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بزرگتریــن وظیفــه در حــوزۀ مدیریــت شــهری را ،فــارغ از
آنکــه دربــارۀ چــه محیطــی بــا چــه وســعت جغرافیایـیای
صحبــت میکنیــم ،چــه در ایــران و چــه خــارج از ایــران،
شــاید بتــوان اتخــاذ رویکــرد مســئلهمحور دانســت .بایــد
بپذیریــم کــه مســئلۀ مــردم بســته به زمانــه ،قدمــت و جنس
جغرافیــا ،تاریــخ ،هویــت و اقلیــم منطقــه و موضوعاتــی از
ایــن دســت قطعـ ًا از محــدودهای بــه محــدودۀ دیگــر تفــاوت
دارد و نمیتــوان گفــت کــه یــک فرمــول بــرای تمــام
مناطــق صادق اســت .مثـ ً
ا در فرهنگــی مثل فرهنگ شــهر
رشــت و بــه طــور کلــی اســتان گیــان ،مــردم خیلی ســریع
مشــارکتپذیر میشــوند و نــرخ آن از شــهر بزرگتــری
مثــل اصفهــان بســیار باالتــر و قابــل تأملتــر اســت .بــه
عبارتــی ،دغدغههــای کمتــر فکــری و آرامــش نســبت ًا باالتــر
روانــی مــردم رشــت و نیــز نقــش اقلیــم در فعــال کــردن
اهالــی ایــن شــهر موجــب میشــود کــه راحتتــر بــا
موضوعهــا برخــورد کننــد و پذیراتــر باشــند .البتــه مخالفانــی
در ســطح شــهر در امــر مشــارکت دخیــل نیســتند ولــی تعداد
مشــارکتکنندگان بســیار باالتــر اســت .مدیریــت شــهری
بایــد بــا نگرشــی چندبعــدی ابتــدا مســائل و هــدف آنهــا
را بــه خوبــی شناســایی کنــد و بفهمــد کــه هــدف به ســمت
کیســت ،کجاســت و چگونــه اســت .مهمترین رکــن در حوزۀ
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مدیریــت شــهری ،مدنیــت و اجتماعــی شــدن اســت کــه
رویکــردی روانشناســانه ،جامعهشناســانه و از همــه مهمتــر
مردمشناســانه را طلــب میکنــد .البتــه بایــد توجــه داشــت
کــه حــل مســئله الزامـ ًا بــه معنــی تــن دادن به خواســتههای
مــردم نیســت .شــنیدن مســئله وظیفــۀ مدیــر شــهر اســت اما
لزومــی نــدارد کــه روش حــل کــردن آن مطابــق با شــیوۀ مد
نظــر مــردم باشــد .مــا همچنین بایــد بتوانیم مســئلۀ مــردم را
در قالــب مدیریتــی اقتضایــی ،انعطافپذیــر و در عیــن حــال
پایــدار ،از ســطح سیاس ـتگذاری تــا اجــرا ،بررســی کنیــم.
در حــوزۀ مدیریت شــهری متأســفانه در کشــور مــا ،و به طور
کلــی کشــورهای در حــال توســعه ،میــان مســائل مختلــف
همپوشــانی وجــود نــدارد و شــاید بتــوان گفــت کــه مــا
اساسـ ًا مســئله را گــم کردهایــم و بیشــتر مقلدیــم .ایــن مقلــد
بــودن باعــث شــده اســت کــه یــک ســبک زندگــی وارداتــی
را بــر خــود تحمیــل کنیــم و برخــاف تمــام رویههــای
دینــی ،انقالبــی و حتــی حاکمیــت فعلی ،برای مســائل شــهر
برنامهریــزی کنیــم .بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت زمانی
کــه ســبک زندگــی مــا بــر پایــۀ 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 واســطۀ ضعفهایــی کــه
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آن جامعــه بــه مــرور بــا آنهــا مواجــه میشــود مشــخص
میگــردد .ایــن تقلیــد خــود بــه خــود باعــث میشــود کــه
جامعــه دیگــر خــاق نباشــد و اگــر هــم خالقیتــی وجــود
داشــته باشــد ،بــه مــرور هــدر رود و تبــاه شــود .از طرفــی،
شناســایی و بــهروز کــردن خالقیتهــای موجــود عمومــ ًا
مســتلزم صــرف هزینــۀ زیــاد بــرای تبدیــل اندیشــه بــه
عمــل اســت کــه هــم بهصرفــه نخواهــد بــود و هــم بــه
مــرور زمــان آنقــدر دچــار تغییــر و تحــول میشــود کــه
بهکلــی از اصــل و محتــوای خــود فاصلــه میگیــرد .اگــر
بخواهیــم رویکــردی خالقانــه را بــه جامعــه برگردانیــم کــه
فاصلــۀ ذهنــی ،علمــی و تجربــی ـ عملــی قابــل توجهــی بــا
جریانــات موجــود در شــهرها داشــته باشــد ،بــا انبوهــی از
اطالعــات مواجــه میشــویم کــه فقــط موجــب ســردرگمی
میشــود .همچنیــن بــا دســتگاهها و ســاختارهای فکــری
متعــددی روب ـهرو میشــویم کــه بــا توجــه بــه ضعفهــای
نظــام مدیریــت شــهری در کشــورمان ،همــکاری بــا آنهــا
بســیار دشــوار و زمانبــر اســت.
