


نقد عملکرد فرهنگی شهر در گفت و گو با دکتر حامد صفایی پور

توسعۀ فرهنݡگݡی یا فرهنگ توسعه، 
مسئله این است

دکتـری  دانش آموختـۀ  صفایی پـور،  حامـد 
فلسـفۀ علـم از دانشـگاه تربیـت مـدرس تهـران 
اسـت. کار اصلـی او تدریـس و تدویـن دوره های آموزشـی 
گروه هـای  در زمینـۀ مهارت هـای اندیشـیدن اسـت و بـا 
علمـی دانشـگاه های اصفهـان و تهـران سـابقۀ همـکاری 
آموزشـی  مؤسسـۀ  مدیریـت  حاضـر،  حـال  در  او  دارد. 
»تیزفکـری« بـا موضـوع آمـوزش مهارت های اندیشـیدن 
را عهده دار اسـت. سـابقۀ کارهای اجرایی و مدیریتی نیز 
ادارۀ  مدیریـت  جملـه  از  هسـت،  او  کارنامـۀ  در 
شـهرداری  تفریحـی  فرهنگـی  سـازمان  »ایده آفرینـی« 
اصفهان و مدیریت مؤسسـۀ مردم نهاد »توتم خانواده«. 
سـابقۀ مدیریتـی و شـناخت وی از موضوعـات فرهنگـی 
شـهر و از همـه مهم تـر نگاه نقادانه اش، مـا را ترغیب کرد 
تـا به منظـور کشـف مسـائل و مشـکالت فرهنگـی شـهر بـا 

ایشان به گفت وگو بنشینیم. 
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 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
سـازمانی  چـارت  وارد   1376 سـال  در  اصفهـان 
شـهرداری شـده اسـت. بـرای چنیـن سـازمانی چـه 
اهـداف، برنامـه و مأموریت هایـی می تـوان در نظـر 

گرفـت؟
منســجم  فکــری  کار  بــه  مأموریــت  و  هــدف  تعییــن 
دو  می تــوان  ولــی  دارد،  نیــاز  متمرکــز  و  هدفمنــد  و 
یــا  ســازمان  هــر  بــرای  مأموریــت  و  هــدف  دســته 
آن هــا  از  تعــدادی  گرفــت.  نظــر  در  فرهنگــی  ســازمان 
اهــداف و مأموریت هــای ثابت انــد و تعــدادی از آن هــا 
مأموریت هــای متغیــر یــا مأموریت هــای مســئله محور یــا 
زمان محــور و زمینه محــور. موضــوع مهــم در ایــن زمینــه 
مأموریــت  هدف هاســت.  و  مأموریت هــا  ایــن   نســبِت 
ثابــت معاونــت فرهنگــی شــهرداری مربــوط بــه شــأنی 
کــه شــهرداری دارد، چــون هویــت ایــن اســم از  اســت 
کاًل شــهردار، شــهرداری  مفهــوم »شــهرداری« می آیــد و 
اصلی اشــان  وظیفــۀ  شــهرداری  فرهنگــِی  معاونــت  و 
شــهر«  »فرهنــگ  »داریــدِن«  اســت.  شــهر  »داریــدِن« 
معنایــی فراتــر از اتصــال دو مفهــوم »فرهنــگ« و »شــهر« 
یــا »کار فرهنگــی در شــهر« اســت. بــه نظــر مــن، مهم تریــن 
مســئولیت معاونــت فرهنگــی شــهرداری »داریــدِن یــک 
فرهنگــی  شــهر  یــک  اصفهــان  اســت.  فرهنگــی«  شــهر 
و تاریخــی اســت. داریــدن ایــن شــهر شــئون، اصــول و 
متغیــر  وظایــف  جــزو  آن هــا  از  بخشــی  دارد.  قواعــدی 
اســت،  اصفهــان  خــاص  کــه  چیزهایــی  یعنــی  اســت، 
خــاص ایــن اقلیــم، زمــان و فضاســت. بخــش دیگــر هــم 
جــزو وظایــف ثابــت اســت. مثــاًل امنیــت یکــی از نیازهــای 
اجتماعــی ماســت و بایــد در شــهرداری تبلــور یابــد. معنی 
کــه فضایــی امــن بــرای  امنیــت ممکــن اســت ایــن باشــد 
کــودکان، خانواده هــا، موتورســواران، دوچرخه ســواران، 
کنیــم. ایــن وظیفــۀ  ســالمندان، ورزشــکاران و... مهیــا 
شــئون  از  یکــی  امنیــت  کــه  ازآنجا و  اســت  شــهرداری 
اجتماعــی شــهر اســت، شــهرداری بایــد در ایــن زمینــه 
کنــد. ســاخت یــک زمیــن اســکیت خــوب ممکــن  کار 
اســت در حیطــۀ معاونــت اجتماعــی نباشــد و از وظایــف 
معاونــت عمرانــی بــه شــمار آیــد، ولــی از نظــر مــن جــزو 
کــه بــه  شــئون فرهنگــی شــهر اســت، چــون هــر چیــزی 
ســاحت روانــی شــهر برمی گــردد، مثــل امنیــت و عدالــت 
و آرامــش، جــزو شــئون فرهنگــی و در حیطــۀ معاونــت 
که از نظــر روانی بر  کارهایی  فرهنگــی اســت. اساســًا همــۀ 
کالبــد شــهر تأثیرگــذار اســت در حیطــۀ معاونــت فرهنگــی 
ــه  ک ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــم ب ــر می کن ــرد. فک ــرار می گی ق
بــر اســاس قانــون، هــر طــرح عمرانــی در شــهر الزم اســت 
»پیوســت فرهنگــی« داشــته باشــد و مشــخص شــود ایــن 
طــرح در آرامــش روانــی، امنیــت و عدالــت اجتماعی شــهر 

