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محمدعلی ثابت قدم*

بزرگ تریــن وظیفــه در حــوزة مدیریــت شــهری را، فــارغ از 
آن کــه دربــارة چــه محیطــی بــا چــه وســعت جغرافیایــی ای 
ــران،  ــارج از ای ــه خ ــران و چ ــه در ای ــم، چ ــت می کنی صحب
ــد  ــت. بای ــئله محور دانس ــرد مس ــاذ رویک ــوان اتخ ــاید بت ش
بپذیریــم کــه مســئلة مــردم بســته به زمانــه، قدمــت و جنس 
ــی از  ــه و موضوعات ــم منطق ــت و اقلی ــخ، هوی ــا، تاری جغرافی
ایــن دســت قطعــًا از محــدوده ای بــه محــدودة دیگــر تفــاوت 
ــام  ــرای تم ــول ب ــک فرم ــه ی ــت ک ــوان گف دارد و نمی ت
مناطــق صادق اســت. مثــًا در فرهنگــی مثل فرهنگ شــهر 
رشــت و بــه طــور کلــی اســتان گیــان، مــردم خیلی ســریع 
مشــارکت پذیر می شــوند و نــرخ آن از شــهر بزرگ تــری 
ــه  ــر اســت. ب ــل تأمل ت ــر و قاب ــان بســیار باالت ــل اصفه مث
عبارتــی، دغدغه هــای کمتــر فکــری و آرامــش نســبتًا باالتــر 
ــال کــردن  ــم در فع ــز نقــش اقلی ــردم رشــت و نی ــی م روان
ــود کــه راحت تــر بــا  اهالــی ایــن شــهر موجــب می ش
موضوع هــا برخــورد کننــد و پذیراتــر باشــند. البتــه مخالفانــی 
در ســطح شــهر در امــر مشــارکت دخیــل نیســتند ولــی تعداد 
ــت شــهری  ــر اســت. مدیری مشــارکت کنندگان بســیار باالت
ــا نگرشــی چند بعــدی ابتــدا مســائل و هــدف آن هــا  ــد ب بای
را بــه خوبــی شناســایی کنــد و بفهمــد کــه هــدف به ســمت 
کیســت، کجاســت و چگونــه اســت. مهم ترین رکــن در حوزة 

ــه  ــت ک ــدن اس ــی ش ــت و اجتماع ــهری، مدنی ــت ش مدیری
رویکــردی روان شناســانه، جامعه شناســانه و از همــه مهم تــر 
ــد توجــه داشــت  ــه بای ــد. البت مردم شناســانه را طلــب می کن
کــه حــل مســئله الزامــًا بــه معنــی تــن دادن به خواســته های 
مــردم نیســت. شــنیدن مســئله وظیفــة مدیــر شــهر اســت اما 
لزومــی نــدارد کــه روش حــل کــردن آن مطابــق با شــیوة مد 
نظــر مــردم باشــد. مــا همچنین بایــد بتوانیم مســئلة مــردم را 
در قالــب مدیریتــی اقتضایــی، انعطاف پذیــر و در عیــن حــال 