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه دو گونۀ کلــی برای
دســتگاههای دیگــر وجــود دارد :دســتگاهی کــه بــه بلــوغ
فکــری الزم رســیده اســت و همــراه بــا بینــش مدیریــت
شــهری ،بــه توســعهیافتگی شــهر میاندیشــد .دســتگاهی
کــه بــه بلــوغ نرســیده اســت و مــا میخواهیــم با درخواســت
یــا اجبــار ،آن را بــه ســمت اندیشــۀ توســعهای مــد نظــر خود
ســوق دهیــم .نکتــۀ کلیــدی ایـن اســت کــه ســازمانهایی
کــه بایــد در حــوزۀ ارتقــای کیفیــت زندگــی فعالیــت داشــته
باشــند ،وقتــی به بلــوغ فکــری الزم نرســیده باشــند ،فقط به
صــورت ظاهــری و در کالم راضــی بــه همراهــی میشــوند
و رضایــت آنهــا فاقــد محتــوا و عمــل واقعــی خواهــد بــود.
بنــده معتقــدم کــه بــا توجــه بــه ضعــف مدیریتــی موجــود،
و اینکــه ســرعت حــل مســئله در شــهر هیــچ تناســبی
بــا ســرعت تولیــد مســئلههای جدیــد نــدارد ،بایــد همــۀ
ســازمانها و دســتگاهها را کنــار گذاشــت و ضمــن آنکــه
مدیریــت شــهری مســیر مطلــوب مــورد نظــر خــود را طــی
میکنــد ،ســایر ســازمانها و دســتگاههای مربــوط را در ایــن
مســیر تابــع خــود ســازد .منظــور بنــده از تابعیــت ،نــه تابعیت
ســاختاری بلکــه تابعیــت ذهنــی برآمــده از رضایتمنــدی از

دســتاوردهای اقــدام اســت ،و ایــن رضایتمنــدی میتوانــد
عامــل مشــارکت آنهــا شــود .بایــد توجــه داشــت که ریشــۀ
تمایــل آنهــا بــه مشــارکت ،پایبنــدی واقعــی بــه مبانــی
برنامههــا نیســت چــرا کــه اگــر مشــارکتپذیر بودنــد ،از
همــان اول همراهــی میکردنــد .ایجــاد رضایتمنــدی و
روحیــۀ مطالبهگــری در مــردم اســت کــه آنهــا را ملــزم
بــه تابعیــت و همراهــی در ادامــۀ مســیر میکنــد .جالــب
اینجــا اســت کــه جــو حاکــم بــر ایــن ســازمانها و افــراد
ایجــاب میکنــد کــه همراهــی بــا اقدامــی را کــه اساســ ًا
درک درســتی از آن ندارنــد بــه عنــوان افتخــار در رزومــۀ
خــود ذکــر میکننــد.
توصیــۀ مشــخص مــن ایــن اســت کــه دولــت بــه ســرعت
مســئولیت و بودجــۀ خــود در مدیریــت شــهری را بــه
شــهرداری واگــذار کنــد و خــود را درگیــر اقدامــات اجرایــی
شــهرداریها نکنــد .بایــد یــک بــار ایــن رویــه را تجربــه
کــرد و پذیرفــت کــه بــه مــرور جــا میافتــد .تــرس از وقــوع
یــک واقعیــت خــود بزرگتریــن آســیب اســت.
برنامههــای مــا بــرای شــهر رشــت در ســه ســطح بلندمــدت،
میانمــدت و کوتاهمــدت تهیــه شــده اســت کــه هریــک،
بســته بــه عوامــل جغرافیایــی منحصــر بــه هــر منطقــه،
دســتهبندی خاصــی دارد .برنامههایــی نظیــر راهانــدازی
دفاتــر تســهیلگری برای توانمندســازی اجتماعــی و حقوقی،
نوســازی مســکن و بهســازی و بازســازی بافتهای فرسوده،
آموزشهــای شــهروندی در ســرای محــات کــه هــم
توانمنــدی افــراد را بــاال میبــرد و هــم مشــارکتپذیری
عمومــی را بهتدریــج افزایــش میدهــد و نتیجــۀ آن دور
هــم جمــع شــدن ســاکنان هر محلــه اســت .بحث بعــدی در
برنامههــای شــهر درآمدزایــی اقتصــادی اســت کــه ســطح
آن تــا انــدازهای حاکمیتــی اســت و هــدف از آن کمک کردن
بــه مناطقــی اســت کــه ظرفیــت خوبــی بــرای فعالیتهــای
متعــدد دارنــد ولــی در حــال حاضــر ناکارآمــد هســتند.
