گـزارش اختتامیـه دومین دوره برنامـه جسـتار کیفیت در
تجـربههای بازآفرینـی شهری در چارچـوب اندیشـه ایران شهـری
الهه پژوتن
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مراســم اختتامیــۀ دومیــن دورۀ برنامــۀ فرهنگــی «جســتار
کیفیــت در تجربههــای بازآفرینــی شــهری در چارچــوب
اندیشــه و تمــدن ایرانشــهری» در روز  25مهــر  1396در
ســالن همایــش دکتــر پاکدامــن واقــع در مرکــز تحقیقــات
راه ،مســکن و شهرســازی بــا حضــور دکتــر عبــاس
آخونــدی ،وزیــر راه و شهرســازی ،معاونــان و مدیــران
بخشهــای مختلــف ایــن وزارتخانــه ،نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی ،صاحبنظــران و اســتادان دانشــگاه،
حرفهمنــدان ،کارشناســان متخصــص از بخشهــای
دولتــی و خصوصــی ،مدیــران اســتانی در ســطوح مختلــف،
و همچنیــن گروهــی  70نفــره از متخصصــان معمــاری و
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
و «ســکونتگاههای غیررســمی» بــا کارکــردی در مقیــاس
محلــه بــود .ایــن برنامــه توانســت در فراینــدی  18ماهــه،
ضمــن فراهــم آوردن زمین ـهای بــرای گــردآوری اطالعــات
ارزشــمند از فعالیتهــای صــورت گرفتــه در موضــوع مذکور،
اثرگذارتریــن ایــن اقدامــات را از دیــد مــردم و کارشناســان
شناســایی کنــد و مــورد تقدیــر قــرار دهــد .در بخشهــای

جنبــی ایــن برنامــه نیــز دومیــن دورۀ مســابقۀ عکاســی بــا
موضــوع کیفیتهــای زندگــی در فضاهــای شــهری بــا
تأکیــد بــر فضاهــای واقــع در بافتهــای هــدف بازآفرینــی،
و نخســتین دورۀ مســابقۀ کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکــری
بازآفرینــی شــهری برگــزار شــد.

در آغــاز مراســم ،پــس از پخــش ســرود جمهــوری
اســامی و تــاوت آیاتــی از قــرآن مجیــد ،مجــری ضمــن
خوشــامدگویی و طــرح دغدغههــای وزارت راه و شهرســازی
در بــاب کیفیــت زندگــی در شــهرها ،حضــار را بــه تماشــای
موشــنگرافی تهیــه شــده در شــرکت عمــران و بهســازی
شــهری بــا موضــوع بازآفرینــی شــهری دعــوت کــرد .نکتــۀ
قابــل توجــه در ایــن موشــنگرافی تأکیــد بــر بازآفرینــی
شــهری بــه عنــوان سیاســتی یکپارچــه و شــهرنگر بــود که با
مجموعـهای متصــل از برنامههــا ،بــه دنبــال ارتقــای قابلیــت

زیسـتپذیری شــهرها و کیفیــت زندگــی شــهروندان اســت.
اولیــن ســخنران ،مهنــدس هوشــنگ عشــایری ،سرپرســت
شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران،
بــا ابــراز خرســندی از رویکــرد وزارت راه و شهرســازی در
دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم در جهــت اعتــا و ارتقــای
گفتمــان فرهنگــی پیرامــون مقولــۀ کیفیــت زندگــی ،آن را
زمینهســاز امیــدواری بــه آینــده دانســت .او خاطرنشــان کــرد
کــه شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری
ایــران ،بــه عنــوان یکــی از متولیــان ارتقــای کیفیــت زندگی
در شــهرها ،درصــدد نهادینــه کــردن ایــن جریــان اســت و
میکوشــد از مســیرهای متنوعــی بــه ســمت ایــن مقصــد
حرکــت کنــد .وی هــدف اصلــی رویــداد جســتار کیفیــت در
تجربههــای بازآفرینــی شــهری را حســاس ســاختن تمامــی
کنشــگرانی دانســت کــه در جهــت بازآفرینی شــهری فعالیت
میکننــد و از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای بهرهگیــری
از نظــرات صاحبــان اندیشــه در اقصــا نقــاط کشــور ،از
جامعــة محلــی تــا دانشــگاهیان و متخصصــان و مدیــران و
کارشناســان در ســطوح مختلــف مدیریتــی ،یــاد کــرد و ســه
دســتاورد ایــن برنامــه را چنیــن برشــمرد:

عشــایری ثبــت جایــزة جســتار کیفیــت در تجربههــای
بازآفرینــی شــهری بــه عنــوان یــک نشــان ملــی در کشــور،
گســترش ایــن برنامــه بــه ســایر بخشهــای زیرمجموعــة
وزارت راه و شهرســازی ،و تحلیــل تجربههــای شناســایی
شــده و اســتخراج آموزههــای آنهــا و ترویــج ضــرورت
پایــش و ارزیابــی اقدامــات بــرای نیــل بــه هــدف اصلــی
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری را از برنامههــای آینــده

ایــزدی بــا ابــراز خرســندی از تــاش در حــوزة بازآفرینــی
شــهری بــه عنــوان یکــی از محورهایــی کــه بــه نوعــی بــه
ایــن دغدغــه در هــر دو عرصــه پاســخ میدهــد ،افــزود کــه
بــا پیگیــری ایــن منــش فکــری در تــاش هســتیم تغییــری
در نظــام طرحریــزی و برنامهریــزی شــهری ایجــاد کنیــم
کــه طــی دهههــای متمــادی بــه صــورت ک ّمــی و از بــاال
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 شناسـایی ظرفیتهـای ارزشـمندی کـه در کوچکترین
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.
 تلاش در جهـت ایجـاد شـبکة همـکاری میـان
سـایر شـاخههای تخصصـی عالقهمنـد بـه حـوزة
ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری همچـون هنرمنـدان،
جامعهشناسـان و نویسـندگان کـه شـهر را یک سـازمان
فرهنگـی ـ اجتماعـی شـناختهاند.

