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شاید بتوان گفت واژه "بازآفرینی"، ارتباطی دوسویه میان دو 
مفهوم "بازخوانی" و "بازتولید" را به ذهن متبادر می سازد. 
بازخوانی، به معنی قرائتی دوباره از روایت هایی که گاه به 
کالبد پهلو می زنند، گاه به طبیعت و گاه به آداب و رسوم 
یک جامعه و بازتولید، در مقام آفرینشی دوباره که باید 
بر اساس مختصات مکانی ـ زمانی صورت پذیرد. هنگامی 
عبارت  و  می گیرد  قرار  شهر  با  نسبت  در  بازآفرینی  که 
"بازآفرینی شهری" را پیش روی کنشگران قرار می دهد، 
حساسیت موضوع بازخوانی و بازتولید دوچندان می شود و 
برای تحقق آن به ابزارهایی نیاز است که بتوانند به گونه ای 
موثر و کارآمد، با اعاده کردن روایت های گذشته و ثبت 
روایت های حال، زمینه را برای بازتولید مهیا سازند. یکی 
از این ابزارها به طور قطع هنر عکاسی است؛ چراکه هر 
عکس از دل یک متن تاریخی بر می خیزد و هر عکاسی به 
یک گفتمان فکری تعلق دارد)فاضلی،1۳89( و در نتیجه 
حرفی برای گفتن درباره زمینه و زمانه  ای مشخص خواهد 
داشت. کاربست هنر عکاسی در تحقق بازآفرینی شهری، از 
آن حیث حائز اهمیت و ارزش است که از یک سو، می تواند 
یک واقعیت در شهر را مستند سازد و از سوی دیگر عینیت 
و ذهنیت مردمانی که با آن واقعیت زندگی کرده اند را بر 
اساس چگونگی نگرش و تفکر عکاس اثر، نمایش دهد. 
عکاسی  جریان  یک  راه اندازی  با  است  ضروری  بنابراین 
هدفمند، به بازخوانی روایت هایی در شهر پرداخته شود 
که از حیث کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، 
به منزله ثروت تلقی می شوند و می توانند زمینه ای را برای 
تجلی کیفیت و بازتولید محیط مطلوب برای زندگی شهری 

فراهم آورند. 
شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در 
راستای نهادینه کردن مفهوم کیفیت در حیات مطلوب 
شهری با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی 
و معماری ایران، مسابقه عکاسی "جستجوی کیفیت در 
شهر از دریچه تصویر" را به عنوان بخش جنبی رویداد 
"جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" در سال 

1۳94 برگزار کردند. چشم انداز این مسابقه را می توان شکل 
بخشیدن به یک جریان مستمر مستندسازی عنوان کرد 
که طی آن شهروندان عادی یک شهر به ثبت کیفیت های 
زندگی خود در شهر بپردازند و کارشناسان با بررسی این 
مستندات، رویه برنامه ریزی و طراحی شهرها را مبتنی بر 
اصولی زمینه گرا و مردم محور بازبینی کنند. توجه به این 
نکته ضروری است که این گونه رویدادها در صورت تداوم، 
را  محلی  جامعه  فعال  مشارکت  زمینه  توانست  خواهند 
فراهم آورند و با روش های مختلف آن ها را در بیان مسائل و 
راه حل ها، توانمند سازد. همچنین تاکید بر صفت مستمر و 
مداوم بودن این مسابقه در سال های آتی تنها نشان دهنده 
ضرورت بطئی بودن یک حرکت مستند سازی با تکیه بر 
دانش محلی مردم است که بایستی به عنوان یکی از اصول 
بنیادین در تحقق بازآفرینی شهری موفق، سرلوحه اقدامات 
قرار گیرد و با تشکیل یک مرکز اسناد تصویری از هر شهر، 
دانش محلی و دانش کارشناسی اقصی نقاط این سرزمین، 

به صورت توامان ثبت شود.

 اهداف مسابقه:
.  ایجاد چرخش در زاویه نگاه به بافت های تاریخی، فرسوده، 
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای شهرها و ترویج نگرش 
مثبت اندیشانه نسبت به دارایی ها و منابع این محدوده ها

. توجه به نقاط قوت و فرصت های این محله ها و افزایش 

گـزارش مسابقـه عکاسی
جستجوی کیفیت در شهر از دریچه تصویر

الهه پژوتن
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حساسیت جامعه نسبت به کیفیت های مغفول مانده این 
محله ها.

. کمک به نهادهای ذیربط جهت  شناسایی بهتر توان های 
این محدوده ها در حوزه های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی و برنامه ریزی برای استفاده از این توان ها

. راه اندازی مرکز اسناد تصویری از قوت ها و فرصت های 
بافت های هدف بهسازی و نوسازی شهری در سراسر کشور.

موضوع مسابقه:
ملی  جایزه  رویداد  از  تبعیت  به  عکاسی  مسابقه  موضوع 
"جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری"، حوزه های 
متعددی را هدف قرار داده و به نمایش کیفیت های موجود 
زیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  کالبدی،  ابعاد  تمامی  در 
فرسوده  تاریخی،  بافت های  در  واقع  محله های  محیطی 
که  شهرهاست  حاشیه ای  و  غیررسمی  سکونتگاه های  و 
این  در  زندگی  خوشایندی  و  مطلوبیت  بر  توانسته اند 
یافت. اختصاص  بگذارند،  مثبتی  اثر  محیط های شهری 

با توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با مقوله کیفیت، 
شورای داوری با هدف ابهام زدایی و روشن شدن حوزه های 
با   ،  1۳94/4/15 مورخ  جلسه  در  نظر  مورد  موضوعی 
تعریف سه محور "کیفیت های محیطی"، "حیات اجتماعی 
عمومی  بخش  دو  در  "حیات اقتصادی"   و  فرهنگی"  ـ 
و تخصصی  متن فراخوان را تهیه کردند که محورهای 
مسابقه در هر دو بخش مشترک بوده است.  این بخش ها 

و محورها عبارتند از:
. بخش تخصصی: کیفیت اقدامات بهسازی و نوسازی شهری

مخاطب بخش تخصصی: صاحب نظران و حرفه  مندانی 
و  بهسازی  حوزه  در  عملی  و  نظری  تجربه  که  هستند 

دارند. شهری  نوسازی 
. بخش عمومی: کیفیت اقدامات در محله ها

مخاطب بخش عمومی: تمامی افرادی هستند که به صورت 
کارشناسی با موضوع بهسازی و نوسازی درگیر نیستند.

محورهای مسابقه: 
محور اول: کیفیت های محیطی شامل:

محیط انسان ساخت )عرصه عمومی و نیمه عمومی(
محیط طبیعی

محور دوم: حیات اجتماعیـ  فرهنگی شامل:
هویت اجتماعیـ  فرهنگی
خاطرات جمعی و مشترک

 تعامالت اجتماعی

محور سوم: حیات اقتصادی شامل:
فعالیت های اقتصادی کوچک در محله

جذابیت های گردشگریـ  تفرجگاهی محله
 نتایج داوری:

پس از اتمام مهلت ارائه آثار، شورای داوری مسابقه که به جهت 
بهره گیری از سه دیدگاه تاریخی، اجتماعی و فنون عکاسی، 

متشکل از سه متخصص به شرح زیر بوده است:
آقای دکتر مجتبی آقایی : عکاس و مدرس دانشگاه در 

عکاسی رشته 
آقای دکتر سیمون آیوازیان : معمار، نقاش، عکاس و مدرس 

دانشگاه در رشته عکاسی و معماری.
آقای مهندس حمیدرضا سپهری : معمار، شهرساز و مدرس 

دانشگاه در رشته مرمت
با بررسی 600 عکس ارسال شده در بخش ها و محورهای 
مختلف، اعالم کردند که علی رغم تاکیدات مکرر بر موضوع 
محله های  در  زندگی  کیفیت های  و  قوت  نقاط  نمایش 
بر  مشکالت  به  منفی بینانه  نگاه  غلبه  دلیل  به  شهری، 
نگاه مثبت بینانه به مطلوبیت ها، بایستی عکس هایی که 
به صورت توامان در عین توجه به مشکالت، توانسته اند 
نقاط قوت را نمایش دهند، به عنوان عکس برتر برگزیده 
شوند. بنابراین معیار "طرح مساله به همراه مساله گشایی" 
به عنوان معیار  اصلی انتخاب شد و بر همین اساس از 
میان کل عکس های دریافت شده ، 68 عکس به نمایشگاه 
را یافت و تنها 6 عکس شایسته کسب رتبه برتر شناخته 

شدند که اسامی برگزیدگان عبارتند از:
جاوید تفضلی
مهسا بهرامی

حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی
سروش جوادیان

مهران چراغچی بازار
آیدا فرخاد رسولی

شورای داوران طی مراسمی در روز 2۳ مهر ماه سال 1۳94، 
با ارائه لوح تقدیر و جایزه نقدی معادل ده میلیون ریال، 
از صاحبان عکس های برتر در دو محور حیات اجتماعی ـ 
فرهنگی و کیفیت های کالبدی تقدیر به عمل آورد. همچنین 
سایر شرکت کنندگانی که آثار آنها به نمایگشاه راه یافته بود 
نیز با دریافت مبلغ 1 میلیون ریال مورد تقدیر قرار گرفتند.
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