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ــۀ فرهنگــی »جســتار  ــن دورۀ برنام ــۀ دومی مراســم اختتامی
ــوب  ــهری در چارچ ــی ش ــای بازآفرین ــت در تجربه ه کیفی
ــر ۱۳۹۶ در  ــدن ایران شــهری« در روز 2۵ مه اندیشــه و تم
ســالن همایــش دکتــر پاکدامــن واقــع در مرکــز تحقیقــات 
بــا حضــور دکتــر عبــاس  راه، مســکن و شهرســازی 
آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی، معاونــان و مدیــران 
ــس  ــدگان مجل ــه، نماین ــن وزارتخان ــف ای بخش هــای مختل
شــورای اســالمی، صاحب نظــران و اســتادان دانشــگاه، 
بخش هــای  از  متخصــص  کارشناســان  حرفه منــدان، 
دولتــی و خصوصــی، مدیــران اســتانی در ســطوح مختلــف، 
ــاری و  ــان معم ــره از متخصص ــی ۷0 نف ــن گروه و همچنی
شهرســازی کشــور فرانســه کــه در انجمــن توســعۀ شــهری 
فرانســه عضویــت دارنــد برگــزار شــد. موضــوع دورۀ دوم این 
برنامــه در بخــش اصلــی، اقدامــات انجــام شــده در جهــت 
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان در دو عرصــۀ »فضــای 
عمومــی در بافــت تاریخــی« بــا کارکــردی در مقیــاس شــهر 
ــا کارکــردی در مقیــاس  و »ســکونت گاه های غیررســمی« ب
ــن برنامــه توانســت در فراینــدی ۱۸ ماهــه،  ــود. ای ــه ب محل
ضمــن فراهــم آوردن زمینــه ای بــرای گــردآوری اطالعــات 
ارزشــمند از فعالیت هــای صــورت گرفتــه در موضــوع مذکور، 
اثرگذارتریــن ایــن اقدامــات را از دیــد مــردم و کارشناســان 
ــرار دهــد. در بخش هــای  ــر ق ــد و مــورد تقدی شناســایی کن

جنبــی ایــن برنامــه نیــز دومیــن دورۀ مســابقۀ عکاســی بــا 
ــا  ــهری ب ــای ش ــی در فضاه ــای زندگ ــوع کیفیت ه موض
تأکیــد بــر فضاهــای واقــع در بافت هــای هــدف بازآفرینــی، 
و نخســتین دورۀ مســابقۀ کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکــری 

بازآفرینــی شــهری برگــزار شــد. 

از پخــش ســرود جمهــوری  پــس  آغــاز مراســم،  در 
اســالمی و تــالوت آیاتــی از قــرآن مجیــد، مجــری ضمــن 
خوشــامدگویی و طــرح دغدغه هــای وزارت راه و شهرســازی 
در بــاب کیفیــت زندگــی در شــهرها، حضــار را بــه تماشــای 
ــازی  ــران و بهس ــرکت عم ــده در ش ــه ش ــن گرافی تهی موش
شــهری بــا موضــوع بازآفرینــی شــهری دعــوت کــرد. نکتــۀ 
ــی  ــر بازآفرین ــد ب ــن گرافی تأکی ــن موش ــه در ای ــل توج قاب
شــهری بــه عنــوان سیاســتی یکپارچــه و شــهرنگر بــود که با 
مجموعــه ای متصــل از برنامه هــا، بــه دنبــال ارتقــای قابلیــت 
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زیســت پذیری شــهرها و کیفیــت زندگــی شــهروندان اســت.
اولیــن ســخنران، مهنــدس هوشــنگ عشــایری، سرپرســت 
شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران، 
ــازی در  ــرد وزارت راه و شهرس ــندی از رویک ــراز خرس ــا اب ب
دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم در جهــت اعتــال و ارتقــای 
ــۀ کیفیــت زندگــی، آن را  گفتمــان فرهنگــی پیرامــون مقول
زمینه ســاز امیــدواری بــه آینــده دانســت. او خاطرنشــان کــرد 
ــهری  ــازی ش ــران و بهس ــی عم ــرکت مادرتخصص ــه ش ک
ایــران، بــه عنــوان یکــی از متولیــان ارتقــای کیفیــت زندگی 
در شــهرها، در صــدد نهادینــه کــردن ایــن جریــان اســت و 
ــن مقصــد  ــه ســمت ای می کوشــد از مســیرهای متنوعــی ب
حرکــت کنــد. وی هــدف اصلــی رویــداد جســتار کیفیــت در 
تجربه هــای بازآفرینــی شــهری را حســاس ســاختن تمامــی 
کنشــگرانی دانســت کــه در جهــت بازآفرینی شــهری فعالیت 
ــری  ــرای بهره گی ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد و از آن ب می کنن
از نظــرات صاحبــان اندیشــه در اقصــا نقــاط کشــور، از 
جامعــۀ محلــی تــا دانشــگاهیا ن و متخصصــان و مدیــران و 
کارشناســان در ســطوح مختلــف مدیریتــی، یــاد کــرد و ســه 

دســتاورد ایــن برنامــه را چنیــن برشــمرد:
شناسـایی ظرفیت هـای ارزشـمندی کـه در کوچک ترین   

نهادهـای محلی سراسـر کشـور وجـود دارد.
مستندسـازی تجربیات ارزشـمند رخ داده در سراسر کشور   
کـه از لحـاظ حجـم عملیـات، کوچـک ولـی بـه لحـاظ 

عمـق اثرگـذاری، بسـیار قابـل توجه هسـتند.
میـان  همـکاری  شـبکۀ  ایجـاد  جهـت  در  تـالش   
حـوزۀ  بـه  عالقه منـد  تخصصـی  شـاخه های  سـایر 
ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری همچـون هنرمنـدان، 
جامعه شناسـان و نویسـندگان کـه شـهر را یک سـازمان 

شـناخته اند. اجتماعـی  ـ  فرهنگـی 
عشــایری ثبــت جایــزۀ جســتار کیفیــت در تجربه هــای 
بازآفرینــی شــهری بــه عنــوان یــک نشــان ملــی در کشــور، 
ــه ســایر بخش هــای زیرمجموعــۀ  گســترش ایــن برنامــه ب
ــایی  ــای شناس ــل تجربه ه ــازی، و تحلی وزارت راه و شهرس
ــرورت  ــج ض ــا و تروی ــای آن ه ــتخراج آموزه ه ــده و اس ش
ــی  ــه هــدف اصل ــل ب ــرای نی ــات ب ــی اقدام ــش و ارزیاب پای
ــده  ــای آین ــهری را از برنامه ه ــی ش ــت زندگ ــای کیفی ارتق

ــوان کــرد. ــداد عن ــرای ایــن روی ب
وی در پایــان ســخنان خــود بــه آخریــن آیــۀ قرائــت شــده 
در شــروع مراســم اشــاره کــرد کــه مضمــون آن چنیــن بــود: 
کوشــندگان بایســتی بســیار بکوشــند تــا بــه ارتقــای کیفیــت 

زندگــی خودشــان در ایــن دنیــا و در آخــرت دســت یابنــد.
ســخنران دوم دکتــر محمد ســعید ایــزدی، معاون شهرســازی 
و معمــاری وزارت راه و شهرســازی، بــود کــه می تــوان وی 
ــان در  ــن جری ــی ای ــر اصل ــه و راهب ــن برنام ــرداز ای را ایده پ
شــرکت مادرتخصصــی عمران و بهســازی شــهری دانســت. 
ــاب  ــازی در ب ــر راه و شهرس ــۀ وزی ــه دغدغ ــاره ب ــا اش او ب
کیفیــت زندگــی و تأکیــد مکــرر دکتــر آخونــدی بــر دو مقولۀ 
ــا  ــه ایشــان ب livability  و mobility، خاطرنشــان کــرد ک

توجــه بــه مســائلی که شــهرهای مــا با آن هــا مواجه هســتند 
همــواره بــر توجــه بــه ایــن مقــوالت اساســی، هــم در عرصۀ 

نظــر و هــم در عمــل، اصــرار و تأکیــد داشــته اســت.