بــرای ایــن رویــداد عنــوان کــرد.
وی در پایــان ســخنان خــود بــه آخریــن آیــة 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 محمدســعید ایــزدی ،معاون شهرســازی
و معمــاری وزارت راه و شهرســازی ،بــود کــه میتــوان وی
را ایدهپــرداز ایــن برنامــه و راهبــر اصلــی ایــن جریــان در
شــرکت مادرتخصصــی عمران و بهســازی شــهری دانســت.
او بــا اشــاره بــه دغدغــة وزیــر راه و شهرســازی در بــاب
کیفیــت زندگــی و تأکیــد مکــرر دکتــر آخونــدی بــر دو مقولة
 livabilityو  ،mobilityخاطرنشــان کــرد کــه ایشــان بــا
توجــه بــه مســائلی که شــهرهای مــا با آنهــا مواجه هســتند
همــواره بــر توجــه بــه ایــن مقــوالت اساســی ،هــم در عرصة
نظــر و هــم در عمــل ،اصــرار و تأکیــد داشــته اســت.
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بــه پاییــن دنبــال میشــد .وی در ادامــه بــه ضــرورت
توجــه دوبــاره بــه تغییــر محتــوای نظــام برنامهریــزی کــه
ســالیان طوالنــی مــورد غفلــت واقــع شــده بــود و ایجــاد
زمینـهای بــرای طــرح سیاســت بازآفرینــی شــهری و معرفی
برنامههایــی کــه تحــت لوای این سیاســت در گوشــه گوشــة
شــهر دنبــال شــود پرداخــت .همچنیــن بــا اشــاره به مســائل
مبتالبــه شــهرها کــه در موشــنگرافی نمایــش داده شــد،
عنــوان کــرد کــه بخشهــای مختلــف شــهرها درگیــر ایــن
مســائل هســتند و عالوه بــر بخشهــای ناکارآمــد ،فضاهایی
همچــون مبــادی ورودی شــهرها و رودخانههــا نیــز فاقــد
کارآمدیانــد.
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه راهحــل ایــن مشــکالت
چیســت ،خاطرنشــان کــرد کــه بــه نظــر میرســد بایــد
رویکردمــان را نســبت بــه برنامههــا و اقدامــات تغییــر
دهیــم .وی ضمــن اشــاره بــه تــاش زیــادی که در شــرکت
عمــران و بهســازی شــهری ایــران در جهــت پیگیــری ایــن
تغییــر رویکــرد از مقیــاس طرحریــزی کالن تــا برنامههــا و
پروژههــای عملیاتــی صــورت گرفتــه ،اعــام داشــت کــه بــا
توجــه بــه موانــع و محدودیتهــا ،الزم اســت ایــن مقولــه
در ســطح گســتردهتری دنبــال شــود و امیــد مــیرود کــه
در طــول چهــار ســال پیــش رو ،بتــوان اصــاح ایــن نظــام و
رویکــرد را در ســطوح بــاالی برنامهریــزی پیگیــری کــرد .او
افــزود وضعیــت مــا بــه حــدی چالشــی اســت کــه چــارهای
جــز توجــه بــه ایــن موضــوع نداریــم ،و تهدیــدات ابعــاد
مختلــف آن بــرای شــهروندان آنقــدر جــدی اســت کــه باید
در بســیاری از امــور تجدیــد نظــر کنیــم؛ فقط در نظــر گرفتن
دو مقولــة ایمنــی و امنیــت از مقــوالت کیفیــت کافــی اســت
تــا متوجــه شــویم مغفــول مانــدن آنهــا چــه آثــار مخــرب و
تأس ـفباری بــرای مــا بــه وجــود خواهــد آورد.
ایــزدی بــا بیــان مســیری کــه بــرای توجــه بــه کیفیــت در
شــهرها در وزارت راه و شهرســازی طــی شــده اســت ،بــه
تجربیــات مشــابه رویــداد جســتار در کشــورهای مختلــف
اشــاره کــرد و اینکه مــرور دســتاوردهای آنهــا در دورههای
متفــاوت نشــان داده کــه چنیــن برنامههایــی میتواننــد
بســتری بــرای مستندســازی و آسیبشناســی تجربههــای
مختلــف و ترغیب و تشــویق تکــرار الگوها در شــهرها و نقاط

دیگــر فراهــم آورنــد؛ و ایــن موضــوع را یکــی از شــواهدی
برشــمرد کــه نشــان میدهــد دنیــا هــم مســیری مشــابه را
بــرای شناســایی آثــار اقدامــات و برنامههــا طــی کرده اســت.
وی برنامههــای برگــزار شــده در بخــش جنبــی همچــون
نشسـتهای تخصصــی بــا حضــور هنرمنــدان ،نویســندگان
و جامعهشناســان صاحبنظــر در حــوزة فیلــم و ســینما در
کنــار مســابقههای عکاســی و کتــاب را زمینهســاز ورود بــه
موضــوع کیفیــت زندگــی از دریچههــای مختلــف دانســت.
وی در آخــر بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن رویــداد در طی
دو دوره برگــزاری و تقدیر از اعضای شــورای سیاسـتگذاری
رویــداد و داوران بخشهــای جنبــی آن و مدیــران شــرکت
مادرتخصصــی کــه حامــی برنامــه بودهانــد و همچنیــن مدیر
اجرایــی رویــداد ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن برنامــه بــا
حمایــت مدیریــت شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایران
در ســالهای بعــد نیــز ادامــه یابــد و در عیــن کاملتــر و
پربارتــر شــدن ،تبدیــل بــه جریانــی بــرای ارزیابــی اقدامــات
شو د .

ســومین ســخنران مهنــدس مجیــد کیانپــور ،نایــب رئیــس
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی و از مدیــران
ســابق شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران ،بــا مــرور
فعالیتهــای خویــش در نهادهــای مختلــف اذعــان کــرد کــه
پیگیــری مقولــة کیفیت حیات شــهری در سیاســت بازآفرینی
شــهری ضرورتــی انکارناپذیــر اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
شهرســازی و کیفیــت زندگــی شــهری موضوعــی فرابخشــی
اســت ،نمیتــوان ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان را
وظیفــة نهــادی خــاص دانســت .وی ضمــن تأکیــد بــر توجه
توأمــان بــه دو مقولــة نظــری و عملــی در بازآفرینی شــهری،
خاطرنشــان کــرد کــه تنهــا در قالــب یــک برنامــة جامــع

