بازتعریف مفهـوم کیفیت در سکـونتگاههای غیررسمـی
گفت وگو با مظفر صرافی

*

بـه نظـر شـما ،مفهـوم کیفیـت را در عرصـۀ
سـکونتگاههای غیررسـمی چگونـه میتـوان
تعریف کـرد؟ آیا تعریـف کیفیت در این دسـت
سـکونتگاهها بـا سـایر نقـاط شـهر تفـاوت
دارد؟
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در ابتـدا اجـازه میخواهـم بـا مقدمـهای شـروع کنـم کـه

در ادامـۀ آن بـه بحـث کیفیـت فضـای زندگـی شـهری در
سـکونتگاههای شـهری برسـم .ببینید ،در پاسـخ بـه نیازهای
انسـان ،معروفتریـن طبقهبندی «هـرم مازلو» اسـت .مازلو در
بـرآورده سـاختن نیازهـای انسـان اولویتهایی قائل میشـود.
وی در قاعـدۀ این هـرم و در واقع در اولویت نخسـت ،نیازهای
فـردی ،بیولوژیـک و عینـی را بـهعنـوان پایـه قـرار میدهد.
هرچه نیازهـا به سـمت حوزههـای اجتماعی ،ذهنـی و معنوی
میرونـد ،در سـطوح باالتـری از ایـن هرم قـرار میگیرنـد .در
واقع ،ایـن هرم اشـاره بـه ایـن مسـئله دارد کـه تـا زمانی که
نیازهـای مـادی و بیولوژیک انسـان تأمین نشـده اسـت ،او به
سـراغ تأمین سـایر نیازهایش نمیرود .امـروزه ایـن نظریه زیر
سـؤال رفته اسـت .گفتۀ معروفی در زبان انگلیسـی هسـت که
«انسـان تنهـا به نـان زنـده نیسـت» .این گفتـه به ایـن نکته
اشـاره دارد که اگـر نان انسـان بـهعنـوان نمـادی از نیازهای
ضـروری و بیولوژیـک تأمیـن شـود ،او نیازهـای دیگـری هم
دارد کـه در صـورت بـرآورده نشـدن آنهـا ،احسـاس رضایت

و خوشـبختی نمیکنـد .چنانچـه بگوییـم تـا زمانـی کـه بـه
نیازهـای مـادی پاسـخ داده نشـده ،نبایـد بـه تأمیـن نیازهای
معنـوی و روحـی پرداخـت خطـای بزرگـی مرتکـب شـدهایم
زیرا کلیـۀ اقدامـات در راسـتای پاسـخگویی به نیازهـای مادی
و بیولوژیـک انسـانها تعریـف خواهـد شـد .میگوییم بـه این
مقـدار زمیـن برای مسـکن احتیـاج داریـم ،بـه این مقـدار هم
برای خدمـات روزمـره و آموزشـی و درمانـی و فضای سـبز ،و
ایـن زیربناها هـم بایـد تأمیـن شـوند؛ و در نتیجـه ،آن اتفاقی
را کـه بایـد در ادامـۀ تأمیـن نیازهـای مـادی بیفتـد و موجب
احسـاس رضایـت ،خوشـبختی و منزلـت بـرای افـراد بهویـژه
تهیدسـتان شـود مد نظر قرار نخواهیم داد .از اینجا بنـده وارد
بحـث کیفیـت زندگـی در اسـکان غیررسـمی میشـوم.
سـکونتگاههای غیررسـمی را بـدون تعـارف بایـد پیامـد
شکسـت برنامهریزی رسـمی شـهریمان بدانیم .در طرحهای
جامـع شـهری کشـور ،حداقـل سـه دهـک پاییـن درآمـدی
شـهروندان حذف میشـوند .فضایی کـه در طرحهـای جامع و
تفصیلی شـهری پیشبینی میشـود دارای ضوابـط و مقرراتی
اسـت که معمو ًال برآمـده از اسـتانداردهای ذهنـی برنامهریزان
و طراحـان شـهری برای سـطح زندگـی میانگیـن و باالتـر از
میانگیـن شـهروندان اسـت و امـکان زیسـت و برخـورداری از
خدمـات در سـطح تـوان مالـی اقشـار کمدرآمـد و هموطنـان
تهیدسـت را نمیدهد .بر این اسـاس ایـن گـروه از هموطنان
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