 ایــزدی بــا ابــراز خرســندی از تــالش در حــوزۀ بازآفرینــی 
شــهری بــه عنــوان یکــی از محورهایــی کــه بــه نوعــی بــه 
ایــن دغدغــه در هــر دو عرصــه پاســخ می دهــد، افــزود کــه 
بــا پیگیــری ایــن منــش فکــری در تــالش هســتیم تغییــری 
ــم  ــزی شــهری ایجــاد کنی ــزی و برنامه ری در نظــام طرح ری
ــاال  ــه صــورت کّمــی و از ب کــه طــی دهه هــای متمــادی ب
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ــرورت  ــه ض ــه ب ــد. وی در ادام ــال می ش ــن دنب ــه پایی ب
ــه تغییــر محتــوای نظــام برنامه ریــزی کــه  ــاره ب توجــه دوب
ــود و ایجــاد  ــع شــده ب ــت واق ــورد غفل ــی م ــالیان طوالن س
زمینــه ای بــرای طــرح سیاســت بازآفرینــی شــهری و معرفی 
برنامه هایــی کــه تحــت لوای این سیاســت در گوشــه گوشــۀ 
شــهر دنبــال شــود پرداخــت. همچنیــن بــا اشــاره به مســائل 
ــد،  ــش داده ش ــن گرافی نمای ــه در موش ــهرها ک ــه ش مبتالب
عنــوان کــرد کــه بخش هــای مختلــف شــهرها درگیــر ایــن 
مســائل هســتند و عالوه بــر بخش هــای ناکارآمــد، فضاهایی 
ــد  ــز فاق ــا نی ــهرها و رودخانه ه ــادی ورودی ش ــون مب همچ

کارآمدی انــد.
ــکالت  ــن مش ــل ای ــه راه ح ــش ک ــن پرس ــرح ای ــا ط وی ب
ــد  ــد بای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرد ک ــان ک ــت، خاطرنش چیس
رویکردمــان را نســبت بــه برنامه هــا و اقدامــات تغییــر 
دهیــم. وی ضمــن اشــاره بــه تــالش زیــادی که در شــرکت 
عمــران و بهســازی شــهری ایــران در جهــت پیگیــری ایــن 
تغییــر رویکــرد از مقیــاس طرح ریــزی کالن تــا برنامه هــا و 
پروژه هــای عملیاتــی صــورت گرفتــه، اعــالم داشــت کــه بــا 
ــه  ــن مقول ــع و محدودیت هــا، الزم اســت ای ــه موان توجــه ب
ــه  ــی رود ک ــد م ــود و امی ــال ش ــترده تری دنب ــطح گس در س
در طــول چهــار ســال پیــش رو، بتــوان اصــالح ایــن نظــام و 
رویکــرد را در ســطوح بــاالی برنامه ریــزی پیگیــری کــرد. او 
افــزود وضعیــت مــا بــه حــدی چالشــی اســت کــه  چــاره ای 
ــاد  ــدات ابع ــم، و تهدی ــوع نداری ــن موض ــه ای ــه ب ــز توج ج
مختلــف آن بــرای شــهروندان آن قــدر جــدی اســت کــه باید 
در بســیاری از امــور تجدیــد نظــر کنیــم؛ فقط در نظــر گرفتن 
دو مقولــۀ ایمنــی و امنیــت از مقــوالت کیفیــت کافــی اســت 
تــا متوجــه شــویم مغفــول مانــدن آن هــا چــه آثــار مخــرب و 

ــه وجــود خواهــد آورد.  ــرای مــا ب تأســف باری ب
ایــزدی بــا بیــان مســیری کــه بــرای توجــه بــه کیفیــت در 
ــه  شــهرها در وزارت راه و شهرســازی طــی شــده اســت، ب
ــف  ــورهای مختل ــتار در کش ــداد جس ــابه روی ــات مش تجربی
اشــاره کــرد و این که مــرور دســتاوردهای آن هــا در دوره های 
ــد  ــی می توانن ــن برنامه های ــه چنی ــان داده ک ــاوت نش متف
ــای  ــی تجربه ه ــازی و آسیب شناس ــرای مستندس ــتری ب بس
مختلــف و ترغیب و تشــویق تکــرار الگوها در شــهرها و نقاط 

دیگــر فراهــم آورنــد؛ و ایــن موضــوع را یکــی از شــواهدی 
برشــمرد کــه نشــان می دهــد دنیــا هــم مســیری مشــابه را 
بــرای شناســایی آثــار اقدامــات و برنامه هــا طــی کرده اســت. 
ــون  ــی همچ ــش جنب ــده در بخ ــزار ش ــای برگ وی برنامه ه
نشســت های تخصصــی بــا حضــور هنرمنــدان، نویســندگان 
ــینما در  ــم و س ــوزۀ فیل ــر در ح ــان صاحب نظ و جامعه شناس
کنــار مســابقه های عکاســی و کتــاب را زمینه ســاز ورود بــه 
موضــوع کیفیــت زندگــی از دریچه هــای مختلــف دانســت.

وی در آخــر بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن رویــداد در طی 
دو دوره برگــزاری و تقدیر از اعضای شــورای سیاســت گذاری 
ــران شــرکت  ــی آن و مدی ــداد و داوران بخش هــای جنب روی
مادرتخصصــی کــه حامــی برنامــه بوده انــد و همچنیــن مدیر 
اجرایــی رویــداد، ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن برنامــه بــا 
حمایــت مدیریــت شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایران 
ــر و  ــن کامل ت ــد و در عی ــه یاب ــز ادام ــد نی ــال های بع در س
پربارتــر شــدن، تبدیــل بــه جریانــی بــرای ارزیابــی اقدامــات 

. د شو

ســومین ســخنران مهنــدس مجیــد کیانپــور، نایــب رئیــس 
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی و از مدیــران 
ســابق شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران، بــا مــرور 
فعالیت هــای خویــش در نهادهــای مختلــف اذعــان کــرد کــه 
پیگیــری مقولــۀ کیفیت حیات شــهری در سیاســت بازآفرینی 
شــهری ضرورتــی انکارناپذیــر اســت و بــا توجــه بــه این کــه 
شهرســازی و کیفیــت زندگــی شــهری موضوعــی فرابخشــی 
ــهروندان را  ــی ش ــت زندگ ــای کیفی ــوان ارتق ــت، نمی ت اس
وظیفــۀ نهــادی خــاص دانســت. وی ضمــن تأکیــد بــر توجه 
توأمــان بــه دو مقولــۀ نظــری و عملــی در بازآفرینی شــهری، 
ــع  ــۀ جام ــک برنام ــب ی ــا در قال ــه تنه ــرد ک خاطرنشــان ک
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آمایــش ســرزمین می توانیــم بــه ســمت اهدافمــان در ارتقای 
کیفیــت زندگــی مــردم حرکــت کنیــم.

وی افــزود بــا بررســی تجربیــات کشــورهای دیگــر در 
ــم  ــا، می بینی ــهرهای م ــی ش ــای کنون ــا چالش ه ــه ب مواجه
ــه  ــته اند ک ــود را داش ــاص خ ــای خ ــدام راه حل ه ــه هرک ک
در نهایــت منجــر بــه برنامــۀ بازآفرینی شــهری شــده  اســت. 
او مشــکالت دیگــر را ایــن دانســت کــه بخــش خصوصــی 
نتوانســته نقــش خــود را بــه درســتی در بخــش اجــرا ایفا کند 
و دولــت نیــز نتوانســته نقــش تســهیل گری داشــته باشــد و 
تمامــی ارگان هــا را پــای کار بیــاورد. کیانپــور ابــراز امیدواری 
ــرای  ــد بســتری ب کــرد کــه ســتاد بازآفرینــی شــهری بتوان
حضــور همــۀ ارگان هــا و ســازمان ها فراهــم آورد تــا بتــوان 
بــا کمــک آن هــا و اســتفاده از ابزارهــای در اختیارشــان بــه 
اهــداف برنامه هــا دســت یافــت، و روزی برســد که در کشــور 
حتــی یــک متــر مربــع بافــت ناکارآمــد وجود نداشــته باشــد.
ــی  ــرور اجمال ــه م ــت ب ــخنرانی، نوب ــه س ــن س ــس از ای پ
ــت در تجربه هــای  ــۀ جســتار کیفی ــی برنام بخش هــای جنب
بازآفرینــی شــهری رســید. ابتدا دکتــر مجتبی آقایــی، نمایندۀ 
شــورای داوران مســابقۀ عکاســی و دبیــرکل بخــش هنرهای 
تجســمی جشــنوارۀ فجــر، بــا اشــاره بــه فراینــد مســابقه در 
ــی  ــورای داوران در بازبین ــه ش ــت ک ــار داش دورۀ دوم اظه
اولیــۀ ۹۳2 عکــس رســیده بــه دبیرخانــه، 20۳ عکــس را بــه 
لحــاظ فنــی و محتوایــی شایســتۀ ورود به مرحلــۀ اول داوری 
مســابقه دانســت. در ایــن مرحلــه، ۱0۶ عکــس از ۷۹ عکاس 
بــه عنــوان آثــار نمایشــگاهی انتخــاب شــد و در مرحلــۀ دوم، 
پــس از چنــد مرتبــه طبقه بنــدی و مقایســۀ آثــار بــا یکدیگــر 
در حوزه هــای موضوعــی، ۷ عکــس بــه عنــوان آثــار برتــر و 
۳ عکــس بــه عنــوان آثــار شایســتۀ تقدیــر برگزیــده شــدند. 
وی پــس از ایــن مقدمــه، بیانیــۀ شــورای داوران مســابقه را 
قرائــت کــرد. بخــش دیگــر جنبــی، نخســتین دورۀ مســابقۀ 
کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکــری بازآفرینــی شــهری بــود 
کــه دکتــر مظفــر صرافــی، نماینــدۀ شــورای داوران، بیانیــۀ 

