
ــت،  ــهری اس ــدن ایران ش ــا در تم ــنتی دیرپ ــیدن س اندیش
مقولــه ای کــه شــهرهای کنونــی بیــش از هــر زمــان دیگری 
ــاع  ــری از اجتم ــا بهره گی ــک ب ــتند. بی ش ــد آن هس نیازمن
ــط  ــاد خ ــون و ایج ــای گوناگ ــهری در حوزه ه ــران ش متفک
فکــری اثرگــذار بــر فعالیت هــای برنامه ریــزی و طراحــی در 
شــهر، می تــوان بــه نقش آفرینــی نظــر در عمــل امید بســت.
شــورای داوران نخســتین مســابقۀ »کتــاب اثرگذار بــر جریان 
فکــری بازآفرینــی شــهری«، پــس از بررســی آثار رســیده به 
دبیرخانــه در دو بخــش تألیــف و ترجمــه، اعــالم مــی دارد که 
بــه دلیــل غلبــۀ توجه بــه موضوعــات مربــوط بــه نظریه های 
ــای  ــا و رویه ه ــا راهکاره ــط ب ــای مرتب ــر بحث ه شــهری ب
کاربــردی، تصمیــم بــر آن شــد کــه انتخــاب کتــاب اثرگــذار 
در هــر دو بخــش تألیــف و ترجمــه بــا تأکیــد بــر دو حــوزۀ 
اندیشــه پردازی و فعالیت هــای اجرایــی مــد نظــر قــرار گیــرد. 
ــمند  ــای ارزش ــی از فعالیت ه ــن قدردان ــورای داوران، ضم ش
اهالــی عرصــۀ نظــر، بیــان مــی دارد کــه کاســتی های قابــل 

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

ــی  ــۀ نوین ــه اندیش ــی ک ــف کتاب های ــوزۀ تألی ــی در ح تأمل
ــد  ــای آن طــرح کنن ــا شــهر و چالش ه ــه ب ــرای مواجه را ب
ــه  ــف ب ــی مختل ــع زمان ــر آن در مقاط ــه تأثی ــود دارد ک وج
طــرق متنــوع در شــهر نمــود پیــدا کــرده اســت. حجــم انبوه 
ــائل  ــل مس ــد در ح ــطحی و ناکارآم ــای س ــد کتاب ه تولی
ــه تألیــف و  ــه شــهرها و کم توجهــی صاحب نظــران ب مبتالب
ترجمــۀ اســناد مکتــوب اثرگــذار بــر فعالیت هــای مدیــران و 
برنامه ریــزان و طراحــان شــهری مصــداق ایــن شــعر حکیــم 

نظامــی گنجــوی اســت: 

کم گوی و گزیده گوی چون ُدّر
تا ز اندک تو جهان شود پر

الف از سخن چو دّر توان زد
آن خشت بود که پر توان زد

بــر ایــن اســاس، توجــه بــه نظریه   پــردازی، نگــرش ایرانی به 
ــای  ــانۀ تجربه ه ــد ریشه شناس ــی، و نق ــای بین الملل نظریه ه
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ــت  ــته اس ــت دارد و شایس ــور اهمی ــق کش ــق و ناموف موف
نهادهــای مســئول در کشــور بــه دامــن زدن بــه گفت وگویی 
انتقــادی دربــارۀ شــهر و تقویــت کرســی های نظریه پــردازی 
ــه تقویــت بخــش  ــا افــراد ب ــد ت ــارۀ شــهر اهتمــام ورزن درب
ــگر آن  ــای بخــش گزارش ــه ج ــش ب ــن خوی ــر ذه تحلیل گ
ــه  ــش، توج ــن بخ ــت در ای ــار فعالی ــوند. در کن ــویق ش تش
ــی،  ــای عمل ــد تجربه ه ــردن و تشــریح فراین ــتند ک ــه مس ب
ــات  ــوزۀ اقدام ــم در ح ــردازی و ه ــوزۀ نظریه پ ــم در ح ه
اجرایــی، ضرورتــی انکارناپذیــر اســت کــه بایــد بــا حمایــت 
ســازمان های مربــوط انجــام شــود. عــالوه بــر ایــن، شــورای 
ــه  ــب شــهروندان غیرمتخصــص ب ــت ترغی ــر اهمی داوران ب
مطالعــه دربارۀ شــهر و آداب زندگی شــهری از مســیر انتشــار 
ــد دارد کــه  ــی عامه فهــم تأکی ــا زبان کتاب هــای ترویجــی ب
ــهری و  ــگ ش ــالی فرهن ــزایی در اعت ــر بس ــد تأثی می توان
ــئولیت پذیری  ــیت و مس ــون حساس ــی همچ ــق اهداف تحق
شــهروندان و برانگیختــن جامعــۀ مدنــی به کیفیت بخشــیدن 

بــه زندگــی شــهری داشــته باشــد.
ــاب  ــی کت ــای ارزیاب ــورای داوران، معیاره ــر آرای ش ــا ب بن
ــف و  ــوزۀ تألی ــر دو ح ــر در ه ــتۀ تقدی ــا شایس ــده ی برگزی

ــت از: ــارت اس ــه عب ترجم
اثرگـذاری مطلوب بر فعالیت های دانشـگاهی و حرفه ای در   

زمینۀ بازآفرینی شـهری
تازگـی، نوآوری و منحصر به فرد بودن در موضوع، سـاختار،   

پرداخـت و نگاه 
رعایت اسـتانداردها در سـاختار، فصل بندی، نگارش، دستور   

زبـان و واژگان
رعایـت اسـتانداردها در ذکر منابع و مآخـذ در آثار تحقیقی و   

پژوهشی
بهره مندی از تحلیل و استنتاج منطقی  

ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب  
استحکام و زیبایی متن    

التزام به ارزش های فرهنگی و دینی و انسانی  
برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب  

انطباق با  نیاز جامعۀ دانشگاهی و حرفه ای  
رعایت استانداردهای تألیف و تصحیح و ترجمه  

پاکیزگـی و آراسـتگی از حیث حروف نـگاری و صفحه بندی   

و چاپ
متذکــر می شــود کــه عــالوه بــر معیارهــای برشــمرده کــه 
ــی  ــرم ارزیاب ــد ســؤال مشــخص در ف ــب چن ــک در قال هری
کتــاب مطــرح و بررســی شــد، تمرکــز نویســنده یــا مترجــم 
بــر موضــوع و دوری از آشــفتگی در بیــان مطالــب، در کنــار 
کل نگــر بــودن رویکــرد آنــان نســبت بــه بازآفرینی شــهری، 
ــه  ــت ک ــوده اس ــا ب ــاب کتاب ه ــی انتخ ــای اصل از معیاره
بــه رغــم تعــدد عناویــن، آثــار معــدودی از ایــن معیارهــای 

شایســتگی برخــوردار بودنــد. 
ــر  ــذار ب ــاب اثرگ ــابقۀ »کت ــدی مس ــت در دورۀ بع ــد اس امی
جریــان فکــری بازآفرینــی شــهری« شــاهد آثــار راهگشــای 
بیشــتری برگرفتــه از اندیشــه و تمــدن ایران شــهری باشــیم. 

سید محسن حبیبی، مظفر صرافی، سعید معیدفر
بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۶
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