدنی و 
مردمی شود و این امر نیازمند آن است که حقوق مردم را 
شناخته و به آن ها بها دهیم و در واقع بدانیم که مشارکت 
باید از آنجا ناشی شود؛ چرا که ما در مکانی نیستیم که 
حرفه ای،  انجمن های  یعنی  ما  کنیم.  ایجاد  را  مشارکت 
تخصصی، دانشگاه ها به عنوان تسهیل گر و نه مداخله گر، 
فقط باید به این جریان مشارکت کمک کنیم. باید کمک 
کنیم که مردم مشکالت خود را حل کنند، در کنار مردم 
باشیم ولی به قول مهندس بهشتی باید پشت فرمان این 
حرکت مردم بنشینند که این هم با شعار انجام نمی شود 
و نیازمند طرح عملیاتی مفهوم حق به شهر است، نیازمند 
پذیرش حقوق  نیازمند  است،  پذیرش حقوق شهروندی 
انسانی و ایجاد یک محیط انسانی است که انسان بتواند در 

آن بالندگی پیدا کند."
پس از سخنرانی آقای دکتر پیران، آقای دکتر صرافی نیز 

به طرح چالش های پیش روی تحقق کیفیت در حیات 
با  "همه  که:  کردند  اذعان  و  پرداختند  شهری  مطلوب 
مسئله شهرنشینی شتابان و رشد کمی به جای کیفی در 
شهرها مواجه هستیم. ساختمان سازی و سوداگری زمین و 
در واقع کاالیی شدن فضای زیستی شهروندان، تا آنجایی 
پیش رفته است که حتی گرایش هایی برای کسب درآمد 
از این شرایط گذار در مدیران شهری به وجود آمده است. 
به بیان بهترسبب شده آنها به فعالیت های درآمدزا دامن 
بزنند و به جای وظایف حاکمیتی و تسهیل گری به کارهای 

تصدی گری و درآمد مستقیم کمک نمایند."
ایشان از مطرح شدن مقوله کیفیت زندگی برای شهروندان 
در دولت جدید، ابراز رضایت کردند و به بیان چالش های 
پیش روی داوری رویداد در سال اول پرداختند. آقای دکتر 

صرافی پس از یک مقدمه کوتاه در این باره، چنین ادامه دادند 
که: " ما در این رویداد درباره اینکه تا چه حد می توانیم نقش 
وکالتی را الاقل در اولین سال ایفا کنیم، دچار دوگانگی هایی 
بودیم؛ چرا که جایزه ملی جستار کیفیت، ابزاری در جهت 
تحقق هدف کیفیت مداری شهرهاست و داوران حقیقی 
از  بهره بردار  یا  ساکن  که  باشند  شهروندانی  می بایست، 
این طرح ها هستند. تالش بسیاری شد تا از یک اجباریت 
فن ساالرانه در قضاوت ها خودداری شود و مبانی یک تعامل 
مردم ساالری را برای این قضاوت ها درآینده زمینه سازی 
کنیم. به هر حال فکر می کنم همه این نگرانی را داشته 
باشیم که در تغییر کیفیت زندگی شهری، بیش از پاسخ 
کمی، سخت افزاری و مهندسی به نیازهای مادی، به ایجاد 
محیطی با کیفیت و پرداختن به نرم افزارهای اجتماعی 
برای نیازهای فرامادی، وقت گذاشته شود و مورد توجه 
می توانند  ما  از  بهتر  که  افرادی  که  جایی  تا  قرارگیرد، 
احساسات خود را نسبت به شهر بیان کنند این چنین 
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نسرآیند که: اهل کاشانم اما شهر من کاشان نیست، شهر 
من گمشده است و یا در کنار سهراب، دکتر شفیعی کدکنی 
می فرمایند: در نشابورم و جویای نشابور هنوز، وه! چه ها 
فاصله! اینجاست درین نقطه که من، در دل شهرم و هر 
لحظه شوم دور هنوز.. .ما هم به دنبال ایرانشهری هستیم که 
انشاهلل کیفیت را با تمام ابعادش برای زندگی فراهم کند."