ایــن شــورا را قرائــت کــرد.
در ادامــۀ برنامــه از آقــای لویــی موتــار، نایــب رئیــس انجمن 
توســعۀ شــهری فرانســه، دعــوت شــد تــا بــه نمایندگــی از 
گــروه ۷0 نفــرۀ فرانســوی، بــه معرفی ایــن انجمــن و اهداف 

آن بپــردازد. وی حاضــران را بــه عنــوان همکاران خــود مورد 
خطــاب قــرار داد و خــود را معمــار و شهرســاز معرفــی کــرد و 
در شــرح پیشــینۀ انجمن توســعۀ شــهری فرانســه گفــت این 
انجمــن ۳0 ســال پیــش با عنــوان انجمن توســعۀ شــهرهای 
نــو و بــا هــدف تأســیس شــهرهای جدیــد تشــکیل شــد، امــا 
بــا تغییــر هــدف از توســعۀ شــهرها بــه نوســازی شــهرها، به 
انجمــن توســعۀ شــهری تغییــر نــام داد. وی افــزود: »مــا هم 
مثــل شــما در دوره هــای مختلــف، تحوالتــی در رویکردهــا 
ــر  ــددی را از س ــات متع ــته ایم و تجربی ــان داش و برنامه هایم
ــم،  ــر بوده ای ــا درگی ــا آن ه ــه ب ــائلی ک ــم. در مس گذرانده ای
ــم.  ــد کرده ای ــت تأکی ــوع فعالی ــودن ن ــته ای ب ــر چندرش ب
ــا و  ــا و تخصص ه ــورد صالحیت ه ــه در م ــم ک ــا دریافتی م
بخش هــای مختلــف مــورد نیــاز بایــد همــه را بــا هــم مــد 
نظــر قــرار دهیــم. در ایــن انجمــن تخصص هــای مختلفی در 
حــال فعالیــت هســتند، نظیــر آمایــش ســرزمین، انبوه ســازی، 
برنامه ریــزی شــهری و تخصص هــای دیگــر تــا بــه تبــادل 
نظــر و بررســی مشــکالت بپردازنــد. هــر ســال یــک ســفر 
ــاب  ــران را انتخ ــال ای ــم و امس ــام می دهی ــی انج مطالعات
ــه آن توجــه  کردیــم. کشــوری کــه در حــال حاضــر دنیــا ب
بســیاری دارد و تجربه هــای توســعۀ شــهری آن گســترده و 

متنــوع و  قابــل بررســی اســت.« 
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در ادامــه، پــس از پخــش کلیــپ بخــش ارزیابــی تجربه هــا 
ــش  ــورای داوران بخ ــای ش ــف، از اعض ــهرهای مختل در ش

اصلــی دعــوت بــه ســخنرانی شــد.

ــت:  ــار داش ــخنانی اظه ــران در س ــز پی ــر پروی ــدا دکت ابت
»انتخــاب اساســًا ماهیتــی پارادوکســیکال دارد. از یــک طرف 
تلــخ اســت چــون باالخــره کارهایــی کنــار گذاشــته می شــود 
کــه بــه هیــچ وجــه نشــانۀ بــی ارزش بــودن آن هــا نیســت و 
ــی را شــکل  ــت اســت کــه سســله مراتب ــت رقاب ــن ماهی ای
ــا چنــد کار می تواننــد  ــان فقــط یــک ی می دهــد کــه در پای
انتخــاب شــوند. ایــن همــان جنبــۀ تلخی اســت کــه گزینش 
بــا خــودش دارد. از یــک طــرف هــم شــیرین اســت چــرا که 
ــود  ــی می ش ــا صدای ــن گزینش ه ــع ای ــیاری از مواق در بس
بــرای بی صدایــان و کارهایــی معرفــی می شــوند مثــل 
ــنیده  ــچ گاه ش ــاید هی ــه ش ــیرآباد ک ــاد، ش ــکرآباد، زورآب لش
ــه وزارت راه  ــم ب ــک بگوی ــد تبری ــا بای ــدند. در این ج نمی ش
و شهرســازی کــه در ایــن مــدت کوتــاه فکرســازی کــرده و 
مجموعــۀ قابــل توجهــی از منابــع نوشــتاری را فراهــم آورده 
و در اختیــار و دســترس همــگان گذاشــته اســت، و مهم تــر 
ــد  ــزی کــرده اســت. بای ــد را پی ری از همــه اندیشــیدن و نق
ــر  ــی و پ ــیار طوالن ــیار بس ــه بس ــه راه نرفت ــم ک ــه کن اضاف
ــهروندان و  ــک ش ــارکت یکای ــت و مش ــیب اس ــراز و نش ف
ــر  ــرد«، کمت ــد »ف ــدم تول ــل ع ــه دلی ــه ب انســان هایی را ک
ــد و  ــدان بیاین ــه می ــا ب ــد ت ــتند ایجــاب می کن ــت داش حرم
صــدای مــردم در کنــار فعالیت هــای کارشناســی متخصصان 
و اقدامــات صاحبــان کســب و کار و دخیــالن در حــوزۀ شــهر 
شــنیده شــود. همــه بایــد دســت در دســت هــم دهنــد بــه 
مهــر و میهــن خویــش را کننــد آبــاد. بــاز می خواهــم تأکیــد 

ــان.  ــر صــدای بی صدای ــم ب کن

کوشــش مــا این بــوده اســت کــه از میــان کارهای فرســتاده 
شــده، پروژه هایــی را مطــرح کنیــم کــه کمتــر ممکــن اســت 
ــرادی  ــه اف ــه ب ــم ک ــم کنی ــتری فراه ــوند و بس ــنیده ش ش
کــه زحمــات طاقت فرســا می کشــند و از خــود نــام و 
نشــانی بــه جــا نمی گذارنــد، نــام و نشــان و هویتــی معیــن 
ــوان  ــه عن ــر ب ــذار از معب ــدی گ ــم بع ببخشــیم. مســئلۀ مه
محــل عبــور قریــن بــا دور بــاش و کور بــاش بــه معنایــی از 
معبــر اســت کــه بــه جریــان زندگــی روزمــره پیونــد بخــورد. 
ــوزادی از دســتگاه های  ــا حتــی ن در قدیــم وقتــی مقامــی ی
ــد  ــر می گذشــت، همــگان بای ــی از معب زورســاالری حکومت
ــکوت  ــرد در س ــد آن ف ــازه می دادن ــیدند و اج ــار می کش کن
و آرامــش بــه مقصــد خــودش برســد. امــروز خوشــبختانه بــا 
نوســازی محدوده هــای پیــاده راه در اکثــر شــهرها، زمینــه ای 
فراهــم آمــده تــا بتوان فراتــر از مرزهــای جنســیتی و طبقاتی 
ــاری کــه انســان ها را تکــه تکــه و گــروه گــروه  و هــر معی
می کنــد، بــه ســمت تعریفــی حرکــت کــرد کــه معبــر را بــه 
یــک مــکان در هم جوشــی، توقــف، ایســتادن، زندگــی را بــه 
اشــتراک گذاشــتن، گفت و گــو، راز و نیــاز، محبــت کــردن، و 
تجربــۀ مهربانــی تبدیــل می کنــد. عبــور از معبــر بــا چنیــن 
 ،community  ــوم ــه مفه ــی ک ــانی و اجتماع ــای انس فض
ــت،  ــران اس ــد آن در ای ــن واح ــه کوچک تری ــه ک ــا محل ی
ــه  ــی ک ــتر متفاوت ــی را در بس ــی آورد، زندگ ــودش م ــا خ ب
ــه  ــن وجهــی ب ــه بهتری ــده اســت ب انســانی تر و آموزش دهن
نمایــش می گــذارد، در دوره ای کــه شــهرها بایــد شــهرهای 
ــده  ــای آموزش دهن ــد محله ه ــا بای ــده و محله ه آموزش دهن