پایــدار، از ســطح سیاســت گذاری تــا اجــرا، بررســی کنیــم.
در حــوزة مدیریت شــهری متأســفانه در کشــور مــا، و به طور 
کلــی کشــورهای در حــال توســعه، میــان مســائل مختلــف 
ــا  ــه م ــت ک ــوان گف ــاید بت ــدارد و ش ــود ن ــانی وج هم پوش
اساســًا مســئله را گــم کرده ایــم و بیشــتر مقلدیــم. ایــن مقلــد 
بــودن باعــث شــده اســت کــه یــک ســبک زندگــی وارداتــی 
ــای  ــام رویه ه ــاف تم ــم و برخ ــل کنی ــود تحمی ــر خ را ب
دینــی، انقابــی و حتــی حاکمیــت فعلی، برای مســائل شــهر 
برنامه ریــزی کنیــم. بــه طــور خاصــه می تــوان گفــت زمانی 
کــه ســبک زندگــی مــا بــر پایــة مصــرف باشــد، مــا مقلــد 
هســتیم و وقتــی کــه مقلــد باشــیم، هــر فرمولــی در رفتــار 
مــا در زندگــی تابــع آن ســبک وارداتــی خواهــد بــود. میــزان 
مقلــد بــودن هــر جامعــه نیــز بــه واســطة ضعف هایــی کــه 
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ــا آن هــا مواجــه می شــود مشــخص  ــه مــرور ب آن جامعــه ب
می گــردد. ایــن تقلیــد خــود بــه خــود باعــث می شــود کــه 
جامعــه دیگــر  خــاق نباشــد و اگــر هــم خاقیتــی وجــود 
داشــته باشــد، بــه مــرور هــدر رود و تبــاه شــود. از طرفــی، 
ــًا  ــود عموم ــای موج ــردن خاقیت ه ــه روز ک ــایی و ب شناس
ــه  ــه ب ــل اندیش ــرای تبدی ــاد ب ــة زی ــرف هزین ــتلزم ص مس
ــه  ــم ب ــود و ه ــد ب ــه نخواه ــم به صرف ــه ه ــل اســت ک عم
ــه  ــود ک ــر و تحــول می ش ــار تغیی ــدر دچ ــان آن ق ــرور زم م
ــر  ــرد. اگ ــه می گی ــود فاصل ــوای خ ــل و محت ــی از اص به کل
بخواهیــم رویکــردی خاقانــه را بــه جامعــه برگردانیــم کــه 
فاصلــة ذهنــی، علمــی و تجربــی ـ عملــی قابــل توجهــی بــا 
ــا انبوهــی از  ــات موجــود در شــهرها داشــته باشــد، ب جریان
اطاعــات مواجــه می شــویم کــه فقــط موجــب ســردرگمی 
ــری  ــاختارهای فک ــتگاه ها و س ــا دس ــن ب ــود. همچنی می ش
ــا توجــه بــه ضعف هــای  متعــددی روبــه رو می شــویم کــه ب
نظــام مدیریــت شــهری در کشــورمان، همــکاری بــا آن هــا 

ــر اســت.  ــوار و زمان ب بســیار دش
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه دو گونة کلــی برای 
ــوغ  ــه بل ــه ب دســتگاه های دیگــر وجــود دارد: دســتگاهی ک
ــت  ــش مدیری ــا بین ــراه ب ــت و هم ــیده اس ــری الزم رس فک
ــتگاهی  ــد. دس ــهر می اندیش ــعه یافتگی ش ــه توس ــهری، ب ش
کــه بــه بلــوغ نرســیده اســت و مــا می خواهیــم با درخواســت 
یــا اجبــار، آن را بــه ســمت اندیشــة توســعه ای مــد نظــر خود 
ســوق دهیــم. نکتــة کلیــدی ایــن  اســت کــه ســازمان هایی 
کــه بایــد در حــوزة ارتقــای کیفیــت زندگــی فعالیــت داشــته 
باشــند، وقتــی به بلــوغ فکــری الزم نرســیده باشــند، فقط به 
صــورت ظاهــری و در کام راضــی بــه همراهــی می شــوند 
و رضایــت آن هــا فاقــد محتــوا و عمــل واقعــی خواهــد بــود. 
بنــده معتقــدم کــه بــا توجــه بــه ضعــف مدیریتــی موجــود، 
ــبی  ــچ تناس ــهر هی ــئله در ش ــل مس ــرعت ح ــه س و این ک
ــة  ــد هم ــدارد، بای ــد ن ــئله های جدی ــد مس ــرعت تولی ــا س ب
ــه  ــار گذاشــت و ضمــن آن ک ســازمان ها و دســتگاه ها را کن
مدیریــت شــهری مســیر مطلــوب مــورد نظــر خــود را طــی 
می کنــد، ســایر ســازمان ها و دســتگاه های مربــوط را در ایــن 
مســیر تابــع خــود ســازد. منظــور بنــده از تابعیــت، نــه تابعیت 
ســاختاری بلکــه تابعیــت ذهنــی برآمــده از رضایت منــدی از 