آن بپــردازد .وی حاضــران را بــه عنــوان همکاران خــود مورد
خطــاب قــرار داد و خــود را معمــار و شهرســاز معرفــی کــرد و
در شــرح پیشــینة انجمن توســعة شــهری فرانســه گفــت این
انجمــن  30ســال پیــش با عنــوان انجمن توســعة شــهرهای
نــو و بــا هــدف تأســیس شــهرهای جدیــد تشــکیل شــد ،امــا
بــا تغییــر هــدف از توســعة شــهرها بــه نوســازی شــهرها ،به
انجمــن توســعة شــهری تغییــر نــام داد .وی افــزود« :مــا هم
مثــل شــما در دورههــای مختلــف ،تحوالتــی در رویکردهــا
و برنامههایمــان داشــتهایم و تجربیــات متعــددی را از ســر
گذراندهایــم .در مســائلی کــه بــا آنهــا درگیــر بودهایــم،
بــر چندرشــتهای بــودن نــوع فعالیــت تأکیــد کردهایــم.
مــا دریافتیــم کــه در مــورد صالحیتهــا و تخصصهــا و
بخشهــای مختلــف مــورد نیــاز بایــد همــه را بــا هــم مــد
نظــر قــرار دهیــم .در ایــن انجمــن تخصصهــای مختلفی در
حــال فعالیــت هســتند ،نظیــر آمایــش ســرزمین ،انبوهســازی،
برنامهریــزی شــهری و تخصصهــای دیگــر تــا بــه تبــادل
نظــر و بررســی مشــکالت بپردازنــد .هــر ســال یــک ســفر
مطالعاتــی انجــام میدهیــم و امســال ایــران را انتخــاب
کردیــم .کشــوری کــه در حــال حاضــر دنیــا بــه آن توجــه
بســیاری دارد و تجربههــای توســعة شــهری آن گســترده و
متنــوع و قابــل بررســی اســت».
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آمایــش ســرزمین میتوانیــم بــه ســمت اهدافمــان در ارتقای
کیفیــت زندگــی مــردم حرکــت کنیــم.
وی افــزود بــا بررســی تجربیــات کشــورهای دیگــر در
مواجهــه بــا چالشهــای کنونــی شــهرهای مــا ،میبینیــم
کــه هرکــدام راهحلهــای خــاص خــود را داشــتهاند کــه
در نهایــت منجــر بــه برنامــة بازآفرینی شــهری شــدهاســت.
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 تســهیلگری داشــته باشــد و
تمامــی ارگانهــا را پــای کار بیــاورد .کیانپــور ابــراز امیدواری
کــرد کــه ســتاد بازآفرینــی شــهری بتوانــد بســتری بــرای
حضــور همــة ارگانهــا و ســازمانها فراهــم آورد تــا بتــوان
بــا کمــک آنهــا و اســتفاده از ابزارهــای در اختیارشــان بــه
اهــداف برنامههــا دســت یافــت ،و روزی برســد که در کشــور
حتــی یــک متــر مربــع بافــت ناکارآمــد وجود نداشــته باشــد.
پــس از ایــن ســه ســخنرانی ،نوبــت بــه مــرور اجمالــی
بخشهــای جنبــی برنامــة جســتار کیفیــت در تجربههــای
بازآفرینــی شــهری رســید .ابتدا دکتــر مجتبی آقایــی ،نمایندة
شــورای داوران مســابقة عکاســی و دبیــرکل بخــش هنرهای
تجســمی جشــنوارة فجــر ،بــا اشــاره بــه فراینــد مســابقه در
دورة دوم اظهــار داشــت کــه شــورای داوران در بازبینــی
اولیــة  932عکــس رســیده بــه دبیرخانــه 203 ،عکــس را بــه
لحــاظ فنــی و محتوایــی شایســتة ورود به مرحلــة اول داوری
مســابقه دانســت .در ایــن مرحلــه 106 ،عکــس از  79عکاس
بــه عنــوان آثــار نمایشــگاهی انتخــاب شــد و در مرحلــة دوم،
پــس از چنــد مرتبــه طبقهبنــدی و مقایســة آثــار بــا یکدیگــر
در حوزههــای موضوعــی 7 ،عکــس بــه عنــوان آثــار برتــر و
 3عکــس بــه عنــوان آثــار شایســتة تقدیــر برگزیــده شــدند.
وی پــس از ایــن مقدمــه ،بیانیــة شــورای داوران مســابقه را
قرائــت کــرد .بخــش دیگــر جنبــی ،نخســتین دورة مســابقة
کتــاب اثرگــذار بــر جریــان فکــری بازآفرینــی شــهری بــود
کــه دکتــر مظفــر صرافــی ،نماینــدة شــورای داوران ،بیانیــة
ایــن شــورا را قرائــت کــرد.
در ادامــة برنامــه از آقــای لویــی موتــار ،نایــب رئیــس انجمن
توســعة شــهری فرانســه ،دعــوت شــد تــا بــه نمایندگــی از
گــروه  70نفــرة فرانســوی ،بــه معرفی ایــن انجمــن و اهداف

در ادامــه ،پــس از پخــش کلیــپ بخــش ارزیابــی تجربههــا
در شــهرهای مختلــف ،از اعضــای شــورای داوران بخــش
اصلــی دعــوت بــه ســخنرانی شــد.
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ابتــدا دکتــر پرویــز پیــران در ســخنانی اظهــار داشــت:
«انتخــاب اساسـ ًا ماهیتــی پارادوکســیکال دارد .از یــک طرف
تلــخ اســت چــون باالخــره کارهایــی کنــار گذاشــته میشــود
کــه بــه هیــچ وجــه نشــانة بـیارزش بــودن آنهــا نیســت و
ایــن ماهیــت رقابــت اســت کــه سســله مراتبــی را شــکل
میدهــد کــه در پایــان فقــط یــک یــا چنــد کار میتواننــد
انتخــاب شــوند .ایــن همــان جنبــة تلخی اســت کــه گزینش
بــا خــودش دارد .از یــک طــرف هــم شــیرین اســت چــرا که
در بســیاری از مواقــع ایــن گزینشهــا صدایــی میشــود
بــرای بیصدایــان و کارهایــی معرفــی میشــوند مثــل
لشــکرآباد ،زورآبــاد ،شــیرآباد کــه شــاید هیــچگاه شــنیده
نمیشــدند .در اینجــا بایــد تبریــک بگویــم بــه وزارت راه
و شهرســازی کــه در ایــن مــدت کوتــاه فکرســازی کــرده و
مجموعــة قابــل توجهــی از منابــع نوشــتاری را فراهــم آورده
و در اختیــار و دســترس همــگان گذاشــته اســت ،و مهمتــر
از همــه اندیشــیدن و نقــد را پیریــزی کــرده اســت .بایــد
اضافــه کنــم کــه راه نرفتــه بســیار بســیار طوالنــی و پــر
فــراز و نشــیب اســت و مشــارکت یکایــک شــهروندان و
انســانهایی را کــه بــه دلیــل عــدم تولــد «فــرد» ،کمتــر
حرمــت داشــتند ایجــاب میکنــد تــا بــه میــدان بیاینــد و
صــدای مــردم در کنــار فعالیتهــای کارشناســی متخصصان
و اقدامــات صاحبــان کســب و کار و دخیــان در حــوزة شــهر
شــنیده شــود .همــه بایــد دســت در دســت هــم دهنــد بــه
مهــر و میهــن خویــش را کننــد آبــاد .بــاز میخواهــم تأکیــد
کنــم بــر صــدای بیصدایــان.

کوشــش مــا این بــوده اســت کــه از میــان کارهای فرســتاده
شــده ،پروژههایــی را مطــرح کنیــم کــه کمتــر ممکــن اســت
شــنیده شــوند و بســتری فراهــم کنیــم کــه بــه افــرادی
کــه زحمــات طاقتفرســا میکشــند و از خــود نــام و
نشــانی بــه جــا نمیگذارنــد ،نــام و نشــان و هویتــی معیــن
ببخشــیم .مســئلة مهــم بعــدی گــذار از معبــر بــه عنــوان
محــل عبــور قریــن بــا دوربــاش و کوربــاش بــه معنایــی از
معبــر اســت کــه بــه جریــان زندگــی روزمــره پیونــد بخــورد.
در قدیــم وقتــی مقامــی یــا حتــی نــوزادی از دســتگاههای
زورســاالری حکومتــی از معبــر میگذشــت ،همــگان بایــد
کنــار میکشــیدند و اجــازه میدادنــد آن فــرد در ســکوت
و آرامــش بــه مقصــد خــودش برســد .امــروز خوشــبختانه بــا
نوســازی محدودههــای پیــادهراه در اکثــر شــهرها ،زمینـهای
فراهــم آمــده تــا بتوان فراتــر از مرزهــای جنســیتی و طبقاتی
و هــر معیــاری کــه انســانها را تکــه تکــه و گــروه گــروه
میکنــد ،بــه ســمت تعریفــی حرکــت کــرد کــه معبــر را بــه
یــک مــکان درهمجوشــی ،توقــف ،ایســتادن ،زندگــی را بــه
اشــتراک گذاشــتن ،گفتوگــو ،راز و نیــاز ،محبــت کــردن ،و
تجربــة مهربانــی تبدیــل میکنــد .عبــور از معبــر بــا چنیــن
فضــای انســانی و اجتماعــی کــه مفهــوم ،community
یــا محلــه کــه کوچکتریــن واحــد آن در ایــران اســت،
بــا خــودش مــیآورد ،زندگــی را در بســتر متفاوتــی کــه
انســانیتر و آموزشدهنــده اســت بــه بهتریــن وجهــی بــه
نمایــش میگــذارد ،در دورهای کــه شــهرها بایــد شــهرهای
آموزشدهنــده و محلههــا بایــد محلههــای آموزشدهنــده
باشــند.
نکتــة بعــدی ،جریــان یافتــن ایــن زندگــی و پیونــد آن بــا
کســب وکار اســت .در واقــع ،مفاهیم جدیــدی از این موضوع
زنــده میشــود ،بــارور میشــود ،زایــش پیــدا میکنــد و