در ادامه مراسم، از آقای دکتر حجت دعوت به عمل آمد تا 
دیدگاه های خود را در رابطه با این رویداد بیان نمایند. آقای 
دکتر حجت به اهمیت ارتباط میان کالبد و زندگی شکل 
گرفته در آن اشاره کرده و فرمودند:"ما در معماری، یک بنا 
را با این نیت می سازیم که زندگی خوبی بیافرینیم. یعنی 
طراحی یک اثر معماری، وسیله ای است برای اینکه زندگی 
محقق شده در آن اثر، مطلوب باشد. اما میزان جذابیت 
خود این اثر معماری چشمگیر است. ما خود مفهوم زندگی 
مطلوب را یادمان می رود و وارد کیفیت همان اثر می شویم. 
در حوزه طراحی شهری و ارتقای کیفیت در شهر، وقتی 
به سمت بافتی در شهر می رویم و تصمیم به ارتقای کیفیت 
آن می گیریم، به کدام عنصر جذاب دقت می کنیم؟ به خود 
زندگی نگاه می کنیم یا ظرفی که زندگی در آن اتفاق می افتد؟ 

بافت  وارد  هنگامی که  واقعاَ  باشیم.  منصف  ذهنمان  در 
تاریخی باارزش می شویم، کیفیت کالبدی بیشتر برایمان 
جلب توجه می کند. یک خطر وجود دارد و آن این است که 
بگوییم : با ارتقای ظرف، مظروف هم ارتقا پیدا می کند. هدف 
ما ارتقای زندگیست یا ارتقای کالبد؟ دوستانی که از حرفه 
معماری و شهرسازی دورند )مانند دکتر  پیران و دکتر هادی 
زنوز( به خوبی تذکر می دهند که باید به دنبال رضایت 
مردم باشیم. آن میزان که ما به کالبد توجه می کنیم، به 
رضایت مردم توجه نمی  کنیم. اگر صادقانه وارد بافت هایی 
شویم که می خواهیم کیفیت را در آن ها به وجود آوریم، 

آنچه برای ما مطلوب خواهدبود، نفوذپذیری و ریزدانگی 
نخواهدبود. مالک ارزیابی باید کیفیت داخل بافت باشد. 
هر میزان از رضایت که در مواجهه با بافت تاریخی به وجود 
می آید، از کیفیت زندگی داخل بافت ناشی می شود و این 
بسیار شگفت انگیز است که ذهن انسان چگونه این کیفیت 
را ادراک می کند. دیالوگی که میان دو پنجره در یک کوچه 
باریک که روبه روی هم ولی در دو ارتفاع متفاوت هستند 
شکل می گیرد، قابل حس است. تمام جذابیت در ارتباطی 
است که می تواند بین آن ها به وجود بیاید. هنگامی که از 
روی پله ای عبور می کنید یا از زیر دیواری رد می شوید، آن 
را زندگی می کنید و چون آن را زندگی می کنید، برایتان 
دارای اهمیت می شود. زیبایی در معماری به معنای کیفیت 
زندگی است. حیف است معماری که تمام حواس انسان را 
در اختیار می گیرد، به زیبایی بصری تنزل دهیم. زیبایی 
زندگی منبعث از خود زندگی است. کیفیت زندگی در یک 
اثر معماری، نشان دهنده ارزش آن اثر برای انسان هاست.  
بدین ترتیب وقتی وارد یک بافت با ارزش، بی ارزش یا نیمه 
باارزش تاریخی می شویم، مالک ارزیابی ما کیفیت زندگی 
در آن بافت خواهد بود. وقتی وارد محالت قدیمی شهر 
تهران می شویم و صمیمیت بازی در کوچه ها، بوی غذا، 