دســتاوردهای اقــدام اســت، و ایــن رضایت منــدی می توانــد 
عامــل مشــارکت آن هــا شــود. بایــد توجــه داشــت که ریشــة 
ــی  ــه مبان ــی ب ــدی واقع ــه مشــارکت، پایبن ــا ب ــل آن ه تمای
ــد، از  ــارکت پذیر بودن ــر مش ــه اگ ــرا ک ــت چ ــا نیس برنامه ه
ــدی و  ــاد رضایت من ــد. ایج ــی می کردن ــان اول همراه هم
ــزم  ــا را مل ــه آ ن ه ــت ک ــردم اس ــری در م ــة مطالبه گ روحی
ــب  ــد. جال ــیر می کن ــة مس ــی در ادام ــت و همراه ــه تابعی ب
این جــا اســت کــه جــو حاکــم بــر ایــن ســازمان ها و افــراد 
ــًا  ــه اساس ــی را ک ــا اقدام ــی ب ــه همراه ــد ک ایجــاب می کن
ــة  ــار در رزوم ــوان افتخ ــه عن ــد ب ــتی از آن ندارن درک درس

ــد.  ــر می کنن ــود ذک خ
توصیــة مشــخص مــن ایــن اســت کــه دولــت بــه ســرعت 
مســئولیت و بودجــة خــود در مدیریــت شــهری را بــه 
شــهرداری واگــذار کنــد و خــود را درگیــر اقدامــات اجرایــی 
ــه  ــه را تجرب ــن روی ــار ای ــک ب ــد ی ــد. بای ــهرداری ها نکن ش
کــرد و پذیرفــت کــه بــه مــرور جــا می افتــد. تــرس از وقــوع 

ــت. ــیب اس ــن آس ــود بزرگ تری ــت خ ــک واقعی ی
برنامه هــای مــا بــرای شــهر رشــت در ســه ســطح بلند مــدت، 
ــک،  ــه هر ی ــده اســت ک ــه ش ــدت تهی ــدت و کوتاه م میان م
ــه،  ــر منطق ــه ه ــر ب ــی منحص ــل جغرافیای ــه عوام ــته ب بس
دســته بندی خاصــی دارد. برنامه هایــی نظیــر راه انــدازی 
دفاتــر تســهیل گری برای توانمندســازی اجتماعــی و حقوقی، 
نوســازی مســکن و بهســازی و بازســازی بافت های فرسوده، 
آموزش هــای شــهروندی در ســرای محــات کــه هــم 
ــارکت پذیری  ــم مش ــرد و ه ــاال می ب ــراد را ب ــدی اف توانمن
ــة آن دور  ــد و نتیج ــش می ده ــج افزای ــی را به تدری عموم
هــم جمــع شــدن ســاکنان هر محلــه اســت. بحث بعــدی در 
برنامه هــای شــهر درآمد زایــی اقتصــادی اســت کــه ســطح 
آن تــا انــدازه ای حاکمیتــی اســت و هــدف از آن کمک کردن 
بــه مناطقــی اســت کــه ظرفیــت خوبــی بــرای فعالیت هــای 

متعــدد دارنــد ولــی در حــال حاضــر ناکارآمــد هســتند. 
ــت.  ــهری اس ــازی ش ــه برند س ــوط ب ــدی مرب ــوع بع موض
فــارغ از مفاهیــم عمومــی برندســازی، افزایــش تعلــق خاطــر 
ــواًل  ــان معم ــة خودش ــه جامع ــبت ب ــهر نس ــک ش ــراد ی اف
مســتلزم پــاک شــدن ذهنشــان از فقــر نســبی، فقــر مطلــق 
و فقــر احساســی اســت، فقــری کــه فقــط مربــوط بــه حــوزة 
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اقتصــادی نیســت. وقتــی موضــوع ســنجش، کیفــی می شــود 
ــت.  ــر اس ــه آن مهم ت ــیدگی ب ــخت تر و رس ــیر آن س تفس
ــزان مشــارکت پذیری  اگــر بخواهیــم جامعــه را از لحــاظ می
ــای  ــر آموزش ه ــاوه ب ــانیم، ع ــی برس ــة مطلوب ــه نقط ب
ــه  ــر اشــتغال ک ــی ب ــای مبتن ــی آموزش ه شــهروندی و حت
بتوانــد توانمنــدی اقتصــادی را احیــا کند، الزم اســت که یک 
تشــخص اجتماعــی به شــهر بدهیــم. مثًا باشــگاه ســپیدرود 
ــابقات  ــور در مس ــابقة حض ــال س ــود 50 س ــا وج ــت، ب رش
فوتبــال، نزدیــک بــه 40 ســال اســت کــه در دســتة دو لیــگ 
ــن  ــم روی ای ــر بخواهی ــال اگ ــا دارد. ح ــور ج ــال کش فوتب
موضــوع ســرمایه گذاری کنیــم و جایــگاه تیــم را بــه لیــگ 
برتــر ارتقــا دهیــم، در این جــا وظیفــة شــهرداری، برخــاف 
ــخص و  ــای تش ــی و ارتق ــم ورزش ــت از تی ــول، حمای معم
حــس تعلــق شــهروندان در جهــت تقویت برند ســازی اســت. 
ــود  ــا وج ــراد، ب ــی اف ــه برخ ــد ک ــش می آی ــرایطی پی گاه ش
احســاس رضایــت نســبی از محــل زندگــی خــود، بــا یــک 
ــت  تلنگــر از محله شــان زده می شــوند و آن احســاس رضای
در آنــان از بیــن مــی رود. در حالــی کــه بــا ســرمایه گذاری در 
حوزه هایــی نظیــر فوتبــال می تــوان بــا صــرف هزینــة کمتر، 
ســرمایة اجتماعــی بزرگ تــری را شــکل داد. جامعــه بایــد بــه 
ایــن درک برســد کــه تأمیــن منفعــت فــردی و عمومــی اش 
در چــه نقطــه ای اتفــاق می افتــد. شــرط  رســیدن بــه ایــن 
نقطــه نیــز آن اســت کــه مدیریــت شــهری، فضــا را بــاز کند 

ــد. ــان ده ــا را نش ــا و توانمندی ه و ظرفیت ه
نکتــة بعــدی حــول محــور ســرمایه اســت کــه ســه رکــن 
دارد: اعتماد ســازی، برند ســازی و ســرمایه گذاری کــه کامــًا 
وابســته بــه تحقــق دو رکــن قبلــی اســت و الزمــة عملــی 
ــه یــک مشــارکت  شــدن آن تبدیــل مشــارکت اجتماعــی ب
ــاق  ــن اتف ــردم را از ای ــد م ــن رو بای ــت. از ای ــادی اس اقتص
آگاه ســاخت و اعتمــاد آنــان را بــه دســت آورد. بــرای ایــن 
منظــور بایــد کیفیــت زندگــی بــرای دراز مــدت در محــدوده 
طــرح باقــی بمانــد. تحقــق یافتــن ایــن ارکان، چــه در حــوزة 
ــای  ــه در بحث ه ــوزة اقتصــادی و چ ــه در ح فرهنگــی و چ
کالبــدی، مســتلزم تولیــد فضــا و ریتــم منظــم اســت کــه بــا 

اتــکا بــه ایــن ضرباهنــگ، ســرمایه ایجــاد شــود. 
تجربــة قابــل انتقــال شــهر رشــت را می تــوان پیاده مــداری 
و جرئــت مدیریتــی دانســت. در کنــار جســارت و شــجاعت، 
ــاال نیــز وجــود دارد کــه گاه اهمیــت بیشــتری از  ســرعت ب
ــکنی  ــه ساختار ش ــاز ب ــا نی ــرا م ــد زی ــدا می کن ــت پی کیفی
داریــم و بــرای شکســتن ســاختارها، ســرعت بــاال ضــروری 
اســت. نــگاه مدیریــت شــهری بایــد اقتدارگرا باشــد تــا بتواند 
ــهری  ــر ش ــا مدی ــی، م ــه عبارت ــد. ب ــی کن ــا را عمل طرح ه
می خواهیــم نــه مهنــدس شــهری. مدیریــت شــهری موظف 
اســت آینــدة بهتــری را در ذهــن افــراد جامعــه تصویــر کنــد 

تــا بتوانــد آنــان را بــا برنامه هــا همــراه ســازد.

منبع: آرشیو شهرداری رشت
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