چــه ســهمی دارد و یــا اصــوال مفیــد اســت یــا خیــر. 
شــهر  روانــی  شــئون  مــوارد  مهم تریــن  مــن،  نظــر  بــه 
معنــوی،  تعالیــم  اســت.  آرامــش  و  عدالــت  امنیــت، 
بهداشــت روانــی، عدالــت و... هرکــدام بخشــی از همیــن 
شــهرداری  سیاســت های  از  بســیاری  اســت.  آرامــش 
ناعادالنــه،  سیاســت های  براســاس  اســت.  ناعادالنــه 
شــما هرقــدر هــم فعالیــت فرهنگــی انجــام دهیــد، چــه از 
دیــدگاه شــرعی و چــه دیــدگاه اجتماعــی، اثربخشــی الزم 
کــه در تاریــخ می تــوان  را نخواهــد داشــت. همان طــور 
کوچــک  کــه آدمــی ســاده در خانــه ای  کاری  گاهــی  دیــد، 
کــه پشــت یــک میــز  انجــام داده، ماننــد مرحــوم دهخــدا 
ســاده و روی یــک صندلــی ســاده نشســته و فرهنــگ 
کــه بــا  کاری  دهخــدا را نوشــته، بیشــتر اثرگــذار بــوده تــا 
پول هــای نفتــی و ســاختارهای اجرایــی حکومتــی فــالن 
و بهمــان بــه انجــام رســیده اســت. آنجــا، آدمــی ســر جــای 
کنــد؛  چــه   می خواهــد  می دانــد  و  نشســته  خــودش 
ــرای  ــه ســهم دیگــران بســته اســت. علــم ب چشــمش را ب
ایــن فــرد به مثابــۀ »فضیلــت« اســت، نــه »کاال«؛ بنابرایــن 
کار  راه خــودش را مــی رود و بــه نتیجــه هــم می رســد. ایــن 
ــت  ــام داد. معاون ــوان انج ــه نمی ت ــاص بودج ــا اختص را ب
فرهنگــی بایــد پاســدار شــئون روانــی شــهر باشــد. ایــن امــر 
در قالــب چشــم انداز یــا فلســفه بــرای معاونــت فرهنگــی 
روانــی،  ســاحت  در  کــه  چرا اســت؛  مطــرح  شــهرداری 
عاطفــی، هیجانــی، روحــی و احساســی شــهر، مســئولیت 

دارد.
شـاید  و  اسـت  فرهنگـی  شـهر  یـک  اصفهـان   
اسـتراتژی ها و اهـداف و مأموریت هایـش متفـاوت 
بـا دیگـر شـهرها باشـد. در ایـن بـاره بیشـتر توضیـح 

دهیـد.
ــم: ثابت هــا و  گفتــم، مــا دو ســاحت داری ــه  ک همان طــور 
متغیرهــا. مثــاًل امنیــت و عدالــت و آرامــش جــزو ثابت هــا 
ــه شــمار می آینــد و ایــن امــر در همــۀ شــهرهای جهــان  ب
نیازهــای  انســان  مازلــو،  هــرم  طبــق  دارد.  مصــداق 
عاطفــی و مــادی دارد و پاســخ گویی بــه ایــن نیازهــا بــر هــر 
گــر مهمــان داشــته باشــید،  شــهری مترتــب اســت. شــما ا
برایــش غــذا فراهــم می کنیــد، جای خوابــی برایش در نظر 
ک  می گیریــد، بــا او معاشــرت می کنیــد و بــه خــواب و خــورا
کــه پیــش  و نیازهــای اولیــه اش توجــه داریــد. مشــکلی 
کــه بعضی اوقــات متغیرهــا آن قــدر  ایــن اســت  می آیــد 
بــه خــود مشــغول  را  ســاحت ذهــن مدیریــت شــهری 
می شــود.  کم رنــگ  یــا  فرامــوش  ثابت هــا  کــه  می کنــد 
نیازهــای ثابــت  بایــد حتمــًا پاســخ داده شــود و بعد پاســخ 
بــه خواســته ها یــا نیازهــای متغیــر بــر آن حمــل شــود. 
گاهــی چــون سیاســت شــهری مــا صرفــًا به دنبــال تمایــز 
اســت، توجــه بــه نیازهــای ثابــت  خــط می خــورد. ایــن 
گفــت  اشــتباه اســت. به عنــوان یــک آسیب شناســی بایــد 
اختصــاص همــۀ انــرژی مدیریــت شــهری بــه جنبه هــای 
گرفتــن جنبه هــای ثابــت یــک  متمایــز اصفهــان و نادیــده 
پارک هــای  به عنوان مثــال،  اســت.  راهبــردی  خطــای 
چــه  دارد،  نیــاز  بهداشــتی  ســرویس  بــه  شــهر  یــک 

اصفهــان باشــد، چــه هرمــزگان، چــه ســاری و چــه هــر 
شــهر دیگــری. مدیریــت شــهری موظــف اســت بــرای ایــن 
کــه  نبایــد این طــور باشــد  کنــد.  برنامه ریــزی  موضــوع 
وقتــی مــا هنــوز ایــن نیازهــای ثابــت را بــرآورده نکرده ایــم، 
تمــام هــّم و غــم خــود را صــرف ســرمایه گذاری بــر تمایزهــا 
کنیــم. یــک مثــال دیگــر هم بزنــم؛ اآلن در زمینــۀ نیازهای 
کنفرانــس  فرهنگــی شــهر اصفهــان مــا هنــوز یــک ســالن 
صــرف  زیــادی  بودجه هــای  امــا  نداریــم،  هزارنفــره 

کارهــای ُخــرد می کنیــم. 
 در این زمینه، وضعیت موجود اصفهان چگونه 

است؟
ــه ایــن ســؤال  ــم پاســخ دقیقــی بدهــم. پاســخ ب نمی توان
کالن و اطالعــات دقیــق دارد. بایــد بتوانیــم  نیــاز بــه نــگاه 
کنیم  وضعیتمــان را بــا وضعیــت شــهرهای دیگر مقایســه 