نشستن پیرمرد کنار یک درخت و ... را می بینیم، درواقع 
داریم کیفیتی را می بینیم که در کالبد تجلی پیداکرده است. 
این ارزش ها صوری نیستند. کسانی که می خواهند جستار 
کیفیت بکنند، می خواهند شکل زندگی را به کدام طرف 
ببرند؟ هنگامی که می گوییم می توان به وسیله یک کالبد 
خوب، زندگی خوبی ایجاد کرد، شکل مطلوب زندگی را 
با  استاد کار کردن  یاد داده است؟ من  ما  به  چه کسی 
تناسبات، بافت و نور هستم، اما همه این ها ابزارهای رسیدن 
به کیفیت زندگی هستند. حتی اگر ما در ایجاد تغییر در 
بافت بسیار هم موفق باشیم، همچنان زندگی پیچیده و 
شگفت انگیزی که به گفته مهندس کالنتری باید شگفت 
با  بدهید  اجازه  کرده ایم.  بی چهره  بماند،  باقی  هم  انگیز 
هم به یکی از محالت قدیمی شهر تهران برویم، به کوچه ها 
نگاه کنیم و بو بکشیم. یک بار هم به زعفرانیه یا یکی از 
محالت شمال تهران برویم. گویا محالت گونه دوم، ماسک 
به چهره زده اند و بی چهره شده اند. خون گرم داخل آن ها 
وجود ندارد. روابط، روابط دیگریست. آیا ما می خواهیم با 
ارتقای کیفیت، کیفیت را از محالت گونه اول بگیریم و به 
سمت چنین تصویر مسخ شده ای هدایت کنیم؟ درست 
است که کوچه های قدیمی ما دسترسی مناسبی ندارند، 
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اما اگر کسی بیمار شود، همسایه ها تا خود بیمارستان اورا 
همراهی می کنند اما اگر کسی در شمال شهر بیمار شود، 
باید به 115 زنگ بزند. البته راه باز است و آسانسورها کار 
می کنند اما همسایه ها کمکی نخواهندکرد. ما می خواهیم 
چه کیفیتی از زندگی را به چه تبدیل کنیم؟ آیا کسانی 
که می خواهند کیفیت را ارتقا بدهند می دانند چه شکلی 
از زندگی در بافت های ما وجود دارد و چه ابعادی از آن 
باید تغییر کند و چه ابعادی ثابت باقی بماند؟ این، علت 
مراجعه ما به میراث فرهنگی است. آیا با ارتقای کیفیت 
می توانیم ذوق و بزرگمردی ها را، با وجودی که بسیار مورد 
بی مهری قرارگرفته بودند، درک کنیم؟ کار ما مطلقاَ یک 
می افتد.  اتفاق  کالبد  طریق  از  که  است  اجتماعی  کار 
معمار هیچ راهی به جز شکل دادن به ساختمان ندارد. 
اگر این موضوع را از حوزه معماری به شهرسازی ببریم، 
متوجه می شویم که چه کاری داریم انجام می دهیم و چه 
قدر این موضوع مخاطره انگیز است. یعنی با ادعای ارتقای 
کیفیت در شهرها، آرام آرام آن ارزش ها و روابط انسانی را 
دگرگون و به آنچه می بینیم تبدیل می کنیم. آیا کسانی که 
این کار را انجام می دهند در ایجاد این نوع ظرایف ذوقی 
و روانی  که متعلق به مردم این سرزمین است و باید ارتقا 
یابد، موفق بوده اند؟ ما باید به سمت درک آن کیفیت برویم 