باشــند. 
ــا  ــد آن ب ــان یافتــن ایــن زندگــی و پیون ــۀ بعــدی، جری نکت
کســب وکار اســت. در واقــع، مفاهیم جدیــدی از این موضوع 
ــد و  ــدا می کن ــش پی ــود، زای ــارور می ش ــود، ب ــده می ش زن
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می بالــد. مرزهایــی کــه بیگانگی آفریــن بــود و کســب و کار 
ــرد،  ــدا می ک ــم ج ــدار ـ را از ه ــنده و خری ــع فروش ـ در واق
ــه و  ــه شــکل خصمان ــر ب ــال های اخی ــی در س ــن جدای و ای
ــد. در  ــد می یاب ــی پیون ــا زندگ ــود، ب ــده ب ــودی درآم تضادآل
ــی  ــواد غذای ــارت م ــدون نظ ــد، ب ــردم می آین ــکرآباد م لش
برمی دارنــد و در آخــر پــول می دهنــد؛ و همــه از ایــن فراینــد 
برداشــت، زندگــی اجتماعــی را بازتولیــد می کننــد و توســعه 
ــازی  ــتر فرهنگ س ــن بس ــدی در ای ــئلۀ بع ــد. مس می دهن
ــه  ــده کــه فقــدان آن ب ــرای مفهومــی مغفــول مان اســت، ب
 .urbanism شــدت در زندگــی مــا حس شــده اســت، یعنــی
ایــن فرهنگ ســازی بــه مقولــۀ مغفــول مانــدۀ زندگــی حیات 
می بخشــد، از جریــان زندگــی فرهنــگ می ســازد، فرهنــگ 
ــد و  ــانی می کن ــد، انس ــی می کن ــد، مردم ــش می ده را پاالی
ــق  ــارکت محور خل ــان محور و مش ــهر انس ــتر، ش ــن بس از ای
می کنــد. مســئلۀ دیگــر نقــش محــرک ایــن پروژه هــا اســت. 
ــه  ــی ب ــای قدیم ــل خانه ه ــان تبدی ــه جری ــما را ب ــه ش توج
مهمان خانــه و ســفره خانه در شــهرهای تاریخــی جلــب 
می کنــم. ایــن کســب و کار ضمــن این کــه کســب و 
ــن  ــی یافت ــدار شــدن و زندگ ــث پای ــی اســت، باع کار زیبای
ــد، از  ــظ می کن ــا را حف ــود، آن ه ــته می ش ــای گذش فضاه
شــرزگی ســاخت و ســازی کــه فقط به ســرمایه فکــر می کند 
ــی  ــه زندگ ــگ را در شــهرهایی ک ــی می بخشــد، فرهن رهای
اجتماعــی در آن هــا در مســیرهای محــدود و بســته ای جریان 
ــعه در  ــرای توس ــت ب ــی اس ــد، و محرک ــا می بخش دارد ارتق
ــث  ــک مباح ــک ی ــرح ی ــت ط ــف. فرص ــای مختل زمینه ه
مــورد نظــر در فراینــد کار نیســت ولــی آرزومنــدم کــه ایــن 
کوشــش های ارزنــده بــا جریــان زنــدۀ زندگــی مردمــی پیوند 
پیــدا کنــد و متخصصان، صاحبــان کســب و کار، و مقامات با 
مــردم کوچــه و بــازار پیونــد بخورنــد و ایــن مجموعــه، شــهر 
ــه بازآفرینــی زندگــی ســنت های  ــه ســمت ب انســان گرا را ب
خــوب گذشــته، رهنمــون ســازد، کــه خــود ایــن امــر موجــب 
پاالیــش و غربــال ســنت ها، و تمیــز یافتــن ســره از ناســره 
شــده و بــه تحقــق ایــن آرزو کــه آرزوی همــۀ ایرانیان اســت 
واقعیــت می بخشــد. نکتــۀ بعــدی اندیشه ســازی اســت کــه با 
اندیشــۀ ایران شــهری آغــاز شــد و خوشــحالم کــه بــه ســمت 
ــوم  ــترده ترین مفه ــهری در گس ــگ ایران ش ــدن و فرهن تم

خویــش در حــال حرکــت اســت تــا آن را بــا مفهــوم تمدنــی 
ــاید  ــده ای از آن، ش ــش عم ــمی بخ ــان اداری و رس ــه زب ک
ــای ســیاه،  ــا دری ــم از ســیحون و جیحــون ت ــم بگویی بتوانی
قبــاًل زبــان فارســی بــوده اســت پیونــد بدهــد و ســرمایه های 
ــا ایــن  ــد، ت ــه کار امــروز بیای ــا ب ــد ت گذشــته را روزآمــد کن
ترکیــب دیالکتیکــی عــام و خــاص یا گذشــته و آینــده و حال 
در پیونــد معنــی داری در بســتر اندیشــه و ســپس از طریــق 
اندیشــه، در پیونــد بــا عمل شــکل بگیــرد و جریان پیــدا کند.
در پایــان بایــد از دســت اندرکاران فرهیختــۀ وزارت راه و 
شهرســازی تشــکر کنــم کــه فضایــی را بــرای تنفــس فکری 
بــاز کردنــد کــه ارزشــمند اســت، و بــا نقــد شــما و اتفاقــًا نقد 
بی رحمانــۀ شــما می تــوان ایــن فضاهــا را بهتــر شــناخت و 
از ایــن مســیر هم اندیشــی کــرد بــرای بهبــود ایــن فضاهــا. 
چیــزی کــه در جامعــۀ مــا مغفــول مانــده هم اندیشــی 
ــی و  ــارکت واقع ــۀ مش ــرمایۀ اولی ــه س ــت ک ــی اس همگان
راســتین اســت کــه جــای آن همیشــه در جامعــۀ مــا خالــی 
ــش و  ــای فرح بخ ــن آروزه ــه ای ــدوارم ک ــت. امی ــوده اس ب
روح بخــش روز بــه روز تکثیــر شــود و نســیم کم تــوان تغییــر 

را بــه طوفانــی توفنــده ولــی ســازنده تبدیــل کنــد.«
ســپس دکتــر مظفــر صرافــی، عضــو دیگــر شــورای علمــی 
ــه  ــی شــهری، ب ــر بازآفرین و داوری بخــش تجربه هــای برت
ایــراد ســخن پرداخــت و اظهــار داشــت: »از مشــارکت ناچیــز 
ــدر کار  ــد آن ق ــه ای کــه نمی گوی در اندیشــه ورزی وزارت خان
ــر  ــرای فک ــی ب ــه وقت ــم ک ــت کن ــم خدم دارم و می خواه
ــۀ مهــم در داوری آن اســت  ــدارم خوشــحالم. نکت کــردن ن
کــه داوران بــرای قضــاوت هیــچ  گاه الگوهــای بــه اصطــالح 
شــمال شــهری، المثنــای تجــدد بی ریشــه ای کــه ایران شــهر 
را فرامــوش کــرده اســت، نداشــته اند و بــرای هــر پــروژه ای 
کــه زندگــی و حیــات مدنــی در آن شــکل گرفتــه بــود یــا در 
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جهــت ســازمان اجتماعــی نوینــی در حرکــت بــود، بیشــترین 
ارزش را قائــل شــده اند. نکتــۀ بعــدی ایــن اســت که شــورای 
داوران در مقولــۀ کیفیــت زندگــی شــهری بــا نــگاه بــه آینده، 
در کشــوری کــه بــا بحران هــای عدیــده ای همچــون بحران 
ــن کیفیــت را فقــط یــک حرکــت در  ــه رو اســت، ای آب روب
ــن طــور  ــد. شــورای داوران هرگــز ای ادامــۀ کمیــت نمی بین
نمی اندیشــد کــه همچــون سلســله مراتــب نیازهــای مازلــو، 
ــراغ  ــه س ــه برطــرف نشــود ب ــای پای ــه نیازه ــی ک ــا زمان ت
نیازهــای مراحــل باالتــر نمی رویــم، بلکــه اعتقــاد دارد کــه 
انســان فقــط بــه نــان زنــده نیســت و در حیــن رفــع نیازهای 
پایــه ای و بیولوژیــک، مرتبــه ای از کیفیــت زندگــی نیــز بایــد 

بــروز کنــد.«
در انتهــا دکتــر ســید محســن حبیبــی بیانیــۀ شــورای داوران 
ــی  ــای بازآفرین ــن تجربه ه ــی بهتری ــزۀ مل ــن دورۀ جای دومی

شــهری را بــه شــرح زیــر قرائــت کــرد.

