بیانیة شـورای داوران اولـین دوره مسابقة کتاب اثرگـذار
بر جریان فکری بازآفرینـی شهری
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سعید معیدفر

اندیشــیدن ســنتی دیرپــا در تمــدن ایرانشــهری اســت،
مقولـهای کــه شــهرهای کنونــی بیــش از هــر زمــان دیگری
نیازمنــد آن هســتند .بیشــک بــا بهرهگیــری از اجتمــاع
متفکــران شــهری در حوزههــای گوناگــون و ایجــاد خــط
فکــری اثرگــذار بــر فعالیتهــای برنامهریــزی و طراحــی در
شــهر ،میتــوان بــه نقشآفرینــی نظــر در عمــل امید بســت.
شــورای داوران نخســتین مســابقة «کتــاب اثرگذار بــر جریان
فکــری بازآفرینــی شــهری» ،پــس از بررســی آثار رســیده به
دبیرخانــه در دو بخــش تألیــف و ترجمــه ،اعــام مـیدارد که
بــه دلیــل غلبــة توجه بــه موضوعــات مربــوط بــه نظریههای
شــهری بــر بحثهــای مرتبــط بــا راهکارهــا و رویههــای
کاربــردی ،تصمیــم بــر آن شــد کــه انتخــاب کتــاب اثرگــذار
در هــر دو بخــش تألیــف و ترجمــه بــا تأکیــد بــر دو حــوزة
اندیشـهپردازی و فعالیتهــای اجرایــی مــد نظــر قــرار گیــرد.
شــورای داوران ،ضمــن قدردانــی از فعالیتهــای ارزشــمند
اهالــی عرصــة نظــر ،بیــان مـیدارد کــه کاســتیهای قابــل

مظفر صرافی

تأملــی در حــوزة تألیــف کتابهایــی کــه اندیشــة نوینــی
را بــرای مواجهــه بــا شــهر و چالشهــای آن طــرح کننــد
وجــود دارد کــه تأثیــر آن در مقاطــع زمانــی مختلــف بــه
طــرق متنــوع در شــهر نمــود پیــدا کــرده اســت .حجــم انبوه
تولیــد کتابهــای ســطحی و ناکارآمــد در حــل مســائل
مبتالبــه شــهرها و کمتوجهــی صاحبنظــران بــه تألیــف و
ترجمــة اســناد مکتــوب اثرگــذار بــر فعالیتهــای مدیــران و
برنامهریــزان و طراحــان شــهری مصــداق ایــن شــعر حکیــم
نظامــی گنجــوی اســت:
کم گوی و گزیده گوی چون ُد ّر
تا ز اندک تو جهان شود پر
الف از سخن چو د ّر توان زد
آن خشت بود که پر توان زد
بــر ایــن اســاس ،توجــه بــه نظریهپــردازی ،نگــرش ایرانی به

نظریههــای بینالمللــی ،و نقــد ریشهشناســانة تجربههــای
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موفــق و ناموفــق کشــور اهمیــت دارد و شایســته اســت
نهادهــای مســئول در کشــور بــه دامــن زدن بــه گفتوگویی
انتقــادی دربــارة شــهر و تقویــت کرسـیهای نظریهپــردازی
دربــارة شــهر اهتمــام ورزنــد تــا افــراد بــه تقویــت بخــش
تحلیلگــر ذهــن خویــش بــه جــای بخــش گزارشــگر آن
تشــویق شــوند .در کنــار فعالیــت در ایــن بخــش ،توجــه
بــه مســتند کــردن و تشــریح فراینــد تجربههــای عملــی،
هــم در حــوزة نظریهپــردازی و هــم در حــوزة اقدامــات
اجرایــی ،ضرورتــی انکارناپذیــر اســت کــه بایــد بــا حمایــت
ســازمانهای مربــوط انجــام شــود .عــاوه بــر ایــن ،شــورای
داوران بــر اهمیــت ترغیــب شــهروندان غیرمتخصــص بــه
مطالعــه دربارة شــهر و آداب زندگی شــهری از مســیر انتشــار
کتابهــای ترویجــی بــا زبانــی عامهفهــم تأکیــد دارد کــه
میتوانــد تأثیــر بســزایی در اعتــای فرهنــگ شــهری و
تحقــق اهدافــی همچــون حساســیت و مســئولیتپذیری
شــهروندان و برانگیختــن جامعــة مدنــی به کیفیت بخشــیدن
بــه زندگــی شــهری داشــته باشــد.
بنــا بــر آرای شــورای داوران ،معیارهــای ارزیابــی کتــاب
برگزیــده یــا شایســتة تقدیــر در هــر دو حــوزة تألیــف و
ترجمــه عبــارت اســت از:
 اثرگـذاری مطلوب بر فعالیتهای دانشـگاهی و حرفهای در
زمینة بازآفرینی شـهری
 تازگـی ،نوآوری و منحصر به فرد بودن در موضوع ،سـاختار،
پرداخـت و نگاه
 رعایت اسـتانداردها در سـاختار ،فصلبندی ،نگارش ،دستور
زبـان و واژگان
 رعایـت اسـتانداردها در ذكر منابع و مآخـذ در آثار تحقیقی و
پژوهشی
 بهرهمندی از تحلیل و استنتاج منطقی
 ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب
 استحکام و زیبایی متن
 التزام به ارزشهای فرهنگی و دینی و انسانی
 برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب
 انطباق با نیاز جامعة دانشگاهی و حرفهای
 رعایت استانداردهای تألیف و تصحیح و ترجمه
 پاكیزگـی و آراسـتگی از حیث حروفنـگاری و صفحهبندی

و چاپ
متذکــر میشــود کــه عــاوه بــر معیارهــای برشــمرده کــه
هریــک در قالــب چنــد ســؤال مشــخص در فــرم ارزیابــی
کتــاب مطــرح و بررســی شــد ،تمرکــز نویســنده یــا مترجــم
بــر موضــوع و دوری از آشــفتگی در بیــان مطالــب ،در کنــار
کلنگــر بــودن رویکــرد آنــان نســبت بــه بازآفرینی شــهری،
از معیارهــای اصلــی انتخــاب کتابهــا بــوده اســت کــه
بــه رغــم تعــدد عناویــن ،آثــار معــدودی از ایــن معیارهــای
شایســتگی برخــوردار بودنــد.
امیــد اســت در دورة بعــدی مســابقة «کتــاب اثرگــذار بــر
جریــان فکــری بازآفرینــی شــهری» شــاهد آثــار راهگشــای
بیشــتری برگرفتــه از اندیشــه و تمــدن ایرانشــهری باشــیم.
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