و بعد کیفیت شهرها را ارتقا دهیم."
مهندس  آقای  از  حجت،  دکتر  آقای  سخنرانی  از  پس 
بهشتی دعوت به عمل آمد تا با بیان دیدگاه های خود در 
ارتباط با این رویداد و همچنین مفهوم کیفیت به عنوان 

هسته کلیدی آن، توضیحاتی را ارائه دهند. 

ایشان بیان داشتند که: چند وقتی است که موضوعی را 
تعقیب می کنم و به دنبال نشانه هایی می گردم که یک 
از همان  این جایزه هم یکی  دارند ظاهر می شوند.  یک 
نشانه هاست. چند ماه پیش سازمان زیباسازی شهر تهران 

"نمای  بود:  کرده  نصب  تابلویی  بزرگراه صدر چنین  در 
ساختمان ها دیده می شود". این خیلی خبر مهمی بود. در 
بعضی نقاط شهر پالکارت هایی نصب شده با این مضمون 
که: "شهر را بشنوید". عده ای هم در تصویر گوششان را 
روی زمین گذاشته اند. این عالمت مهمی است. ما ترازویی 
را قرار داده ایم تا کیفیت را بسنجیم. کیفیت عطر و طعم 
است. این خبر واقعاَ خوب است و ما در سال 1۳94 داریم 
اولین جایزه جستار کیفیت را برگزار می کنیم که داللت بر  
روی دادن اتفاقات خوبی است. مفهوم کیفیت برای چندین 
دهه دچار تحول معنایی شده و رنگ کمی به خود گرفته 
بود. یعنی "کیفیت خوب" به "کمیت زیاد" تبدیل شده بود، 
مثالَ تبدیل کوچه 4متری به 8 متری و ساختمان 5 طبقه 
به 10طبقه، نشانه کیفیت بود. ما در زمان سیطره طوالنی 
کمیت، قطع نخاع شده بودیم یعنی حواسمان کار نمی کرد 
و چشم هایمان نمی دید. االن به مرور داریم می بینیم. االن 
که می گویند نمای ساختمان ها دارد دیده می شود، حرف 
درستی می زنند زیرا قبالَ دیده نمی شد. داخل بالکن ها نردبان 
شکسته، شیشه ترشی و گلدان شکسته بود. بالکن به پستو 
تبدیل شده بود، یعنی جایی در پشت ساختمان کیفیت 
باشد.  فعال  که حواسمان  به شرطی  است  و طعم  عطر 
اگر حواسمان فعال نباشند، کیفیت تبدیل به یک غذای 
بهداشتی مانند غذای بیمارستان می شود که پروتئین و 
ویتامینش اندازه دقیق دارد. ما یادمان می رود که یک روز 
اشتهای ما برای عطر و طعم غذای مادربزرگ برانگیخته 
می شد. به نظر من جامعه شهری ما برای دوره ای دچار 
قطع نخاع شده بود که اخیراَ حالش دارد خوب می شود. 
عالمتش هم این است که شامه اش در حال فعال شدن 
است و می تواند بوی تعفن را در گوشه کنار شهر استشمام 
کند و واکنش نشان دهد. اینکه مردم از دیدن آشفتگی 
در شهر اوقات تلخی می کنند، نشانه آن است که تمنای 
کیفیت در حال پدید آمدن است ولی خبر بد این است 
که ما در زمینه پاسخ به تمنای کیفیت، تمرین نداریم. 
اگر به تاریخ معماری ایران نگاه کنید، سنگ در آن زیاد به 
کار نرفته است، درصورتی که معماری اروپایی، یک معماری 
سنگی است. در ایران بیشتر خشت و آجر می بینیم. ظرف 
10 سال گذشته ایران رتبه یک را در مصرف سنگ کسب 
کرده است. ما به عنوان یک جامعه مسئول و متخصص 
هنوز آمادگی پاسخگویی به این تمنا را نداریم. باید عجله 

کنیم، در غیر این صورت فرصت را از دست می دهیم.
به نظر من اولین مخاطب فعالیتی که دارد صورت می گیرد، 
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کل جامعه است. تقاضا باید هر میزان که ممکن است وسعت 
و عمق پیدا کند. نکته دیگر اینکه، پاسخگوی این تقاضا 
شهرسازی  و  معماری  واژه  هستند.  وشهرسازان  معماران 
به  فقط  اگر  گرنه  و  است  کیفیت  بر  داللت  درحقیقت 
پارامترهای کمی آن توجه کنیم باید از اصطالح ساختمان 
استفاده کنیم و نه معماری. یا درشهر اگر صرفاَ به مسائل 
کمی و سرانه ها و امثال آن توجه کنیم بهتراست که نامش 
را برنامه ریزی شهری بنامیم و نه شهرسازی. واژه معماری و 
شهرسازی متضمن کیفیت است. این را بدان جهت عرض 
می کنم که جامعه معماری و جامعه شهرسازی، به آن چیزی 
که حقیقتا شهرسازی است، یعنی موضوع شهر به مثابه 
کیفیت، به حاشیه رانده شده، حال زمانی است که باید از 
حاشیه خارج شده و دوباره به متن بیاید. یکی از راه هایی 
که می تواند این بخش از جامعه را اعم از جامعه دانشگاهی، 
جامعه حرفه ای و جامعه مدیریتی را از حاشیه به متن بیاورد، 
این است که شرایطی را برای دیده شدن خود و محصول 
کار فراهم آورد. به نظر من این فعالیتی که در حال آغاز 
است می تواند موقعیت خیلی خوبی جهت تحقق این امر 
باشد." در ادامه با پخش کلیپی که شامل برخی از بازدیدهای 
انجام شده در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده در رویداد 
بود، مراسم ادامه پیدا کرد. پس از پخش اخرین کلیپ تهیه 
شده در این همایش، رونمایی از کتاب رویداد توسط خانم 
دکتر اعتماد انجام گرفت.  این کتاب با عنوان "تجربه های 
بازآفرینی شهری؛ مرور فرآیند و دستاوردهای اولین جایزه 
ملی جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری"، با توجه 
به نمونه های مشابه جهانی گردآوری و با یادداشتی از آقای 
دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی درباره مفهوم کیفیت از 

نگاه ایرانشهری، آغاز شده است. 