ــر  ــای دکت ــه صحبت ه ــم اختتامی ــخنرانی مراس ــن س آخری
عبــاس آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی، بــود کــه بــه ایــن 
شــرح ایــراد شــد: »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. الحمــدهلل رب 
ــه  ــع فرهیخت ــن جم ــه در ای ــی خوشــوقتم ک ــن. خیل العالمی
هســتم، جمعــی از بــزرگان اندیشــه ورزی در حــوزۀ مســکن و 
شهرســازی و زندگــی شــهری. بــه میهمانان کشــور فرانســه 
هــم خیــر مقــدم می گویــم و امیــدوارم بتوانیم در ســطح ملی 
تبــادل نظــر داشــته باشــیم و دوســتان از اقامتشــان در ایــران 
بــا خاطــرات و دوســتی های خــوب بــه موطنشــان برگردنــد.
ــرد  ــر رویک ــاه ب ــروری کوت ــم م ــعی می کن ــط س ــن فق م
بنیادیــن خــودم داشــته باشــم. مــدت زیادی اســت کــه ما در 
ایــران اساســًا توســعه و مــدرن شــدن را با اجرای یک ســری 
پــروژه مســاوی می دانیــم. حتــی خــود مدرنیــزم را هــم تحت 

عنــوان پــروژۀ مدرنیــزم تلقــی می کنیــم. بــه نظر مــن، تأکید 
ــات و  ــزل همــۀ اقدام ــر پروژه محــوری و تن بیــش از حــد ب
ــم و  ــی کنی ــروژه ای طراح ــه پ ــب ک ــن قال ــه ای ــات ب اتفاق
همــۀ کار را مهندســی کنیــم و فکــر کنیــم کــه تمــام زندگی 
شــهری در اختیــار و کنتــرل مهندســان اســت، چه مهندســان 
ــگاه  ــن نحــوۀ ن حکومــت و چــه مهندســان کارگاه، نازل تری
ــه زندگــی و توســعۀ شــهری اســت. بــه همیــن دلیــل، از  ب
ابتــدای پذیــرش ایــن مســئولیت، تأکیــد بســیار زیــادی بــر 
بحــث حفظ حقــوق شــهروندی و شــهروند محوری داشــته ام. 
یــک بــار گفتــم اگــر کســی از مــن بپرســد تــو کــه از ســال 
۵۸ و دوران جوانــی در موقعیت هــا و پســت های متفاوتــی کار 
کــرده ای، از ایــن تجربــۀ تقریبــًا ۴0 ســاله چه یــاد گرفته ای، 
ــاب  ــده ام در غی ــه فهمی ــم ک ــه را می گوی ــک جمل ــن ی همی
عنصــر شــهروند و شــهروند محوری در هــر نــوع توســعه ای، 
چــه در حــوزۀ صنعــت و چــه در حــوزۀ فرهنــگ، شهرســازی 
یــا حــوزۀ حکومتــی، همــۀ برنامه هــا »هبــاًء منثــورا« اســت 
ــه هیــچ جایــی جــز ایجــاد مزاحمــت منجــر نمی شــود.  و ب
البتــه شــهروند یــک مفهــوم بســیار بســیار پیچیــده و عمیــق 
اســت. شــهروند مفهــوم سیاســی دارد، مفهوم اجتماعــی دارد، 
مفهــوم اقتصــادی دارد، مفهــوم فرهنگــی دارد، مفهــوم حــق 
داشــتن حــق دارد، مفهــوم آزادی دارد، و در کنــارش تکلیــف، 
تعهــد و مســئولیت نســبت بــه آینــدۀ خــود و آیندۀ یــک ملت 
را هــم دارد. شــهروند مفهــوم خیلــی خیلــی پیچیده ای اســت 
ولــی متأســفانه مــا وقتــی از ایــن عنــوان اســتفاده می کنیــم، 
ــاز هــم بــه واســطۀ خــوی تقلیل گرایانه مــان، می خواهیــم  ب
شــهروند را بــه عنصــری یارانه بگیــر تقلیل بدهیــم که حقش 
ایــن اســت کــه بیایــد از دولــت یارانــه بگیــرد، یعنــی تبدیــل 
شــهروند بــه عنصــری کــه بایــد ســهمش را از خزانــۀ دولــت 
ــه دریافــت کنــد و در واقــع نان خــور  ــۀ ماهان ــب یاران در قال

دولــت شــود. 
هــدف مــن صحبــت راجــع بــه مســائل شــهروندی نیســت، 
بلکــه فقــط می خواهــم توجــه شــما را در ارتبــاط بــا جســتار 
کیفیــت بــه اهمیــت موضــوع شــهروندی جلــب کنــم. مــن 
ایــن موضــوع را در میــان همکارانــم مطــرح کــردم، نــه فقط 
در حــوزۀ فعالیــت شــرکت عمــران و بهســازی شــهری، بلکه 
در حــوزۀ راهــداری و بنــادر، چــون وظیفۀ ســازمان بنــادر هم 
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این اســت کــه بر اســاس ارتقــای کیفیــت زندگی شــهروندان 
طراحــی کنــد. من همیشــه بــه دوســتانمان در ســازمان بنادر 
می گویــم از خودمــان بپرســیم تحوالتــی کــه در ایــران رخ 
داد بــه چــه دســتاوردی منتهــی شــد. یــک مثــال بزنــم. مــا 
بنــدری بــه نــام شــهید رجایــی در بندرعبــاس ســاختیم بــه 
ایــن امیــد کــه بزرگ تریــن بنــدر تجــاری را در شــمال خلیج 
ــم  ــم و االن ه ــم کردی ــاد ه ــم. ایج ــاد می کنی ــارس ایج ف
ظرفیــت بســیار باالیــی دارد و بــه دنبــال توســعۀ ظرفیت هم 
هســت. ولــی همیــن عمران گرایــی و پراگماتیزم عملــی ما را 
رســاند بــه این کــه فقــط بــه بنــدر در خــود بنــدر نــگاه کنیم. 
االن ببینیــد آثــار پیرامونــی ایــن بنــدر چیســت؟ آیــا دیگــر 
بنــدر تیــاب را داریــم؟ بنــدر لنگــه را داریــم؟ بنــدر مینــاب 
ــار نــگاه کنیــم بــه اطــراف بندرعبــاس و  را داریــم؟ یــک ب
ببینیــم کــه االن ۴0 درصد جمعیــت بندرعباس حاشیه نشــین 
ــاس  ــی ای در بندرعب ــت زندگ ــچ کیفی ــا هی ــا م ــتند. آی هس
ــه در  ــک کشــنده ای ک ــی و ترافی ــم؟ صف هــای طوالن داری
بندرعبــاس داریــم، دیگــر مفهومــی از کیفیــت زندگــی باقــی 
گذاشــته اســت؟ بحثــی کــه دربــارۀ مفهــوم شــهروند محوری 
مطــرح کــردم ایــن بــود کــه هــر اقدامــی قبــل از هــر چیــز 
بایــد بــا شــاخص های ارتقــای کیفیــت زندگــی آزمون بشــود. 
ــی  ــهید رجای ــدر ش ــاس و بن ــعۀ بندرعب ــف توس ــن مخال م
نیســتم ولــی ایــن برایــم خیلــی اهمیــت دارد کــه روزی کــه 
می خواهیــم یــک بنــدر را اجــرا کنیــم، رابطــۀ آن را بــا بنــادر 
پیرامونــی بفهمیــم. آیــا آن روز فکــر کردیــم کــه در همیــن 
ــی  ــاری بین الملل ــبکۀ تج ــک ش ــور ی ــوب کش ــۀ جن منطق
داریــم از زنگبــار و افریقــا تــا اقیانــوس هنــد کــه بــا اجــرای 
بنــدر شــهید رجایــی، کل این شــبکۀ تجاری از بیــن می رود؟ 
ــی  ــم اقدام ــی می خواهی ــه وقت ــت ک ــم اس ــیار مه ــذا بس ل

کنیــم، در قالــب شــهروندی بــه آن نــگاه کنیــم. 

مــا بایــد اساســًا تعریــف خــود را از شــهر عــوض کنیــم. یــک 
بــار می گوییــم شــهر یــک مجموعــۀ کالبــدی اســت، و یــک 
ــار هــم می گوییــم شــهر یــک ســازمان اجتماعــی اســت.  ب
ــازمان  ــک س ــهر ی ــم ش ــه بگویی ــد ک ــرق  می کن ــی ف خیل
اجتماعــی اســت در یــک کالبــد مشــخص یــا بگوییــم شــهر 
ــه  ــد اســت کــه اول و آخــر خــودش اســت و بقی یــک کالب
همــه فــدای ایــن کالبــد هســتند. اخیــراً در کتابــی از یکــی 
از متفکــران ایــران آقــای پهلــوان به نکتــۀ عمیقــی برخوردم 
ــه فکــر واداشــت. مــا می گوییــم شــهر یــک  کــه مــن را ب
ــه  ــه را اضاف ــن نکت ــان ای ــت. ایش ــی اس ــازمان اجتماع س
کرده انــد کــه غیــر از انســان موجــودات اجتماعــی دیگــری 
ــم  ــا نمی توانی ــا، ام ــگان و زنبوره ــد مورچ ــم، مانن ــم داری ه
بــه اجتماعــی بــودن انســان اکتفــا کنیــم و انســان ویژگــی 
اضافــه ای دارد کــه می توانــد ارزش آفرینــی کنــد. انســان یک 
موجــود اجتماعــی ـ فرهنگــی اســت و در واقــع آن بخــش 
فرهنگــی اســت کــه ســبک زندگــی را شــکل می دهــد، حس 
ــازمان  ــی را س ــات اجتماع ــد، و ارتباط ــاد می کن ــق ایج تعل
می دهــد. همــۀ ایــن بحث هایــی کــه داریــم از حــوزۀ 
ــی  ــودی اجتماع ــه موج ــان ک ــد و روی انس ــگ می آی فرهن
اســت ســوار می شــود. نکتــۀ قابــل تأمــل و تعمــق، عاقبــت 
ــگ  ــوزۀ فرهن ــه ح ــه ب ــدون توج ــی ب ــام عمران گرای و فرج
ــاه  ــۀ کوت ــد جمل ــت فرهنگــی اســت. در چن و جســتار کیفی
بخواهــم بیــان کنــم، تجربه هــای مــا در خاورمیانــه هرکــدام 
ــن  ــه ای ــی ب ــه بی توجه ــد ک ــا می گوین ــه م ــوی ب ــه نح ب
ــی  ــاک و جانکاه ــخت و دردن ــیار س ــب بس ــوع عواق موض
دارد. بایــد بپذیریــم خــود بحــث انقــالب ایــران، کــه البتــه 
ــای  ــد فعالیت ه ــل واکاوی اســت، در اوج رش ــی قاب موضوع
عمرانــی محقــق شــد و نشــان داد کــه توســعه بــر مبنــای 
عمــران قابــل تــداوم نیســت. آخریــن موضــوع نیــز  داعــش 
و تروریســم بین المللــی اســت کــه پدیــدۀ قابــل تأملی اســت 
ــی آن  ــتگاه اصل ــد خاس ــد، می بینی ــب کنی ــر آن را تعقی و اگ
در کشــورهایی اســت کــه بیشــترین رشــد عمرانــی و شــاید 
مرفه تریــن زندگــی مــادی را دارنــد. کــدام کشــورها داعــش 
ــان در  ــن جری ــاد سیاســی ای ــه ابع ــد؟ ب را پشــتیبانی می کنن
ــد  ــال بُع ــن بیشــتر دنب ــوان پرداخــت و م ــود می ت ــای خ ج
فرهنگــی آن هســتم چــرا کــه اگر ایــن بعــد نباشــد، اقدامات 
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سیاســی اصــاًل امــکان تحقــق و شــکل گیری ندارنــد. بایــد 
ــا در  ــۀ فرهنگــی وجــود داشــته باشــد ت یــک بســتر و زمین
آن یــک اتفــاق شــکل بگیــرد. اگــر توجــه کنید، کشــورهایی 
کــه از ایــن پدیــدۀ شــوم و تروریســم خشــن و کــور دفــاع و 
آن  را تأمیــن مالــی و تســلیحاتی می کننــد، بســیار ثروتمنــد 
هســتند و کیفیــت زندگــی مــادی باالیــی دارنــد. بــر همیــن 
ــه ایــن امــر کــه مبنــای توســعه  اســاس اســت کــه مــن ب
بایــد انســان فرهنگــی باشــد بیشــتر معتقــد می شــوم. اگــر 
ــم  ــم، می بینی ــف کنی ــی را تعری ــان فرهنگ ــم انس بخواهی
ــی، و  ــبکی از زندگ ــی، س ــی از زندگ ــودش کیفیت ــرای خ ب

حــس تعلقــات تاریخــی و معنــوی دارد.
آنچــه بــرای مــا بســیار مهــم اســت و می توانــد در حوزه های 
ــر مســتقیم داشــته باشــد کــه  مختلــف سیاســت گذاری تأثی
مجــال ورود بــه آن در ایــن جلســه نیســت، بازگشــت مــا بــه 
ــا  ــه قرن ه ــگ و تمــدن ایران شــهری اســت ک حــوزۀ فرهن
مردمــان ایــن حــوزۀ تمدنــی بــا آن زندگــی کرده انــد. مــن 
نمی گویــم مردمــان ایــن کشــور و می گویــم مردمــان ایــن 
ــی  ــوزه و اندیشــۀ فرهنگــی و تمدن ــن ح ــی. ای ــوزۀ تمدن ح
توانســته بــر بســیاری از تالطم هــا غلبــه کنــد و صلــح را در 
ایــن منطقــه پایــدار نگــه دارد و تــداوم تاریخــی را حفظ کند. 
ــش از اســالم   ــد، از پی ــران را می بینی ــخ ای ــی تاری شــما وقت

و آمــدن اســکندر و داســتان ســلوکیان گرفتــه تــا دوره هــای 
اســالم و بعــد از اســالم و مغول هــا و دیگــران، ایــن حــوزۀ 
ــد  ــودش هضــم کن ــا را در خ ــام این ه ــته تم ــی توانس تمدن
و حیاتــش را تــا امــروز ادامــه دهــد و هنــور هــم بتوانــد بــه 
ــا یــک اندیشــۀ فــراخ، محــور امنیــت در  ــان فارســی و ب زب
منطقــه باشــد. حــدود دو قــرن اســت کــه مــا وارد رویارویــی 
بــا جهــان مــدرن شــده ایم. االن دورۀ بازخوانــی و بازاندیشــی 
ــق  ــی و خل ــم بازآفرین ــه می توانی ــت ک ــت و دوره ای اس اس
مجــدد کنیــم. علــت تأکیــد زیــاد مــا در وزارت خانه بــر  کلمۀ 
بازآفرینــی هــم همیــن اســت کــه تصــور مــا ایــن نیســت که 
بایــد بجنگیــم و مقابلــه کنیــم بلکه بایــد بتوانیم خلــق مجدد 
و بازآفرینــی کنیــم. همچنــان کــه ایــران بعــد از اســالم یــا 
بعــد از حمله هــای بــزرگ خــودش را بازآفرینــی کــرد، االن 
هــم فرصتــی اســت کــه مــا بازآفرینــی کنیــم. ضمــن این که 
ــی  ــب و ملی گرای ــه عق ــت ب ــد بازگش ــه قص ــچ وج ــه هی ب
ــه  ــم ک ــد بدانی ــی آخــر کار بای ــم ول ــی را نداری ــور بی معن ک
خودمــان هســتیم و دیگــری نیســتیم. اگــر ایــن موضــوع را 
فهمیدیــم و مســیر را درســت انتخــاب کردیــم و آمدیــم در 
مســیر، بقیــۀ آن را طــی خواهیــم کــرد. در بحــث بازآفرینــی 
شــهری، تفــاوت ایــن دوره بــا دوره هــای پیشــین از جهــت 
سیاســت گذاری ملــی همیــن نکتــه اســت. مــا نمی خواهیــم 
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بافت هــای حاشــیه ای را نادیــده بگیریــم و دورشــان بزنیــم، 
ــد  ــال نق ــن دنب ــل رخ داد. م ــه در دورۀ قب ــی ک ــد اتفاق مانن
نیســتم ولــی قاعدتــًا بایــد از گذشــته درس بگیریــم. مســکن 
ــا  ــود. م ــینی ب ــدن حاشیه نش ــع دور زدن و ندی ــر در واق مه
ــم.  ــم دورش بزنی ــم و نمی توانی ــینی را ببینی ــد حاشیه نش بای
مــا بایــد فرســودگی بافت هــای میانــی را ببینیــم. مــا بایــد 
ــت  ــب اس ــال تخری ــه در ح ــان را ک ــای تاریخی م بافت ه
ببینیــم. مــا بایــد بافت هــای روســتایی را کــه بــر اثــر توســعۀ 
ــهری  ــای ش ــدند و کیفیت ه ــق ش ــا ملح ــه آن ه ــهرها ب ش
ــا را  ــم. این ه ــد ببینی ــاوت و نامتجانســی را ایجــاد کردن متف

بایــد ببینیــم و قابــل دور زدن نیســت. 
ــش  ــم، بخ ــوب ببینی ــوع را خ ــه موض ــن ک ــن همی بنابرای
ــد:  ــار می گوی ــئله رخ داده اســت. عط ــل مس ــده ای از ح عم
ــاده  ــای فت ــت، وز پ ــد رف ــون بای ــان خ ــی می ــرد ره ــر م گ
ســرنگون بایــد رفت، پــای در راه نــه و هیچ مپــرس، راه خود 
بگویــدت کــه چــون بایــد رفــت. مهــم این اســت کــه بیاییم 
در راه، موضــوع را قبــول کنیــم کــه  هســت. اگــر آمدیــم در 
ــن  ــد از آن ای ــم، بع ــن واقعیــت را پذیرفتی راه، اگــر همــه ای
ســتادهای بازآفرینــی در ســطح مرکــز اســتان و شهرســتان و 
غیــره ظرفیــت و قــدرت حــل بســیار زیــادی دارنــد. اگــر راه 
را پیــدا کردیــم، ایــن ظرفیــت و خالقیــت در تمام شــهرهای 
ایــران و مــردم ایــران هســت. مهــم این اســت که مــا که در 
دولــت نشســته ایم نگوییــم شــماها برویــد کنــار کــه مــا مــرد 
حــل تمــام مشــکالت هســتیم. نــه! مــا کوچــک همــۀ مردم 
ایــران هســتیم و تنهــا کاری کــه بایــد بکنیم سیاســت گذاری 
درســت اســت. نبایــد صــورت مســئله را پــاک کنیــم. نبایــد 
ــردم  ــه م ــد ب ــم. نبای ــان بدهی ــردم نش ــه م ــت ب راه نادرس
عالمــت غلــط بدهیــم. نبایــد بــه مــردم دروغ بگوییــم. وقتی 
ــدان  ــیرآباد زاه ــه ش ــم، ب ــردم می گویی ــه م ــا را ب واقعیت ه
کــه می رویــم می بینیــم یــک حرکــت و جنــب و جوشــی در 
مــردم هســت. در لشــکرآباد هــم هم گرایــی را در میــان مردم 
می بینیــم. پــس مهــم ایــن اســت کــه راه را بپذیریــم و ایــن 
را کــه همــۀ این هــا شــهروندان درجــه یــک هســتند.  یــک 
بــار در جایــی گفتــم سیاســت مــا انضمــام حاشــیه بــه متــن 
ــد حاشــیه ای داشــته باشــیم. حاشــیه  ــا اصــاًل نبای اســت. م
یعنــی چــه؟ همــه متــن هســتند. چــه کســی گفتــه آن هایــی 

کــه در حاشــیۀ شــهر زندگــی می کننــد در حاشــیه اند و مــا 
کــه در مرکــز شــهر زندگــی می کنیــم در متــن هســتیم. بــه 
مــن انتقــاد شــد کــه ایــن چــه حــرف گســتاخانه و خطرناکی 
اســت کــه می زنــی. گفتــم حــرف خطرنــاک آن اســت کــه 
بــه یــک ســوم جمعیــت شــهری ایــران بگوییــد حاشــیه اند 
و آن هــا را در متــن ملــت ایــران محســوب نکنیــد. ایــن خطر 
ــتند  ــن هس ــه مت ــا هم ــم این ه ــن می گوی ــه م دارد. این ک
ــوق  ــم شــهروندی و حق ــی می گویی ــن حــق اســت. وقت عی
شــهروندی، همــۀ شــهروندان متــن هســتند. عرضــم را تمام 
کنــم و بازگــردم بــه همــان مفهــوم انســان فرهنگــی. بــاور 
کنیــم قــدرت زایــش فرهنگــی تمــام مــردم ایــن ســرزمین 
را. اصــاًل مگــر فرهنــگ چیــزی غیــر از زایــش اســت؟ غیــر 
از قــدرت خلــق یــک ارزش افــزوده اســت؟ فرهنــگ یعنــی 
زایــش، یعنــی آفرینــش، یعنی خالقیــت. مگر فرهنــگ معنی 
دیگــری دارد؟ مــن امــروز خیلــی امیــدوارم از این کــه ایــن 
تعــداد چهــرۀ فرهیختــه در ایــن جمــع می ببینــم. چهره هایــی 
ــاز هــم فکــر  ــد و ب ــران فکــر کرده ان ــرای ای کــه همــواره ب
می کننــد و ایــران را دوســت دارنــد و می خواهنــد این کشــور 
و مردمــش همــواره عزیــز و ســربلند باشــند و در پــی صلح و 
بالندگــی این کشــور هســتند. برای همــۀ شــما آرزوی توفیق 
و ســربلندی دارم. والســالم علیکــم و رحمــه اهلل و برکاتــه.«

ــه  ــی از س ــن رونمای ــدی، آیی ــر آخون ــخنرانی دکت ــس از س پ
ــاب مستندســازی تجربه هــای شناســایی شــده در دو دورۀ  کت
جایــزۀ ملــی جســتار کیفیــت در تجربه هــای بازآفرینی شــهری، 
دومین دورۀ مســابقۀ عکاســی جســت وجوی کیفیت در شــهر از 
دریچــۀ تصویــر، و کتاب مســابقۀ نقاشــی شــهر مــن، محلۀ من 
بــا حضــور وزیــر و دکتــر ایــزدی، مهنــدس کیانپــور، مهنــدس 
عشــایری، دکتر شــکرچی زاده و همچنین علیرضــا فنونی، یکی 
ــی  ــز و ســوژۀ اتفاق ــاد تبری ــۀ احمد آب ــودکان ســاکن محل از ک
یکــی از عکس هــای برگزیــدۀ مســابقۀ عکاســی، برگــزار شــد. 
ســپس اعضــای شــورای داوران از دکتــر آخونــدی لــوح تقدیــر 
گرفتنــد و بــا حضور ایــن اعضا از کنشــگران اثرگذار در پیشــبرد 
سیاســت بازآفرینی شــهری در شــهرهای مختلف کشــور تقدیر 

ــه عمــل آمد.  ب
پــس از تقدیــر از تجربه هــای برگزیــده در حــوزۀ ارتقای کیفیت 
زندگــی در محدوده هــا و محله هــای هــدف بازآفرینــی شــهری، 
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مسابقة	کتاب

برتر

انتشاراتصاحب	اثرعنوان	کتابگونه

ـــتألیف

ترجمه
مجتبی رفیعیاننوسازی شهر لندن؛ حکمرانی، پایداری و اجتماع محوری 

انتشارات دانشگاه تهران / سازمان 
نوسازی شهر تهران

انتشارات تیسامحمدحسن خطیبی بایگیشهرها و جامعه

مسابقة	کتاب

شایستة	تقدیر

انتشاراتصاحب	اثرعنوان	کتابگونه

شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری کیومرث ایران دوستسکونت گاه های غیررسمی و اسطورة حاشیه نشینیتألیف
)وابسته به شهرداری تهران(

میدان بهارستان؛ تجربة نووارگی در فضای شهری 
ایرانی

دفتر پژوهش های فرهنگیزهرا اهری و محسن حبیبی

انتشارات تیسامحمود شارع پورنظریة اجتماعی و مسئلة شهریترجمه

به سوی یک رنسانس شهری؛ گزارش پایانی کارگروه 
ویژه به مدیریت لرد راجرز

انتشارات دانشگاه تهران / سازمان محمد سعید ایزدی
نوسازی شهر تهران

سازمان نوسازی شهر تهران به دلیل فعالیت های ارزشمند در انتشار کتاب های ترویجی و تبیین ضرورت توجه به مفهوم بازآفرینی شهریتقدیر ویژه
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از برگزیــدگان بخــش مســابقۀ کتــاب تقدیــر شــد. ایــن بخــش 
فاقــد اثــر برتــر در بخــش تألیف بــود. در ایــن بخش از ســازمان 
نوســازی شــهرداری تهــران بــه جهــت اهتمــام در نشــر آثــار 
ترویجــی مرتبــط بــا مفهــوم بازآفرینــی شــهری تقدیر ویــژه به 
عمــل آمــد. یکــی از موضوعــات قابــل توجــه در ایــن بخــش، 

تقدیــر از مؤلفــان کتاب مســابقۀ نقاشــی شــهر مــن، محلۀ من، 
پرنیــان شــاکری راد و نــگار بــزرگ زادۀ یــزدی بــود. بخــش 
بعــدی تقدیر از برگزیدگان مســابقۀ عکاســی با حضــور داوران 
بــود. در پایــان نیز مهندس عشــایری از فعالیت هــای ارزندۀ خانم 
دکتــر عرفانیــان ســلیم در پیشــبرد رویــداد و خانــم دکتــر پژوتن 

مدیــر اجرایــی برنامه تقدیــر به عمــل آورد.

دلیل	تقدیرسمتنام

دکتر علی اوسط 
هاشمی

اعام سال 1395 به عنوان سال حاشیه نشینان در استان سیستان و استاندار سیستان و بلوچستان
بلوچستان و تخصیص 30 درصد از بودجة همة سازمان ها به برنامه ها و 

اقداماتی که نیازهای زندگی این
 گروه را برطرف سازند

مهندس مسعود 
مالکی

مدیر ادارة کل راه و شهرسازی استان سیستان و 
بلوچستان

مجموعه فعالیت های پیوسته در کارآمد ساختن نظام برنامه ریزی و تخصیص 
منابع به مناطق حاشیه ای شهرهای استان سیستان و بلوچستان

مدیر مدرسة هفده شهریور بیرجندآقای عادلی مقدم 
حضور فعال و مؤثر در ترغیب مردم به مشارکت در تصمیم سازی و 

تصمیم گیری برای فضای بازی محلة 
 هفده شهریور بیرجند

رئیس هیئت امنای مسجد محلة هفده شهریور  بیرجندآقای بقایی
برنامه ریزی مجموعه ای از اقدامات مشارکتی در حوزه های مختلف کالبدی، رئیس ادارة بازآفرینی شهری سبزوارآقای مهدی برزویی

اجتماعی، اقتصادی در محات هدف
 بهسازی سبزوار با تأکید بر محلة عیدگاه 

آقای عبدالمجید 
قلندرزهی

ساخت زمین ورزشی با جمع آوری کمک های مردمی و راه اندازی تیم ورزشی ساکن محلة کریم آباد زاهدان
در محلة کریم آباد زاهدان 

راه اندازی خانه محله با بهره گیری از امکانات شخصی و کمک خیرین در مدیر خانة محلة عرفان در گرگانخانم مریم علیزاده
راستای بهبود وضعیت اجتماعی محله

کنشگران مؤثر در پیشبرد سیاست بازآفرینی شهری در کشور
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تجـربه	ها

برتر

 علت اصلیعنوان تجربهگونه
انتخاب

 کنشگر
 اثرگذار
کلیدی

مشارکت کنندگان )گیرندگان لوح گیرنده تندیسگیرنده لوح
تقدیر(

فضای 
عمومی در 

بافت تاریخی 
شهر

بازآفرینی میدان 
شهرداری و 

محورهای پیاده 
پیرامونی در شهر 

رشت

اثرگذاری مطلوب 
بر سرزندگی 
و منزلت بافت 
تاریخی شهر

شهرداری 
شهر رشت

رییس اداره راه و 
شهرسازی )آقای 
مهندس خاوری(

شهردار سابق )آقای 
دکتر ثابت قدم(

مهندس مشاور)آقای دکتر قانعی(
رییس سازمان عمران و بازآفرینی 

شهرداری رشت )آقای مهندس روایی(

بازآفرینی محور 
تربیت در شهر 

تبریز

احترام به 
زمینه گرایی 
و اثرگذاری 

مطلوب بر جریان 
بهسازی بافت 

پیرامونی

شهرداری 
شهر تبریز

شهردار فعلی 
)آقای اسحقی(

شهردار سابق 
)آقای مهندس 

درویش زاده(

رییس اداره راه و شهرسازی )آقای دکتر 
اخالقی(

رییس اداره کل میراث فرهنگی 
استان)آقای آبدار(

 بازآفرینی
 مجموعه تاریخی
 سعدالسلطنه در
شهر قزوین

اثرگذاری مطلوب 
بر سرزندگی 
و منزلت بافت 
تاریخی شهر

شهرداری 
شهر قزوین

رییس سازمان 
نوسازی 

شهرداری)آقای 
رشوند(

رییس میراث 
فرهنگی استان 
)آقای حضرتی ها(

شهردار )آقای مهندس صفری(
رییس اداره راه و شهرسازی )آقای مهندس 

حق لطفی(
رییس اداره عمران و بهسازی )آقای 

مهندس ناصری فر(

بازآفرینی 
راسته های بازار 
قدیم شهر آمل

بهره گیری 
مطلوب از 

مشارکت فعاالنه 
مردم در فرآیند 

برنامه

شهرداری 
شهر آمل

شهردار 
فعلی )آقای 

دوست محمد 
کوهستانی(

یکی از بستگان 
مرحوم آقای 

مهندس طاهر نژاد
اداره راه و شهرسازی

سکونتگاه 
غیررسمی

بازآفرینی محور 
انوشه در محله 
لشگرآباد شهر 

اهواز

ارتقای منزلت 
مکانی و 

اثرگذاری مطلوب 
بر رونق جریان 
اقتصادی در 

محله

اهالی محله 
لشگرآباد در 
شهر اهواز

رییس شورای 
شهر به نمایندگی 

از مردم )آقای 
فلسفی(

شهردار فعلی )آقای 
کتانباف(

رییس اداره کل راه و شهرسازی استان 
خوزستان )آقای مهندس رحمانی(
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تجـربه	ها

شایسـتة تقدیر

کنشگر	علت	اصلی	انتخابعنوان	تجربهگونه
اثرگذار	اصلی

گیرندة	
لوح

مشارکت	کنندگان	)گیرندگان	لوح	تقدیر(

فضای 
عمومی در 

بافت تاریخی 
شهر

بازآفرینی قلمروی 
عمومی محله های 
تاریخی در شهر 

نایین

مشارکت مؤثر در فرایند 
برنامه و حرکت در 

مسیر تحقق حکمروایی 
محلی

هیئت امنای 
حسینیه های 
هفت محلة 
تاریخی شهر 

نایین 

نمایندة 
هیئت های 
امنا/ شهردار

رئیس ادارة عمران و بهسازی )مهندس فخاران(
رئیس ادارة راه و شهرسازی استان اصفهان

مرمت و 
بهره برداری مجدد 
از خانة تاریخی 
خاتمی فر )کافة 
کهن( در شهر 

بوشهر

اثرگذاری مطلوب بر 
جریان احیای ابنیة 
ارزشمند در بافت 

تاریخی شهر و افزایش 
شادمانی و سرزندگی 

شهروندان

دکتر ندا خاتمی فر 
 دکتر علی 

کولیوند

دکتر ندا 
خاتمی فر

دکتر علی 
کولیوند

-

ترویج مجموعه 
برنامه های فرهنگی 
در بافت تاریخی 

شهر تهران

اثرگذاری مطلوب بر 
سرزندگی و منزلت 
بافت تاریخی شهر

شهرداری منطقة 
12 شهر تهران

شهردار سابق 
)مهندس 

ملکی(
معاونت فرهنگیـ  اجتماعی شهرداری تهران

بازآفرینی محور 
مسجد جامع در 

شهر یزد

اثرگذاری مطلوب بر 
منزلت بافت تاریخی 

شهر
شهرداری شهر 

یکی از بستگان مرحوم مهندس علوی )طراح پروژه(شهردار یزد

سکونتگاه 
غیررسمی

توانمندسازی زنان و 
جوانان حاشیه نشین 
زاهدان با تأکید بر 
اقدامات در محلة 

شیرآباد

بهره گیری مؤثر و 
مطلوب از ظرفیت های 

مردمی و اتخاذ 
رویکردهای مناسب در 
ارتقای سطح معیشت

بنیاد توسعة 
کارآفرینی زنان و 

جوانان

مدیر عامل 
بنیاد )دکتر 
فیروزه صابر(

مدیر خانة هدی در شیرآباد
)خانم دیزنگیان(

توانمندسازی با تکیه 
بر صنایع دستی در 
سکونت گاه های 
غیررسمی شهر 

سنندج

بهره گیری مؤثر و 
مطلوب از ظرفیت های 

مردمی و اتخاذ 
رویکردهای مناسب در 
ارتقای سطح معیشت

ادارة عمران و 
بهسازی شهری 
استان کردستان

رئیس 
ادارة راه و 
شهرسازی 

استان 
)کردستان(

رئیس ادارة عمران و بهسازی
مدیر برنامة توانمندسازی

احداث پارک محلة 
بدلجه در شهر 

گنبدکاووس

اثرگذاری مطلوب بر 
وضعیت محیط زیست 
و ارتقای سطح تعامات 

اجتماعی

شهرداری شهر 
معاون فنی و عمرانی  شهرداریشهردار سابق گنبدکاووس

رئیس ادارة عمران و بهسازی 

ارتقای کیفیت 
زندگی مردم در 
محلة خضر شهر 

همدان

نگاه کل نگر در
 برنامه ریزی 

مجموعه ای از اقدامات 
اجتماعی، اقتصادی و 

کالبدی

ادارة عمران و 
بهسازی استان 

همدان

رئیس 
ادارة راه و 
شهرسازی 

استان
رئیس ادارة عمران و بهسازی مدیر برنامة توانمندسازی