و اطالعــات و آمــار دقیــق داشــته باشــیم.
 با توجه به تجربۀ زیسـتۀ خودتان در این شـهر، 
همیـن سـه مقولـۀ امنیـت و عدالـت و آرامش تا چه 
حـد بـرآورده شـده و بـا توجـه بـه اینکـه خودتـان در 
اصـًا  کرده ایـد،  فعالیـت  شـهرداری  در  مقاطعـی 
برایتـان دغدغـه بـوده اسـت؟ فکـر نمی کنیـد همان 
مثـل  شـهری  در  فرمودیـد  کـه  متغیرهـا  و  ثابت هـا 

اصفهـان خلـط شـده اسـت؟
کــه در شــهرداری و  کاری  مــن معتقــدم بــرای تیم هــای 
در معاونــت فرهنگــی وارد موضــوع مدیریــت شــهری و از 
ج شــده اند متأســفانه مزیــت اصفهــان تبدیــل  آن خــار
ــم اصفهــان  ــم بگوی ــد شــده اســت. مــن می توان ــه تهدی ب
ولــی  اســت،  فوق العــاده ای  شــهر  و  اســت  جهان شــهر 
ایــن فوق العادگــی یعنــی پاســخ بســیار خــاص بــه نیازهــا 
پاســخ های  باعــث می شــود  گاهــی  امــر  دادن. همیــن 
ــۀ  ــر بخواهــم تجرب گ کنیــم. ا اولیــه و طبیعــی را فرامــوش 
کــه  زیســتۀ خــودم را بگویــم، احســاس مــن ایــن اســت 
ــه  ــی هرچ ــت، یعن ــعه نیافته اس ــهر توس ــک ش ــان ی اصفه
گذشــته اش اســت. ایــن شــهر  خــرج می کنــد از تاریــخ و 
گذشــتۀ  در حــال ســاختن تاریخــی بــرای خود نیســت و از 
کــه مــردم لــذت  خــود عقــب اســت. شــهر یعنــی جایــی 
کاسبی هایشــان بچرخــد،  ببرنــد، درآمــد داشــته باشــند، 
که  کننــد. احســاس من این اســت  کننــد، نیایــش  تفریــح 
نســبت بــه شــهرهای دیگــر مثــل مشــهد یــا تبریــز، حتــی 
کــرده اســت.  کمتــر توســعه پیــدا  شــیراز یــا یــزد، اصفهــان 
کــه اثباتــش ســخت اســت و نیاز  البتــه ایــن ادعایــی اســت 

کارشناســی دارد. کار  بــه 
فرهنگـی،  سـازمان  در  تعیین شـده  اهـداف   
اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان تا چه حد 

اسـت؟ هم خـوان  جامعـه  واقعیت هـای  بـا 
کــرد؛  بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال اواًل بایــد نیازهــا را تبییــن 
ثانیــًا اهــداف را برشــمرد؛ و ثالثــًا ایــن دور ا بــا هــم تطبیــق 
داد. منتهــا مــن قبــل از ایــن ادعــای دیگــری دارم. بــه 
و  یکپارچگــی  کــه  اســت  ایــن  اساســی  مشــکل  نظــرم 
و  فرهنگــی  معاونــت  بیــن  سیاســت گذاری  پیوســتگی 
کلیــت مأموریــت شــهرداری ناچیــز اســت؛ یعنــی حتــی 
کــه شــهرداری می خواســته بــه معاونــت فرهنگی  موقعــی 
گفتــه: »برو  گویــی  اختیــارات و امتیــازات و ارزشــی بدهــد، 
کاری خواســتی انجــام بــده! مــا آن  کــن و هــر  خــودت فکــر 
ــئون  ــگ از ش ــوز فرهن ــی هن ــن یعن ــم«. ای ــا می کنی را امض
مدیریــت شــهر نیســت. سیاســت های فرهنگــی شــهر 
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کــه در  بایــد از تفکــر شــهرداری برخیــزد. درســت اســت 
عمــل معاونــت فرهنگــی این هــا را تنظیــم و پیاده ســازی 
می کنــد، ولــی ایــن نبایــد یــک امــر تشــریفاتی باشــد، بلکــه 
بایــد بیــن مدیریــت شــهر و معاونــت فرهنگــی تعاملــی 
ســاختاری و راهبــردی برقــرار باشــد. مــن در همــۀ دوره ها 
به طورکلــی نوعــی رهاشــدگی بیــن شــهرداری و معاونــت 

فرهنگــی احســاس می کنــم.
کـه ایـن رهاشـدگی بیـن  منظورتـان ایـن اسـت   
چیـزی  معاونت هایـش  و  کان شـهری  مدیریـت 

شـبیه نبـوِد ارتبـاط بیـن سـر و بـدن اسـت؟
 معاونــت »ســر« اســت؛ یعنــی رابطــۀ شــهردار و معاونانش 
گــوش و مغز بــا دهان اســت،  رابطــۀ مغــز بــا چشــم، مغــز بــا 
اتصــال  ایــن  زمانــی  بــا دســت وپا. چــه  رابطــۀ مغــز  نــه 
مــورد  در  تصمیم گیــری  جلســۀ  وقتــی  اســت؟  برقــرار 
سیاســت های فرهنگــی شــهر بــا حضــور همــۀ معاونــان و 
شــهردار برگــزار شــود و شــورای شــهر نیــز تســهیلگر، مشــاور 
ــد شــخص  و ناظــر ایــن فراینــد باشــد. یعنــی شــهردار بای
شــمارۀ یــک شــهر، در فهم، تبییــن و ابــالغ مأموریت های 
و  نباشــد  گونــه  ایــن  وقتــی  تــا  باشــد.  شــهر  فرهنگــی 
بودجــه  می شــود،  بیالنــی  کار  نباشــد،  درگیــر  شــهردار 
تصویــب می شــود، رونــد معمــول طــی می شــود، امــا نــه 
ســنجش و ارزیابــی عملکــرد وجــود دارد، نــه پاســخ گویی 
و نــه مســئولیت. درواقــع مــا بــه یــک »شــهردار فرهنگــی« 
ــهرداری  ــن ش ــا اآلن چنی ــا ت ــن، م ــر م ــه نظ ــم. ب ــاز داری نی
نداشــته ایم. شــهردار فرهنگــی یعنــی زیســتش فرهنگــی 
مفهــوِم  فرهنگــْی  شــخصیت  از  مــن  منظــور  باشــد. 
کــه  کســی  فلســفی آن اســت. شــهردار فرهنگــی یعنــی 
دغدغــۀ ذهنــی اش در طــول ســال های زیــاد فرهنــگ 
باشــد و تخصــص الزم بــرای پرداختــن بــه ایــن مســئله را 
داشــته باشــد و چالش هــای نظــری و عملــی آن را تجربــه 
کنــون، رابطــۀ شــهرداری و  کــه هم ا گفتیــم  کــرده باشــد. 
معاونــت فرهنگــی ماننــد رابطــۀ ســر بــا دســت اســت؛ ایــن 
درســت نیســت و ایــن رابطــه بایــد ماننــد رابطــۀ ســر بــا ســر 

کــم شــود. باشــد و یکپارچگــی بســیار بیشــتری حا
اصـًا  کـه  می شـود  مطـرح  سـؤال  ایـن  گاهـی   
شـهردار بایـد چـه تخصصـی داشـته باشـد. بعضـی 
می گویند شهردار باید عمران خوانده باشد، چون 
مسـئولیت اصلـی اش عمـران شـهر اسـت؛ بعضـی 
دیگر بر این نظرند که شـهردار باید فرهنگی باشـد، 
چـون مقولـۀ اصلـی  در شـهرداری، فرهنـگ شـهر 

اسـت. نظـر شـما در ایـن زمینـه چیسـت؟
شــدن  شــهردار  کافــِی  شــرط  نــه  این هــا  از  هیچ کــدام   
کــه شــهردار  اســت و نــه شــرط الزم. شــرط الزم ایــن اســت 
توان اســتفاده از مشــاور را داشــته باشــد و مشــاور داشــتن 
ــن  ــت م ــن اس ــت. ممک ــاور اس ــد مش ــاب چن ــر از انتص غی
به لحــاظ صــوری ده نفــر مشــاور داشــته باشــم، ولــی اواًل 
انتخاب هــا انتخاب هــای درســتی نباشــد. ثانیــًا اینکــه 
گفت وگــو، رایزنــی و  مــن در مقــام شــهردار، بایــد تــوان 
ــرط  ــن ش ــن مهم  تری ــر م ــه نظ ــم. ب ــته باش ــی داش چانه زن
الزم شــهردار داشــتن شــخصیت »گفت وگویــی« اســت، 
دیدگاه هــای  از  اســتفاده  گفت وگــو،  اهــل  فــرد  یعنــی 
مختلــف و بهره  گیــری از تــوان تخصصــی باشــد. در مــورد 
گاهــی  کــه  کنــم  کیــد  اســتفاده از مشــاور، الزم اســت تأ
اســت،  گفتمــان  یــک  نیســت،  شــخص  یــک  مشــاور 
کتــاب اســت؛ مشــاور شــهردار اصفهــاْن عقالنیــت  یــک 

گــر شــهردار بتوانــد مســئلۀ شــهر را به  دانشــگاهی اســت.  ا
کند، صدهــا هیئت علمی  مســئلۀ دانشــگاه شــهر تبدیــل 
مشــاور او خواهــد بــود و لزومــی نــدارد بــرای یــک نفــر ابــالغ 
و حکــم بزنــد. این هــا بایــد بــه دســت یــک مدیــر فرهنگــی 

و یــک رهبــر فکــری انجــام شــود.
 چرا این اتفاق نمی افتد؟

تربیــت  کــردن  کار  روش  ایــن  بــرای  اساســًا  مــا  چــون 
باشــد،  بلــد  را  کار  ایــن  شــهردار  گــر  ا حتــی  نشــده ایم. 
بــه  بلــد نیســت.  بلــد نیســت، هیئت علمــی  دانشــگاه 
قــول دکتــر محســن رنانــی، حتــی َمراجــع تقلیــِد مــا بــا هــم 
گفت وگــو  گفت وگــو نمی کننــد، روشــن فکران مــا بــا هــم 
نمی کننــد، یعنــی مراجــع مــا بعــد از چهــل ســال در برخــی 
یــک  فطــر«  »عیــد  اعــالم  نحــوۀ  مثــل  حیاتــی  مســائل 
شــورای فتــوا تشــکیل نمی دهنــد تــا بــا انتشــار یادداشــتی 
ــرای  ــه را ب ــن زمین ــی در ای ــالف علم ــأ اخت ــت کم منش دس
مقلــدان خــود توضیــح دهنــد و بگوینــد اصــول و مبانــی 
کار چیســت و مــردم را بــا ایــن  همــه تناقــض رهــا  ایــن 
عــادل شــهادت دهنــد، عیــد فطــر  گــر دو  ا کــه  نکننــد 
گــر دو مرجــع شــهادت دهنــد، عیــد نیســت!  اســت؛ ولــی ا
کســی  رانندگــی.  مثــل  اســت،  مهــارت  یــک  دیالــوگ 
ــا ایــن مهــارت بــه دنیــا آمــده ام.  نمی توانــد بگویــد مــن ب
کــرد. ســاختارهای حمایتــی هــم باید از  بایــد آن را تمریــن 
کنــد و بــه آن پــاداش دهــد )کــه نمی دهــد(.  آن حمایــت 
ــه تعاملــی  ک ــر ایــن اســت  مــن فکــر می کنــم وظیفــۀ مدی
ســودمند و پیش رونــده در شــهر بــه وجــود آورد. اتفاقــا 
گاهــی مخــل اســت، چــون تخصــص تــک روی  تخصــص 
کــه بــه اســتبداد در شــهر  مــی آورد و چه بســا تخصصــی 
مــن  می گویــد  دارد،  تخصــص  چــون  مدیــر  بینجامــد. 
کاری  کــرده ام، پــس  ســال ها در مــورد ایــن موضــوع فکــر 
کــه مــن می گویــم بکنیــد. ایــن درســت نیســت. ایــن  را 
فراینــد می شــود پروژه محــور، نــه پروســه محور؛ و شــهردار 

کنــد.  موظــف اســت پروســۀ پیشــرفت را طراحــی 
 بـه نظـر شـما چـه نقدهـای مهمـی بـه سـازمان 
ایـن  در  شـهرداری  فرهنگی-تفریحی-اجتماعـی 
اخیـر  دهـۀ  دو  یکـی  در  و  خـاص  به صـورت  دوره 

اسـت؟ بـوده  وارد  کلـی  به صـورت 
کــه در  یکــی از مهم تریــن نقدهــای مــن همــان اســت 
گرفتــه  شــهرداری شــئون متغیــر جــای شــئون ثابــت را 
یــا  خواســته  فرهنگــی  معاونــت  مــن  نظــر  بــه  اســت. 
عقب نشــینی  خــود  شــئون  از  بســیاری  در  ناخواســته 
گفــت ظلــم بــدون همــکاری  گاهــی بایــد  کــرده اســت. 
شــئون  ایــن  معتقــدم  مــن  نمی افتــد.  اتفــاق  مظلــوم 

ثابــت در نحــوۀ مدیریــت شــهر فرامــوش شــده اســت. این 
کــه به همــۀ شــهروندان تعلق  شــئون ثابــت چیــزی اســت 
کمیتــی و ســاختاری داشــته  می گیــرد و بایــد ترجمــان حا
باشــد. امنیــت یعنــی پیــاده رو ســالم، امنیــت یعنــی نــور 
یــا  یعنــی خیابــان  امنیــت  کوچه هــای شــهر،  کافــی در 

گذرگاهــی امــن و... .
نـور  بگویـد  اسـت  ممکـن  فرهنگـی  معاونـت   
کوچه هـا و امنیـت خیابان هـا و موضوعاتـی از ایـن 

نیسـت. مـن  مأموریت هـای  حیطـۀ  در  دسـت 
ــورت  ــی ص ــیم کار غلط ــه تقس ک ــت  ــر آن اس ــن ام ــل ای دلی
نــه  می بینیــم،  »دســت«  را  فرهنــگ  مــا  زیــرا  گرفتــه، 
مهم تریــن  بایــد  فرهنگــی  معاونــت  واقــع  در  »مغــز«. 
ــی این طــور نبــوده اســت.  معاونــت شــهرداری باشــد، ول
اســت  فعــال  عمرانــی  حوزه هــای  در  یکــی  شــهرداری 
بــا قــدرت زیــاد و ضریــب نفــوذ و تصمیم گیــری زیــاد  و 
می کنــد؛  مدیریــت  خــود  دیــدگاه  طبــق  را  شــهر  عمــاًل 
یکــی هــم در حــوزۀ فرهنــگ فعــال اســت و درصــدی از 
ــه  ــن افتتاحی ــه آیی ــی ب گاه ــه و  گرفت ــق  ــه او تعل ــه ب بودج
و اختتامیــه ای دعــوت می شــود. ایــن درســت نیســت. 
معاونــت فرهنگــی بایــد فیلســوف شــهر باشــد و دربــارۀ 
اظهارنظــر  اقدامــات  و  تصمیم گیری هــا  چشــم اندازها، 
کنــد. اصــاًل شــروع فعالیــت ســازمان فرهنگی-تفریحــی 
اســت.  بــوده  راهبــردی  خطــای  همیــن   بــا  شــهرداری 
و  ســاخته  »محله ســرا«  یــک  آمــده  محلــه  شــهرداری 
آن  بــرای  منطقــه  شــهرداری  از  هــم  کارمنــد  ســه  دو 
گفتــه اینجــا  کــرده و بعــد بــه معاونــت فرهنگــی  منتصــب 
کــه بایــد از ابتــدا،  کســی  کــن؛ درحالی کــه آن   را مدیریــت 
رصــد،  بهره بــرداری،  ساخت وســاز،  نیــاز،  تشــخیص  از 
کــه  سیاســت ها  تصحیــح  و  نمونه گیــری  تــا  بازخــورد، 
براســاس علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی اســت، بــر ســر 
کار باشــد معاونــت فرهنگــی اســت. تخصص هــای رشــتۀ 
کم رنــگ اســت. ایــن  علــوم انســانی در مدیریــت شــهری 
کارمنــد در ایــن ســاختمان ها  کــه هــزار و انــدی  می شــود 
ــد  ــوق بده ــان حق ــه آن ــد ب ــهرداری بای ــد و ش ــور دارن حض
ــتر  ــد و بیش کن ــتیبانی  ــان را پش ــات و مایحتایش و تأسیس
کنــد. حــاال معاونــت فرهنگــی  انــرژی اش را صــرف آن هــا 
ــا  کنــد ی چگونــه می توانــد در حوزه هــای دیگــر اظهارنظــر 
جایــگاه فیلســوف شــهر را داشــته باشــد؟ پــس بــه نظــر 
ــد  مــن ســهم معاونــت فرهنگــی در مدیریــت شــهری بای
بســیار بیــش از این هــا باشــد، امــا ســهمش ناچیــز اســت.