پس از مراسم رونمایی از کتاب، ضمن قرائت بیانیه شواری 
داوران توسط آقای دکتر حبیبی، جوایز تجربه های برتر توسط 

آقای دکتر ایزدی، خانم دکتر اعتماد، آقای دکتر پیران، آقای 
مهندس بهشتی، آقای دکتر صرافی و آقای دکتر دولت آبادی 
اهداء شد. نکته حائز اهمیت آن است که در این رویداد، در 
راستای دستیابی به هدف اصلی جشنواره که ایجاد زمینه 
رقابت سالم و احتراز از مفاهیم کمی بود، پروژه های برتر 
بدون در نظر گرفتن رتبه بندی معرفی شدند و با اعطای 
تندیس و لوح تقدیری از سوی وزیر راه و شهرسازی، مورد 

تقدیر قرار گرفتند. 

از مجموع 1۳0 تجربه بازآفرینی شهری رسیده به دبیرخانه 
رویداد، بر اساس معیارهای داوران در مرحله اول 80 تجربه 
انتخاب شدند و 66 تجربه بعد از بازدید میدانی به مرحله 
این تجربه ها، 2۳  بررسی  از  یافتند. پس  راه  دوم داوری 
مورد از سوی شورای داوران، شایسته تقدیر دانسته شدند 
و به نمایشگاه رویداد راه یافتند. در نهایت از میان کل آثار 
راه یافته به نمایشگاه، 1۳ تجربه به عنوان تجربه های برتر 
معرفی شدند که اسامی آنها به همراه علل موفقیت و اسامی 

جایزه گیرندگان در جدول انتهای گزارش آمده است. 

ایراد  با  دکتر حناچی  آقای  رویداد،  اول  بخش  پایان  در 
بیان  آن،  جانبی  برنامه های  و  رویداد  پیرامون  سخنانی 
نیازمند طرح  به شدت  "ما در شهرهایمان  که:  داشتند 
موضوع کیفیت هستیم و به نظر می رسد انتخاب مکان 
برگزاری این رویداد، یعنی کتابخانه ملی ایران به عنوان یک 
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مکان فرهنگی، گواهی بر حرکت به سمت کیفیت در این 
رویداد است." ایشان در ادامه صحبت های خود افزودند 
که:"هرچند همه ابزار فراهم نیست ولی باید تالش کنیم 
که نتایج اقدامات ما از نظر کیفیت، هربار کمی متفاوت تر و 
بهتر از قبل باشد. اگر بخواهیم اتفاق بزرگی در شهرهایمان 
بیفتد باید سازمان و سازوکار این تغییر را فراهم کنیم."

پس از سخنرانی آقای دکتر حناچی، آقای دکتر آقایی، 
بیانیه مسابقه عکاسی »جستجوی کیفیت در شهر از دریچه 
تصویر« را قرائت کردند و از برگزیدگان این مسابقه توسط دکتر 

آیوازیان و دکتر آقایی تقدیر به عمل آمد. 
در ادامه مراسم، آقای دکتر ایزدی از سه شهردار فعال در 
امر بازآفرینی شهری و یکی از مدیران راه و شهرسازی 
نیز به دلیل اقدامات ارزشمند در حوزه بازآفرینی شهری، 

قدردانی کردند که اسامی این افراد به شرح زیر است:
- آقای مهندس معصومی/ شهردار منطقه ۷ شیراز

- آقای مهندس پاک فطرت/ شهردار شیراز
- آقای مهندس ناظم رضوی/ شهردار کاشان

- آقای مهندس مانی فر/مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان قزوین
در بخش پایانی نیز از برگزیدگان مسابقه نقاشی "شهر من، 
محله من" قدردانی شد که گزارش آن در شماره 4۷ - 48 

همین نشریه منتشر شده است.
از  تقدیر  ضمن  ایزدی  دکتر  آقای  مراسم،  انتهای  در 
همکاران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری 
ایران، به نمایندگی تمامی کارشناسان دبیرخانه رویداد، از 
آقای دکتر دولت آبادی به عنوان مدیر عامل مرکز مطالعات 
و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و خانم دکتر الهه 
پژوتن به عنوان مدیر رویداد جستار کیفیت در تجربه های 
بازآفرینی شهری، قدردانی نموده و از مدیر دفتر مطالعات 
کاربردی و امور ترویجی، خانم دکتر عرفانیان سلیم و مدیر 

دفتر روابط عمومی، آقای شیخ انصاری تشکر کردند.
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تجربه های برتر در اولین دوره جایزه ملی جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری


