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 -1مدرس گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران

شماره 51-52

ديري است که سهمخواهي صرف و بدون دغدغه
مسئوليتهاي مترتب به آن تبديل به بخشي از فرهنگ
روزمره ما گشته و رنگ و بوي عادتي به خود گرفته که
تا زيربناييترين بنيانهاي تصميمسازي و تصميمگيري
جامعه نفوذ کرده است .اين امر را ميتوان بازمانده تاريخ
مصرف گذشته مدرنيسمي دانست که تقليل مسأله و
کمي ساختن آن را راهکار تسهيل و تحققپذيري توسعه
ّ
کميت ساالر را ترويج ميکرد که
ميانگاشت و لذا ديدگاهي ّ
تالي ناگزير آن اصالت و برتري «بيشتر» نسبت به «بهتر»
است .ليکن تناقض دروني اين ديدگاه زماني نمايان ميگردد
کميت کشيده ميشود
که کيفيت نيز به مثابه کاال به بند ّ
ِ
«کيفيت بيشتر» در «زمان
و کسب «بيشت ِر کيفيت» و
کمتر» تبديل به هدفي ميشود که نه با ماهيت کيفيت
سازگار است و نه با ماهيت هدف .در اين شرايط کيفيت
چندپاره ميشود ،تقليل مييابد ،از روابط درهم تنيده و
وحدت بخش آن اعتبارا ً صرفنظر ميگردد و در نهايت نيز
ظن خود يار پارهاي ميشود و بازتوليد کل از اين
هر کسي از ّ
پارهها قرائت ديگري از روايت فرانکشتاين است .قدر مسلّم،
بهسازي و نوسازي بافتهاي شهري نيز از اين قواعد مستثني
نيستند .بازآفريني شهري با هدف ارتقاي کيفيت زندگي،
چشماندازي است که از وزارتخانه تا شهرداريها و شوراها را
به خود مشغول کرده است .حال بماند که در فقدان تعريف
مشخص از اين واژه تخصصي ،تبديل به ظرف مطالبات هر
گروه از مدعيان توليت گشته است .تعدد مدعيان مذکور
و فزونطلبي در سهمخواهي ،فقدان وفاق جمعي بر سر
مفهوم بازآفريني و نسبت عملياتي آن با نوسازي و بهسازي
بافت شهري ،مغشوش بودن تعريف و ح ّتي نامگذاري
بافتهاي هدف ،ناهماهنگي و عدم همسويي رويکردي
دستاندرکاران بازآفريني ،ناکارآمدي سلسله مراتب مديريت
شهري در اثر توزيع نامتوازن قدرت در اليههاي پايين هرم
مديريت و شتابزدگي و در نتيجه پر خطا بودن اقدامات
حاصل از عمر کوتاه مديريتها در نظام مديرساالر به جاي
مديريتمحور ،تنها مشتي از خروار عواملي هستند که سبب
شده فعاليتهاي جاري و تجارب گذشته راه روشني به سوي
آينده نداشته باشند و در گرداب پراکندگي و موازي کاري در
بهترين حالت کم فايده باشند .اگر توليد زيان نکنند! حالآنکه

به استناد تجارب جهاني ،بهسازي و نوسازي شهري با هدف
ارتقاي کيفيت زندگي ،براي نزديک شدن به بازآفريني دست
کم بايد سه خصيصه را دنبال کند :استمرار ،تمرکزگريزي و
مشارکتجويي .بدين معنا که اقدامات:
 )1از توالي و زمانمندي منطقي به گونهاي برخوردار
باشند که مجموع آنها تبديل به سلسله مداخالت همگرا
و هدفمند در راستاي توانمندسازي بافت هدف گردند و
کمتر دستخوش افت و خيزهاي ناشي از تغييرات مديريتي
شوند .الزمه اين امر گرايش از فرهنگ مدير ساالري به سوي
مديريت محوري در چارچوب برنامههاي فرادست است.
 )2در سلسله مراتب توزيع قدرت مديريتي ،هر رده به
جايگاه خويش بسنده کند و به جايگاه ديگري احترام
گذارد .بديهي است که ردههاي باالتر نقش سياستگذاري
براي هدايت و کنترل اقدامات را داشته و ردههاي پايينتر
مسؤوليتهاي اجرايي را به دوش ميگيرند و نظارت ،به
کنشي رفت و برگشتي ميان اين ردهها و نه يکسويه از باال
به پايين بدل ميگردد.
 )3پذيرش تفاوت ميان مشارکتجويي و سهمخواهي و
اينکه در بحث از کيفيت ،ايفاي «بهتر» نقش بر ايفاي نقش
«بيشتر» مقدم است ،پيش شرط خروج از دور باطلي است
که تشريح شد .البته نميتوان انتظار داشت که اين مهم به
سرعت اتفاق افتد ،ا ّما به شروع اين روند در صورتي ميتوان
اميدوار بود که لزوم تحققپذيري دو بند پيشين از سوي
نيروهاي دخيل در امر بازآفريني وجدان گردد.
بر اين اساس ،بازآفريني شهري نظامي يکپارچه و همگرا با
پرهيز از تمرکز قدرت است که به شناسايي دقيق متوليان
بالقوه اقدامات و شرح وظايف آنها در چارچوب اختياراتشان
ميپردازد و تفويض نقش هر متولي بر اساس توانمندي و
نه ادعا ،به گونهاي صورت ميپذيرد که اين نقشها مکمل
يکديگر باشند .بدين ترتيب مداخله در بافت هدف ،جاي خود
را به فرآيند رشد تدريجي ميدهد .وجود نظام منسجم الزمه
پرهيز از گسستها ،شکافها و همپوشانيها و توازيکاريهاي
برنامهريزي نشده کنوني است و تنها با پذيرش جزئي هماهنگ
ميسرميشود بديهي است که تمام
از پيکره کل اقدامات بودنّ ،
اجزا نميتوانند و نبايد سر اين پيکر باشند.
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