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مروری بر مصائب کیفی بازآفرینی شهری

 مهندس مروارید قاسمی اصفهانی1

1- مدرس گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

دغدغه  بدون  و  صرف  سهم خواهي  که  است  دیري 
مسئولیت هاي مترتب به آن تبدیل به بخشي از فرهنگ 
روزمره ما گشته و رنگ و بوي عادتي به خود گرفته که 
تا زیربنایي ترین بنیان هاي تصمیم سازي و تصمیم گیري 
جامعه نفوذ کرده است. این امر را مي توان بازمانده تاریخ 
و  مسأله  تقلیل  که  دانست  مدرنیسمي  گذشته  مصرف 
کّمي ساختن آن را راهکار تسهیل و تحقق پذیري توسعه 
مي انگاشت و لذا دیدگاهي کّمیت ساالر را ترویج مي کرد که 
تالي ناگزیر آن اصالت و برتري »بیشتر« نسبت به »بهتر« 
است. لیکن تناقض دروني این دیدگاه زماني نمایان مي گردد 
که کیفیت نیز به مثابه کاال به بند کّمیت کشیده مي شود 
و کسب »بیشتِر کیفیت« و »کیفیِت بیشتر« در »زمان 
کمتر« تبدیل به هدفي مي شود که نه با ماهیت کیفیت 
سازگار است و نه با ماهیت هدف. در این شرایط کیفیت 
چندپاره مي شود، تقلیل مي یابد، از روابط درهم تنیده و 
وحدت بخش آن اعتباراً صرف نظر مي گردد و در نهایت نیز 
هر کسي از ظّن خود یار پاره اي مي شود و بازتولید کل از این 
پاره ها قرائت دیگري از روایت فرانکشتاین است. قدر مسلّم، 
بهسازي و نوسازي بافت هاي شهري نیز از این قواعد مستثني 
نیستند. بازآفریني شهري با هدف ارتقاي کیفیت زندگي، 
چشم اندازي است که از وزارتخانه تا شهرداري ها و شوراها را 
به خود مشغول کرده است. حال بماند که در فقدان تعریف 
مشخص از این واژه تخصصي، تبدیل به ظرف مطالبات هر 
گروه از مدعیان تولیت گشته است. تعدد مدعیان مذکور 
و فزون طلبي در سهم خواهي،  فقدان وفاق جمعي بر سر 
مفهوم بازآفریني و نسبت عملیاتي آن با نوسازي و بهسازي 
نامگذاري  حّتي  و  تعریف  بودن  مغشوش  شهري،  بافت 
رویکردي  هم سویي  عدم  و  ناهماهنگي  هدف،  بافت هاي 
دست اندرکاران بازآفریني، ناکارآمدي سلسله مراتب مدیریت 
شهري در اثر توزیع نامتوازن قدرت در الیه هاي پایین هرم 
مدیریت و شتاب زدگي و در نتیجه پر خطا بودن اقدامات 
حاصل از عمر کوتاه مدیریت ها در نظام مدیرساالر به جاي 
مدیریت محور، تنها مشتي از خروار عواملي هستند که سبب 
شده فعالیت هاي جاري و تجارب گذشته راه روشني به سوي 
آینده نداشته باشند و در گرداب پراکندگي و موازي کاري در 
بهترین حالت کم فایده باشند. اگر تولید زیان نکنند! حال آنکه 

به استناد تجارب جهاني، بهسازي و نوسازي شهري با هدف 
ارتقاي کیفیت زندگي، براي نزدیک شدن به بازآفریني دست 
کم باید سه خصیصه را دنبال کند: استمرار، تمرکزگریزي و 

مشارکت جویي. بدین معنا که اقدامات:  
برخوردار  گونه اي  به  منطقي  زمان مندي  و  توالي  از   )1
باشند که مجموع آنها تبدیل به سلسله مداخالت همگرا 
و هدفمند در راستاي توانمندسازي بافت هدف گردند و 
کمتر دست خوش افت و خیزهاي ناشي از تغییرات مدیریتي 
شوند. الزمه این امر گرایش از فرهنگ مدیر ساالري به سوي 

مدیریت محوري در چارچوب برنامه هاي فرادست است.
به  توزیع قدرت مدیریتي، هر رده  2( در سلسله مراتب 
احترام  دیگري  جایگاه  به  و  کند  بسنده  خویش  جایگاه 
گذارد. بدیهي است که رده هاي باالتر نقش سیاست گذاري 
براي هدایت و کنترل اقدامات را داشته و رده هاي پایین تر 
به  را به دوش مي گیرند و نظارت،  اجرایي  مسؤولیت هاي 
کنشي رفت و برگشتي میان این رده  ها و نه یک سویه از باال 

به پایین بدل مي گردد.
۳( پذیرش تفاوت میان مشارکت جویي و سهم خواهي و 
اینکه در بحث از کیفیت، ایفاي »بهتر« نقش بر ایفاي نقش 
»بیشتر« مقدم است، پیش شرط خروج از دور باطلي است 
که تشریح شد. البته نمي توان انتظار داشت که این مهم به 
سرعت اتفاق افتد، اّما به شروع این روند در صورتي مي توان 
امیدوار بود که لزوم تحقق پذیري دو بند پیشین از سوي 

نیروهاي دخیل در امر بازآفریني وجدان گردد.
بر این اساس، بازآفریني شهري نظامي یکپارچه و همگرا با 
پرهیز از تمرکز قدرت است که به شناسایي دقیق متولیان 
بالقوه اقدامات و شرح وظایف آنها در چارچوب اختیاراتشان 
مي پردازد و تفویض نقش هر متولي بر اساس توانمندي و 
نه ادعا، به گونه اي صورت مي پذیرد که این نقش ها مکمل 
یکدیگر باشند.  بدین ترتیب مداخله در بافت هدف، جاي خود 
را به فرآیند رشد تدریجي مي دهد. وجود نظام منسجم الزمه 
پرهیز از گسست ها، شکاف ها و همپوشاني ها و توازي کاري هاي 
برنامه ریزي نشده کنوني است و تنها با پذیرش جزئي هماهنگ 
از پیکره کل اقدامات بودن، میّسرمي شود بدیهي است که تمام 

اجزا نمي توانند و نباید سر این پیکر باشند.