موضــوع بعــدی مربــوط بــه برندســازی شــهری اســت.
فــارغ از مفاهیــم عمومــی برندســازی ،افزایــش تعلــق خاطــر
افــراد یــک شــهر نســبت بــه جامعــۀ خودشــان معمــو ًال
مســتلزم پــاک شــدن ذهنشــان از فقــر نســبی ،فقــر مطلــق
و فقــر احساســی اســت ،فقــری کــه فقــط مربــوط بــه حــوزۀ
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اقتصــادی نیســت .وقتــی موضــوع ســنجش ،کیفــی میشــود
تفســیر آن ســختتر و رســیدگی بــه آن مهمتــر اســت.
اگــر بخواهیــم جامعــه را از لحــاظ میــزان مشــارکتپذیری
بــه نقطــۀ مطلوبــی برســانیم ،عــاوه بــر آموزشهــای
شــهروندی و حتــی آموزشهــای مبتنــی بــر اشــتغال کــه
بتوانــد توانمنــدی اقتصــادی را احیــا کند ،الزم اســت که یک
تشــخص اجتماعــی به شــهر بدهیــم .مث ً
ال باشــگاه ســپیدرود
رشــت ،بــا وجــود  50ســال ســابقۀ حضــور در مســابقات
فوتبــال ،نزدیــک بــه  40ســال اســت کــه در دســتۀ دو لیــگ
فوتبــال کشــور جــا دارد .حــال اگــر بخواهیــم روی ایــن
موضــوع ســرمایهگذاری کنیــم و جایــگاه تیــم را بــه لیــگ
برتــر ارتقــا دهیــم ،در اینجــا وظیفــۀ شــهرداری ،برخــاف
معمــول ،حمایــت از تیــم ورزشــی و ارتقــای تشــخص و
حــس تعلــق شــهروندان در جهــت تقویت برندســازی اســت.
گاه شــرایطی پیــش میآیــد کــه برخــی افــراد ،بــا وجــود
احســاس رضایــت نســبی از محــل زندگــی خــود ،بــا یــک
تلنگــر از محلهشــان زده میشــوند و آن احســاس رضایــت
در آنــان از بیــن مـیرود .در حالــی کــه بــا ســرمایهگذاری در
حوزههایــی نظیــر فوتبــال میتــوان بــا صــرف هزینــۀ کمتر،
ســرمایۀ اجتماعــی بزرگتــری را شــکل داد .جامعــه بایــد بــه
ایــن درک برســد کــه تأمیــن منفعــت فــردی و عمومـیاش
در چــه نقط ـهای اتفــاق میافتــد .شــرط رســیدن بــه ایــن
نقطــه نیــز آن اســت کــه مدیریــت شــهری ،فضــا را بــاز کند

و ظرفیتهــا و توانمندیهــا را نشــان دهــد.
نکتــۀ بعــدی حــول محــور ســرمایه اســت کــه ســه رکــن
دارد :اعتمادســازی ،برندســازی و ســرمایهگذاری کــه کامـ ً
ا
وابســته بــه تحقــق دو رکــن قبلــی اســت و الزمــۀ عملــی
شــدن آن تبدیــل مشــارکت اجتماعــی بــه یــک مشــارکت
اقتصــادی اســت .از ایــن رو بایــد مــردم را از ایــن اتفــاق
آگاه ســاخت و اعتمــاد آنــان را بــه دســت آورد .بــرای ایــن
منظــور بایــد کیفیــت زندگــی بــرای درازمــدت در محــدوده
طــرح باقــی بمانــد .تحقــق یافتــن ایــن ارکان ،چــه در حــوزۀ
فرهنگــی و چــه در حــوزۀ اقتصــادی و چــه در بحثهــای
کالبــدی ،مســتلزم تولیــد فضــا و ریتــم منظــم اســت کــه بــا
اتــکا بــه ایــن ضرباهنــگ ،ســرمایه ایجــاد شــود.
تجربــۀ قابــل انتقــال شــهر رشــت را میتــوان پیادهمــداری
و جرئــت مدیریتــی دانســت .در کنــار جســارت و شــجاعت،
ســرعت بــاال نیــز وجــود دارد کــه گاه اهمیــت بیشــتری از
کیفیــت پیــدا میکنــد زیــرا مــا نیــاز بــه ساختارشــکنی
داریــم و بــرای شکســتن ســاختارها ،ســرعت بــاال ضــروری
اســت .نــگاه مدیریــت شــهری بایــد اقتدارگرا باشــد تــا بتواند
طرحهــا را عملــی کنــد .بــه عبارتــی ،مــا مدیــر شــهری
میخواهیــم نــه مهنــدس شــهری .مدیریــت شــهری موظف
اســت آینــدۀ بهتــری را در ذهــن افــراد جامعــه تصویــر کنــد
تــا بتوانــد آنــان را بــا برنامههــا همــراه ســازد.

شماره ۵۹-۶۰

25