خویــش در حــال حرکــت اســت تــا آن را بــا مفهــوم تمدنــی
کــه زبــان اداری و رســمی بخــش عمــدهای از آن ،شــاید
بتوانیــم بگوییــم از ســیحون و جیحــون تــا دریــای ســیاه،
قبـ ً
ا زبــان فارســی بــوده اســت پیونــد بدهــد و ســرمایههای
گذشــته را روزآمــد کنــد تــا بــه کار امــروز بیایــد ،تــا ایــن
ترکیــب دیالکتیکــی عــام و خــاص یا گذشــته و آینــده و حال
در پیونــد معن ـیداری در بســتر اندیشــه و ســپس از طریــق
اندیشــه ،در پیونــد بــا عمل شــکل بگیــرد و جریان پیــدا کند.
در پایــان بایــد از دســتاندرکاران فرهیختــة وزارت راه و
شهرســازی تشــکر کنــم کــه فضایــی را بــرای تنفــس فکری
بــاز کردنــد کــه ارزشــمند اســت ،و بــا نقــد شــما و اتفاقـ ًا نقد
بیرحمانــة شــما میتــوان ایــن فضاهــا را بهتــر شــناخت و
از ایــن مســیر هماندیشــی کــرد بــرای بهبــود ایــن فضاهــا.
چیــزی کــه در جامعــة مــا مغفــول مانــده هماندیشــی
همگانــی اســت کــه ســرمایة اولیــة مشــارکت واقعــی و
راســتین اســت کــه جــای آن همیشــه در جامعــة مــا خالــی
بــوده اســت .امیــدوارم کــه ایــن آروزهــای فرحبخــش و
روحبخــش روز بــه روز تکثیــر شــود و نســیم کمتــوان تغییــر
را بــه طوفانــی توفنــده ولــی ســازنده تبدیــل کنــد».
ســپس دکتــر مظفــر صرافــی ،عضــو دیگــر شــورای علمــی
و داوری بخــش تجربههــای برتــر بازآفرینــی شــهری ،بــه
ایــراد ســخن پرداخــت و اظهــار داشــت« :از مشــارکت ناچیــز
در اندیش ـهورزی وزارتخان ـهای کــه نمیگویــد آنقــدر کار
دارم و میخواهــم خدمــت کنــم کــه وقتــی بــرای فکــر
کــردن نــدارم خوشــحالم .نکتــة مهــم در داوری آن اســت
چ گاه الگوهــای بــه اصطــاح
کــه داوران بــرای قضــاوت هیـ 
شــمال شــهری ،المثنــای تجــدد بیریشـهای کــه ایرانشــهر
را فرامــوش کــرده اســت ،نداشــتهاند و بــرای هــر پــروژهای
کــه زندگــی و حیــات مدنــی در آن شــکل گرفتــه بــود یــا در
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میبالــد .مرزهایــی کــه بیگانگیآفریــن بــود و کســب و کار
ـ در واقــع فروشــنده و خریــدار ـ را از هــم جــدا میکــرد،
و ایــن جدایــی در ســالهای اخیــر بــه شــکل خصمانــه و
تضادآلــودی درآمــده بــود ،بــا زندگــی پیونــد مییابــد .در
لشــکرآباد مــردم میآینــد ،بــدون نظــارت مــواد غذایــی
برمیدارنــد و در آخــر پــول میدهنــد؛ و همــه از ایــن فراینــد
برداشــت ،زندگــی اجتماعــی را بازتولیــد میکننــد و توســعه
میدهنــد .مســئلة بعــدی در ایــن بســتر فرهنگســازی
اســت ،بــرای مفهومــی مغفــول مانــده کــه فقــدان آن بــه
شــدت در زندگــی مــا حس شــده اســت ،یعنــی .urbanism
ایــن فرهنگســازی بــه مقولــة مغفــول مانــدة زندگــی حیات
میبخشــد ،از جریــان زندگــی فرهنــگ میســازد ،فرهنــگ
را پاالیــش میدهــد ،مردمــی میکنــد ،انســانی میکنــد و
از ایــن بســتر ،شــهر انســانمحور و مشــارکتمحور خلــق
میکنــد .مســئلة دیگــر نقــش محــرک ایــن پروژههــا اســت.
توجــه شــما را بــه جریــان تبدیــل خانههــای قدیمــی بــه
مهمانخانــه و ســفرهخانه در شــهرهای تاریخــی جلــب
میکنــم .ایــن کســب و کار ضمــن اینکــه کســب و
کار زیبایــی اســت ،باعــث پایــدار شــدن و زندگــی یافتــن
فضاهــای گذشــته میشــود ،آنهــا را حفــظ میکنــد ،از
شــرزگی ســاخت و ســازی کــه فقط به ســرمایه فکــر میکند
رهایــی میبخشــد ،فرهنــگ را در شــهرهایی کــه زندگــی
اجتماعــی در آنهــا در مســیرهای محــدود و بســتهای جریان
دارد ارتقــا میبخشــد ،و محرکــی اســت بــرای توســعه در
زمینههــای مختلــف .فرصــت طــرح یــک یــک مباحــث
مــورد نظــر در فراینــد کار نیســت ولــی آرزومنــدم کــه ایــن
کوشـشهای ارزنــده بــا جریــان زنــدة زندگــی مردمــی پیوند
پیــدا کنــد و متخصصان ،صاحبــان کســب و کار ،و مقامات با
مــردم کوچــه و بــازار پیونــد بخورنــد و ایــن مجموعــه ،شــهر
انســانگرا را بــه ســمت بــه بازآفرینــی زندگــی ســنتهای
خــوب گذشــته ،رهنمــون ســازد ،کــه خــود ایــن امــر موجــب
پاالیــش و غربــال ســنتها ،و تمیــز یافتــن ســره از ناســره
شــده و بــه تحقــق ایــن آرزو کــه آرزوی همــة ایرانیان اســت
واقعیــت میبخشــد .نکتــة بعــدی اندیشهســازی اســت کــه با
اندیشــة ایرانشــهری آغــاز شــد و خوشــحالم کــه بــه ســمت
تمــدن و فرهنــگ ایرانشــهری در گســتردهترین مفهــوم

جهــت ســازمان اجتماعــی نوینــی در حرکــت بــود ،بیشــترین
ارزش را قائــل شــدهاند .نکتــة بعــدی ایــن اســت که شــورای
داوران در مقولــة کیفیــت زندگــی شــهری بــا نــگاه بــه آینده،
در کشــوری کــه بــا بحرانهــای عدیــدهای همچــون بحران
آب روب ـهرو اســت ،ایــن کیفیــت را فقــط یــک حرکــت در
ادامــة کمیــت نمیبینــد .شــورای داوران هرگــز ایــن طــور
نمیاندیشــد کــه همچــون سلســله مراتــب نیازهــای مازلــو،
تــا زمانــی کــه نیازهــای پایــه برطــرف نشــود بــه ســراغ
نیازهــای مراحــل باالتــر نمیرویــم ،بلکــه اعتقــاد دارد کــه
انســان فقــط بــه نــان زنــده نیســت و در حیــن رفــع نیازهای
پایـهای و بیولوژیــک ،مرتبـهای از کیفیــت زندگــی نیــز بایــد
بــروز کنــد».
در انتهــا دکتــر ســید محســن حبیبــی بیانیــة شــورای داوران
دومیــن دورة جایــزة ملــی بهتریــن تجربههــای بازآفرینــی
شــهری را بــه شــرح زیــر قرائــت کــرد.
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آخریــن ســخنرانی مراســم اختتامیــه صحبتهــای دکتــر
عبــاس آخونــدی ،وزیــر راه و شهرســازی ،بــود کــه بــه ایــن
شــرح ایــراد شــد« :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .الحمــدهلل رب
العالمیــن .خیلــی خوشــوقتم کــه در ایــن جمــع فرهیختــه
هســتم ،جمعــی از بــزرگان اندیشـهورزی در حــوزة مســکن و
شهرســازی و زندگــی شــهری .بــه میهمانان کشــور فرانســه
هــم خیــر مقــدم میگویــم و امیــدوارم بتوانیم در ســطح ملی
تبــادل نظــر داشــته باشــیم و دوســتان از اقامتشــان در ایــران
بــا خاطــرات و دوســتیهای خــوب بــه موطنشــان برگردنــد.
مــن فقــط ســعی میکنــم مــروری کوتــاه بــر رویکــرد
بنیادیــن خــودم داشــته باشــم .مــدت زیادی اســت کــه ما در
ایــران اساسـ ًا توســعه و مــدرن شــدن را با اجرای یک ســری
پــروژه مســاوی میدانیــم .حتــی خــود مدرنیــزم را هــم تحت

عنــوان پــروژة مدرنیــزم تلقــی میکنیــم .بــه نظر مــن ،تأکید
بیــش از حــد بــر پروژهمحــوری و تنــزل همــة اقدامــات و
اتفاقــات بــه ایــن قالــب کــه پــروژهای طراحــی کنیــم و
همــة کار را مهندســی کنیــم و فکــر کنیــم کــه تمــام زندگی
شــهری در اختیــار و کنتــرل مهندســان اســت ،چه مهندســان
حکومــت و چــه مهندســان کارگاه ،نازلتریــن نحــوة نــگاه
بــه زندگــی و توســعة شــهری اســت .بــه همیــن دلیــل ،از
ابتــدای پذیــرش ایــن مســئولیت ،تأکیــد بســیار زیــادی بــر
بحــث حفظ حقــوق شــهروندی و شــهروندمحوری داشــتهام.
یــک بــار گفتــم اگــر کســی از مــن بپرســد تــو کــه از ســال
 58و دوران جوانــی در موقعیتهــا و پسـتهای متفاوتــی کار
کــردهای ،از ایــن تجربــة تقریبـ ًا  40ســاله چه یــاد گرفتهای،
همیــن یــک جملــه را میگویــم کــه فهمیــدهام در غیــاب
عنصــر شــهروند و شــهروندمحوری در هــر نــوع توســعهای،
چــه در حــوزة صنعــت و چــه در حــوزة فرهنــگ ،شهرســازی
یــا حــوزة حکومتــی ،همــة برنامههــا «هبــا ًء منثــورا» اســت
و بــه هیــچ جایــی جــز ایجــاد مزاحمــت منجــر نمیشــود.
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 آینــدة خــود و آیندة یــک ملت
را هــم دارد .شــهروند مفهــوم خیلــی خیلــی پیچیدهای اســت
ولــی متأســفانه مــا وقتــی از ایــن عنــوان اســتفاده میکنیــم،
بــاز هــم بــه واســطة خــوی تقلیلگرایانهمــان ،میخواهیــم
شــهروند را بــه عنصــری یارانهبگیــر تقلیل بدهیــم که حقش
ایــن اســت کــه بیایــد از دولــت یارانــه بگیــرد ،یعنــی تبدیــل
شــهروند بــه عنصــری کــه بایــد ســهمش را از خزانــة دولــت
در قالــب یارانــة ماهانــه دریافــت کنــد و در واقــع نانخــور
دولــت شــود.
هــدف مــن صحبــت راجــع بــه مســائل شــهروندی نیســت،
بلکــه فقــط میخواهــم 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 حــوزة فعالیــت شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ،بلکه
در حــوزة راهــداری و بنــادر ،چــون وظیفة ســازمان بنــادر هم
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این اســت کــه براســاس ارتقــای کیفیــت زندگی شــهروندان
طراحــی کنــد .من همیشــه بــه دوســتانمان در ســازمان بنادر
میگویــم 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 بزرگتریــن بنــدر تجــاری را در شــمال خلیج
فــارس ایجــاد میکنیــم .ایجــاد هــم کردیــم و االن هــم
ظرفیــت بســیار باالیــی دارد و بــه دنبــال توســعة ظرفیت هم
هســت .ولــی همیــن عمرانگرایــی و پراگماتیزم عملــی ما را
رســاند بــه اینکــه 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
را داریــم؟ یــک بــار نــگاه کنیــم بــه اطــراف بندرعبــاس و
ببینیــم کــه االن  40درصد جمعیــت بندرعباس حاشیهنشــین
هســتند .آیــا مــا هیــچ کیفیــت زندگــیای در بندرعبــاس
داریــم؟ صفهــای طوالنــی و ترافیــک کشــندهای کــه در
بندرعبــاس داریــم ،دیگــر مفهومــی از کیفیــت زندگــی باقــی
گذاشــته اســت؟ بحثــی کــه دربــارة مفهــوم شــهروندمحوری
مطــرح کــردم ایــن بــود کــه هــر اقدامــی قبــل از هــر چیــز
بایــد بــا شــاخصهای ارتقــای کیفیــت زندگــی آزمون بشــود.
مــن مخالــف توســعة بندرعبــاس و بنــدر شــهید رجایــی
نیســتم ولــی ایــن برایــم خیلــی اهمیــت دارد کــه روزی کــه
میخواهیــم یــک بنــدر را اجــرا کنیــم ،رابطــة آن را بــا بنــادر
پیرامونــی بفهمیــم .آیــا آن روز فکــر کردیــم کــه در همیــن
منطقــة جنــوب کشــور یــک شــبکة تجــاری بینالمللــی
داریــم از زنگبــار و افریقــا تــا اقیانــوس هنــد کــه بــا اجــرای
بنــدر شــهید رجایــی ،کل این شــبکة تجاری از بیــن میرود؟
لــذا بســیار مهــم اســت کــه وقتــی میخواهیــم اقدامــی
کنیــم ،در قالــب شــهروندی بــه آن نــگاه کنیــم.

مــا بایــد اساسـ ًا تعریــف خــود را از شــهر عــوض کنیــم .یــک
بــار میگوییــم شــهر یــک مجموعــة کالبــدی اســت ،و یــک
بــار هــم میگوییــم شــهر یــک ســازمان اجتماعــی اســت.
خیلــی فــرق میکنــد کــه بگوییــم شــهر یــک ســازمان
اجتماعــی اســت در یــک کالبــد مشــخص یــا بگوییــم شــهر
یــک کالبــد اســت کــه اول و آخــر خــودش اســت و بقیــه
همــه فــدای ایــن کالبــد هســتند .اخیــراً در کتابــی از یکــی
از متفکــران ایــران آقــای پهلــوان به نکتــة عمیقــی برخوردم
کــه مــن را بــه فکــر واداشــت .مــا میگوییــم شــهر یــک
ســازمان اجتماعــی اســت .ایشــان ایــن نکتــه را اضافــه
کردهانــد کــه غیــر از انســان موجــودات اجتماعــی دیگــری
هــم داریــم ،ماننــد مورچــگان و زنبورهــا ،امــا نمیتوانیــم
بــه اجتماعــی بــودن انســان اکتفــا کنیــم و انســان ویژگــی
اضافـهای دارد کــه میتوانــد ارزشآفرینــی کنــد .انســان یک
موجــود اجتماعــی ـ فرهنگــی اســت و در واقــع آن بخــش
فرهنگــی اســت کــه ســبک زندگــی را شــکل میدهــد ،حس
تعلــق ایجــاد میکنــد ،و ارتباطــات اجتماعــی را ســازمان
میدهــد .همــة ایــن بحثهایــی کــه داریــم از حــوزة
فرهنــگ میآیــد و روی انســان کــه موجــودی اجتماعــی
اســت ســوار میشــود .نکتــة قابــل تأمــل و تعمــق ،عاقبــت
و فرجــام عمرانگرایــی بــدون توجــه بــه حــوزة فرهنــگ
و جســتار کیفیــت فرهنگــی اســت .در چنــد جملــة کوتــاه
بخواهــم بیــان کنــم ،تجربههــای مــا در خاورمیانــه هرکــدام
بــه نحــوی بــه مــا میگوینــد کــه بیتوجهــی بــه ایــن
موضــوع عواقــب بســیار ســخت و دردنــاک و جانکاهــی
دارد .بایــد بپذیریــم خــود بحــث انقــاب ایــران ،کــه البتــه
موضوعــی قابــل واکاوی اســت ،در اوج رشــد فعالیتهــای
عمرانــی محقــق شــد و نشــان داد کــه توســعه بــر مبنــای
عمــران قابــل تــداوم نیســت .آخریــن موضــوع نیــز داعــش
و تروریســم بینالمللــی اســت کــه پدیــدة قابــل تأملی اســت
و اگــر آن را تعقیــب کنیــد ،میبینیــد خاســتگاه اصلــی آن
در کشــورهایی اســت کــه بیشــترین رشــد عمرانــی و شــاید
مرفهتریــن زندگــی مــادی را دارنــد .کــدام کشــورها داعــش
را پشــتیبانی میکننــد؟ بــه ابعــاد سیاســی ایــن جریــان در
جــای خــود میتــوان پرداخــت و مــن بیشــتر دنبــال بُعــد
فرهنگــی آن هســتم چــرا کــه اگر ایــن بعــد نباشــد ،اقدامات
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سیاســی اص ـ ً
ا امــکان تحقــق و شــکلگیری ندارنــد .بایــد
یــک بســتر و زمینــة فرهنگــی وجــود داشــته باشــد تــا در
آن یــک اتفــاق شــکل بگیــرد .اگــر توجــه کنید ،کشــورهایی
کــه از ایــن پدیــدة شــوم و تروریســم خشــن و کــور دفــاع و
آن را تأمیــن مالــی و تســلیحاتی میکننــد ،بســیار ثروتمنــد
هســتند و کیفیــت زندگــی مــادی باالیــی دارنــد .بــر همیــن
اســاس اســت کــه مــن بــه ایــن امــر کــه مبنــای توســعه
بایــد انســان فرهنگــی باشــد بیشــتر معتقــد میشــوم .اگــر
بخواهیــم انســان فرهنگــی را تعریــف کنیــم ،میبینیــم
بــرای خــودش کیفیتــی از زندگــی ،ســبکی از زندگــی ،و
حــس تعلقــات تاریخــی و معنــوی دارد.
آنچــه بــرای مــا بســیار مهــم اســت و میتوانــد در حوزههای
مختلــف سیاس ـتگذاری تأثیــر مســتقیم داشــته باشــد کــه
مجــال ورود بــه آن در ایــن جلســه نیســت ،بازگشــت مــا بــه
حــوزة فرهنــگ و تمــدن ایرانشــهری اســت کــه قرنهــا
مردمــان ایــن حــوزة تمدنــی بــا آن زندگــی کردهانــد .مــن
نمیگویــم مردمــان ایــن کشــور و میگویــم مردمــان ایــن
حــوزة تمدنــی .ایــن حــوزه و اندیشــة فرهنگــی و تمدنــی
توانســته بــر بســیاری از تالطمهــا غلبــه کنــد و صلــح را در
ایــن منطقــه پایــدار نگــه دارد و تــداوم تاریخــی را حفظ کند.
شــما وقتــی تاریــخ ایــران را میبینیــد ،از پیــش از اســام

و آمــدن اســکندر و داســتان ســلوکیان گرفتــه تــا دورههــای
اســام و بعــد از اســام و مغولهــا و دیگــران ،ایــن حــوزة
تمدنــی توانســته تمــام اینهــا را در خــودش هضــم کنــد
و حیاتــش را تــا امــروز ادامــه دهــد و هنــور هــم بتوانــد بــه
زبــان فارســی و بــا یــک اندیشــة فــراخ ،محــور امنیــت در
منطقــه باشــد .حــدود دو قــرن اســت کــه مــا وارد رویارویــی
بــا جهــان مــدرن شــدهایم .االن دورة بازخوانــی و بازاندیشــی
اســت و دورهای اســت کــه میتوانیــم بازآفرینــی و خلــق
مجــدد کنیــم .علــت تأکیــد زیــاد مــا در وزارتخانه بــر کلمة
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 اســام یــا
بعــد از حملههــای بــزرگ خــودش را بازآفرینــی کــرد ،االن
هــم فرصتــی اســت کــه مــا بازآفرینــی کنیــم .ضمــن اینکه
بــه هیــچ وجــه قصــد بازگشــت بــه عقــب و ملیگرایــی
کــور بیمعنــی را نداریــم ولــی آخــر کار بایــد بدانیــم کــه
خودمــان هســتیم و دیگــری نیســتیم .اگــر ایــن موضــوع را
فهمیدیــم و مســیر را درســت انتخــاب کردیــم و آمدیــم در
مســیر ،بقیــة آن را طــی خواهیــم کــرد .در بحــث بازآفرینــی
شــهری ،تفــاوت ایــن دوره بــا دورههــای پیشــین از جهــت
سیاس ـتگذاری ملــی همیــن نکتــه اســت .مــا نمیخواهیــم
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بافتهــای حاشــیهای را نادیــده بگیریــم و دورشــان بزنیــم،
ماننــد اتفاقــی کــه در دورة قبــل رخ داد .مــن دنبــال نقــد
نیســتم ولــی قاعدتـ ًا بایــد از گذشــته درس بگیریــم .مســکن
مهــر در واقــع دور زدن و ندیــدن حاشیهنشــینی بــود .مــا
بایــد حاشیهنشــینی را ببینیــم و نمیتوانیــم دورش بزنیــم.
مــا بایــد فرســودگی بافتهــای میانــی را ببینیــم .مــا بایــد
بافتهــای تاریخیمــان را کــه در حــال تخریــب اســت
ببینیــم .مــا بایــد بافتهــای روســتایی را کــه بــر اثــر توســعة
شــهرها بــه آنهــا ملحــق شــدند و کیفیتهــای شــهری
متفــاوت و نامتجانســی را ایجــاد کردنــد ببینیــم .اینهــا را
بایــد ببینیــم و قابــل دور زدن نیســت.
بنابرایــن همیــن کــه موضــوع را خــوب ببینیــم ،بخــش
عمــدهای از حــل مســئله رخ داده اســت .عطــار میگویــد:
گــر مــرد رهــی میــان خــون بایــد رفــت ،وز پــای فتــاده
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
راه ،اگــر همــه ایــن واقعیــت را پذیرفتیــم ،بعــد از آن ایــن
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 نشســتهایم نگوییــم شــماها برویــد کنــار کــه مــا مــرد
حــل تمــام مشــکالت هســتیم .نــه! مــا کوچــک همــة مردم
ایــران هســتیم و تنهــا کاری کــه بایــد بکنیم سیاسـتگذاری
درســت اســت .نبایــد صــورت مســئله را پــاک کنیــم .نبایــد
راه نادرســت بــه مــردم نشــان بدهیــم .نبایــد بــه مــردم
عالمــت غلــط بدهیــم .نبایــد بــه مــردم دروغ بگوییــم .وقتی
واقعیتهــا را بــه مــردم میگوییــم ،بــه شــیرآباد زاهــدان
کــه میرویــم میبینیــم یــک حرکــت و جنــب و جوشــی در
مــردم هســت .در لشــکرآباد هــم همگرایــی را در میــان مردم
میبینیــم .پــس مهــم ایــن اســت کــه راه را بپذیریــم و ایــن
را کــه همــة اینهــا شــهروندان درجــه یــک هســتند .یــک
بــار در جایــی گفتــم سیاســت مــا انضمــام حاشــیه بــه متــن
اســت .مــا اص ـ ً
ا نبایــد حاشــیهای داشــته باشــیم .حاشــیه
یعنــی چــه؟ همــه متــن هســتند .چــه کســی گفتــه آنهایــی

کــه در حاشــیة شــهر زندگــی میکننــد در حاشــیهاند و مــا
کــه در مرکــز شــهر زندگــی میکنیــم در متــن هســتیم .بــه
مــن انتقــاد شــد کــه ایــن چــه حــرف گســتاخانه و خطرناکی
اســت کــه میزنــی .گفتــم حــرف خطرنــاک آن اســت کــه
بــه یــک ســوم جمعیــت شــهری ایــران بگوییــد حاشــیهاند
و آنهــا را در متــن ملــت ایــران محســوب نکنیــد .ایــن خطر
دارد .اینکــه مــن میگویــم اینهــا همــه متــن هســتند
عیــن حــق اســت .وقتــی میگوییــم شــهروندی و حقــوق
شــهروندی ،همــة شــهروندان متــن هســتند .عرضــم را تمام
کنــم و بازگــردم بــه همــان مفهــوم انســان فرهنگــی .بــاور
کنیــم قــدرت زایــش فرهنگــی تمــام مــردم ایــن ســرزمین
را .اصـ ً
ا 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 اینکــه ایــن
تعــداد چهــرة فرهیختــه در ایــن جمــع میببینــم .چهرههایــی
کــه همــواره بــرای ایــران فکــر کردهانــد و بــاز هــم فکــر
میکننــد و ایــران را دوســت دارنــد و میخواهنــد این کشــور
و مردمــش همــواره عزیــز و ســربلند باشــند و در پــی صلح و
بالندگــی این کشــور هســتند .برای همــة شــما آرزوی توفیق
و ســربلندی دارم .والســام علیکــم و رحمــه اهلل و برکاتــه».
پــس از ســخنرانی دکتــر آخونــدی ،آییــن رونمایــی از ســه
کتــاب مستندســازی تجربههــای شناســایی شــده در دو دورة
جایــزة ملــی جســتار کیفیــت در تجربههــای بازآفرینی شــهری،
دومین دورة مســابقة عکاســی جسـتوجوی کیفیت در شــهر از
دریچــة تصویــر ،و کتاب مســابقة نقاشــی شــهر مــن ،محلة من
بــا حضــور وزیــر و دکتــر ایــزدی ،مهنــدس کیانپــور ،مهنــدس
عشــایری ،دکتر شــکرچیزاده و همچنین علیرضــا فنونی ،یکی
از کــودکان ســاکن محلــة احمدآبــاد تبریــز و ســوژة اتفاقــی
یکــی از عکسهــای برگزیــدة مســابقة 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
بــه عمــل آمد.
پــس از تقدیــر از تجربههــای برگزیــده در حــوزة ارتقای کیفیت
زندگــی در محدودههــا و محلههــای هــدف بازآفرینــی شــهری،
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نوسازی شهر لندن؛ حکمرانی ،پایداری و اجتماع محوری

مجتبیرفیعیان

انتشارات دانشگاه تهران  /سازمان
نوسازی شهر تهران

شهرها و جامعه
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سکونتگاههای غیررسمی و اسطورة حاشیهنشینی

کیومرث ایراندوست

شرکت پردازش و برنامهریزی شهری
(وابسته به شهرداری تهران)

میدان بهارستان؛ تجربة نووارگی در فضای شهری
ایرانی

زهرا اهری و محسن حبیبی

دفتر پژوهشهای فرهنگی

نظریة اجتماعی و مسئلة شهری

محمود شارعپور

انتشاراتتیسا

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

محمد سعید ایزدی
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ترجمه
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تقدیر ویژه

سازمان نوسازی شهر تهران به دلیل فعالیتهای ارزشمند در انتشار کتابهای ترویجی و تبیین ضرورت توجه به مفهوم بازآفرینی شهری

از برگزیــدگان بخــش مســابقة 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،
کنشگران مؤثر در پیشبرد سیاست بازآفرینی شهری در کشور

تقدیــر از مؤلفــان کتاب مســابقة نقاشــی شــهر مــن ،محلة من،
پرنیــان شــاکری راد و نــگار بــزرگزادة یــزدی بــود .بخــش
بعــدی تقدیر از برگزیدگان مســابقة عکاســی با حضــور داوران
بــود .در پایــان نیز مهندس عشــایری از فعالیتهــای ارزندة خانم
دکتــر عرفانیــان ســلیم در پیشــبرد رویــداد و خانــم دکتــر پژوتن
مدیــر اجرایــی برنامه تقدیــر به عمــل آورد.

نام

سمت

دلیل تقدیر

دکتر علی اوسط
هاشمی

استاندار سیستان و بلوچستان

اعالم سال  1395به عنوان سال حاشیهنشینان در استان سیستان و
بلوچستان و تخصیص  30درصد از بودجة همة سازمانها به برنامهها و
اقداماتی که نیازهای زندگی این
گروه را برطرف سازند

مهندسمسعود
مالکی

مدیر ادارة کل راه و شهرسازی استان سیستان و
بلوچستان

مجموعه فعالیتهای پیوسته در کارآمد ساختن نظام برنامهریزی و تخصیص
منابع به مناطق حاشیهای شهرهای استان سیستان و بلوچستان

آقای عادلی مقدم

مدیر مدرسة هفده شهریور بیرجند

آقای بقایی

رئیس هیئت امنای مسجد محلة هفده شهریور بیرجند

آقای مهدی برزویی

رئیس ادارة بازآفرینی شهری سبزوار

برنامهریزی مجموعهای از اقدامات مشارکتی در حوزههای مختلف کالبدی،
اجتماعی ،اقتصادی در محالت هدف
بهسازی سبزوار با تأکید بر محلة عیدگاه

آقایعبدالمجید
قلندرزهی

ساکن محلة کریمآباد زاهدان

ساخت زمین ورزشی با جمعآوری کمکهای مردمی و راهاندازی تیم ورزشی
در محلة کریمآباد زاهدان

خانم مریم علیزاده

مدیر خانة محلة عرفان در گرگان

راه اندازی خانه محله با بهره گیری از امکانات شخصی و کمک خیرین در
راستای بهبود وضعیت اجتماعی محله

حضور فعال و مؤثر در ترغیب مردم به مشارکت در تصمیمسازی و
تصمیمگیری برای فضای بازی محلة
هفده شهریور بیرجند
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تجـربهها

برتر
گونه

عنوان تجربه

بازآفرینی میدان
اثرگذاری مطلوب
شهرداری و
بر سرزندگی
محورهای پیاده
و منزلت بافت
پیرامونی در شهر
تاریخی شهر
رشت

شهرداری
شهر رشت

احترام به
زمینهگرایی
و اثرگذاری
مطلوب بر جریان
بهسازی بافت
پیرامونی

شهرداری
شهر تبریز

بازآفرینی محور
تربیت در شهر
تبریز
فضای
عمومی در
بافت تاریخی
شهر

اثرگذاری مطلوب
بازآفرینی
بر سرزندگی
مجموعه تاریخی
و منزلت بافت
سعدالسلطنه در
تاریخی شهر
شهر قزوین

شهرداری
شهر قزوین

بازآفرینی
راستههای بازار
قدیم شهر آمل

بهره گیری
مطلوب از
مشارکت فعاالنه
مردم در فرآیند
برنامه

شهرداری
شهر آمل

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 اداره راه و
شهردار سابق (آقای
شهرسازی (آقای
دکتر ثابت قدم)
مهندس خاوری)

شهردار فعلی
(آقای اسحقی)

شهردار سابق
(آقای مهندس
درویشزاده)

رییس سازمان
نوسازی
شهرداری(آقای
رشوند)

رییس میراث
فرهنگی استان
(آقای حضرتی ها)

شهردار
فعلی (آقای
دوست محمد
کوهستانی)

یکی از بستگان
مرحوم آقای
مهندس طاهر نژاد

رییس شورای
شهر به نمایندگی شهردار فعلی (آقای
کتانباف)
از مردم (آقای
فلسفی)

مهندس مشاور(آقای دکتر قانعی)

رییس سازمان عمران و بازآفرینی
شهرداری رشت (آقای مهندس روایی)

رییس اداره راه و شهرسازی (آقای دکتر
اخالقی)
رییس اداره کل میراث فرهنگی
استان(آقای آبدار)

شهردار (آقای مهندس صفری)

رییس اداره راه و شهرسازی (آقای مهندس
حق لطفی)
رییس اداره عمران و بهسازی (آقای
مهندس ناصریفر)

اداره راه و شهرسازی

رییس اداره کل راه و شهرسازی استان
خوزستان (آقای مهندس رحمانی)
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شماره ۵۹-۶۰

سکونتگاه
غیررسمی

علت اصلی
انتخاب

کنشگر
اثرگذار
کلیدی

گیرنده لوح

گیرنده تندیس

مشارکت کنندگان (گیرندگان لوح
تقدیر)

تجـربهها

شایسـتة تقدیر
گونه

فضای
عمومی در
بافت تاریخی
شهر

شماره ۵۹-۶۰
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سکونتگاه
غیررسمی

عنوان تجربه

علت اصلی انتخاب

بازآفرینیقلمروی
عمومیمحلههای
تاریخی در شهر
نایین

مشارکت مؤثر در فرایند
برنامه و حرکت در
مسیر تحقق حکمروایی
محلی

مرمت و
بهرهبرداری مجدد
از خانة تاریخی
خاتمیفر(کافة
کهن) در شهر
بوشهر

اثرگذاری مطلوب بر
جریان احیای ابنیة
دکتر ندا خاتمیفر
ارزشمند در بافت
دکتر علی
تاریخی شهر و افزایش
کولیوند
شادمانی و سرزندگی
شهروندان

کنشگر
اثرگذار اصلی

گیرندة
لوح

هیئت امنای
حسینیههای
هفت محلة
تاریخی شهر
نایین

نمایندة
هیئتهای
امنا /شهردار

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

دکتر ندا
خاتمیفر
دکتر علی
کولیوند

-

ترویجمجموعه
برنامههایفرهنگی
در بافت تاریخی
شهر تهران

اثرگذاری مطلوب بر
سرزندگی و منزلت
بافت تاریخی شهر

شهردار سابق
شهرداریمنطقة
(مهندس
 12شهر تهران
ملکی)

بازآفرینیمحور
مسجد جامع در
شهر یزد

اثرگذاری مطلوب بر
منزلت بافت تاریخی
شهر

شهرداری شهر
یزد

شهردار

مشارکت کنندگان (گیرندگان لوح تقدیر)

معاونت فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری تهران

یکی از بستگان مرحوم مهندس علوی (طراح پروژه)

بهرهگیری مؤثر و
توانمندسازی زنان و
جوانانحاشیهنشین مطلوب از ظرفیتهای
مردمی و اتخاذ
زاهدان با تأکید بر
اقدامات در محلة رویکردهای مناسب در
شیرآباد
ارتقای سطح معیشت

مدیر عامل
بنیادتوسعة
کارآفرینی زنان و بنیاد (دکتر
فیروزه صابر)
جوانان

بهرهگیری مؤثر و
توانمندسازی با تکیه
بر صنایع دستی در مطلوب از ظرفیتهای
مردمی و اتخاذ
سکونتگاههای
رویکردهای مناسب در
غیررسمیشهر
ارتقای سطح معیشت
سنندج

ادارة عمران و
بهسازی شهری
استان کردستان

رئیس
ادارة راه و
شهرسازی
استان
(کردستان)

اثرگذاری مطلوب بر
احداث پارک محلة
وضعیت محیط زیست
بدلجه در شهر
و ارتقای سطح تعامالت
گنبدکاووس
اجتماعی

شهرداری شهر
گنبدکاووس

شهردار سابق

معاون فنی و عمرانی شهرداری
رئیس ادارة عمران و بهسازی

نگاه کلنگر در
برنامهریزی
مجموعهای 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

ارتقایکیفیت
زندگی مردم در
محلة خضر شهر
همدان

مدیر خانة هدی در شیرآباد
(خانمدیزنگیان)

رئیس ادارة عمران و بهسازی
مدیر برنامة توانمندسازی