 نقطۀ آغاز این پروسه کجاست؟
آقــای محمــد  بــا همــکاری  زمــان مســئولیتم،  مــن در 
جلوانــی )کارشــناس ســازمان(  بــا حــدود شــش یــا هفــت 
اصفهــان  فرهنگی-تفریحــی  ســازمان  مدیــران  از  تــن 
کــه هــم به صــورت ویدئــو ضبــط  کــرده ام  مصاحبه هایــی 
ــا عنــوان »تفســیر تجربــه«  کتابــی ب  شــده و هــم در قالــب 
آن  از  عــدد  ده  فقــط  متأســفانه  البتــه  اســت.  درآمــده 
کــه مثــاًل در زمــان  منتشــر شــد! پرســش مــا ایــن بــود 
فرهنــگ  بــه  شــهری  مدیریــت  دیــد  ســقاییان،  آقــای 
چگونــه بــوده اســت؟ یکــی از اتفاقــات جالــب مربــوط بــه 
کــه  تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی بــود؛ بــه ایــن ترتیــب 
کمیتــۀ فرهنــگ شــهروندی به قــدری  گهــان بودجــۀ  نا
ــی  ــت فرهنگ ــا معاون ــراز ب ــه هم ت ک ــد  ــدا می کن ــش پی افزای
مثــاًل  می شــود.  دیــده  کارهایــش  و  می کنــد  علــم  قــد 
کار می کنــد و به یک بــاره حجــم  روی موضــوع شــیرابه 
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مدیریــت  می یابــد.  کاهــش  شــهر  شــیرابۀ  از  عظیمــی 
کار فرهنگــی  ــا یــک  شــهری ایــن را می بینــد و می بینــد ب
کمیتــه  چقــدر پــول بــه جیبــش می آیــد و بودجــه و ســهم 
کمیتــه جــان می گیــرد و دیــده می شــود.  را زیــاد می کنــد. 
 مــا چنیــن آغازهایــی داشــته ایم، ولــی ادامــه نداشــته 
مــا  کار اســت. مشــکل  ادامــۀ  از شــروْع  اســت. مهم تــر 
کــه مــا بــا ایجــاد توقف هــای آنــی و سیاســی  ایــن اســت 
گذشــتۀ آن را از  در سیســتم شــهرداری، دســتاوردهای 
بیــن می بریــم. همیشــه در ســازمان طــی مدتــی ســواد و 
گذاشــته شــده اســت.  کنار  تجربــه ای بــه وجــود آمــده، اما 
مــا اآلن بایــد بــه یــک ســازمان فرهنگــی بیست ودوســاله 
از  بعــد  یکــی  چــون  نمی توانیــم؛  ولــی  کنیــم،  افتخــار 
شــش مــاه ســقط می شــود، یکــی بعــد از  دو ســال و اآلن 
مثــاًل ایــن ســازمان ســه ســال ســن دارد. ایــن بزرگ تریــن 
مشــکل ماســت. مهم تریــن مشــکل مــا ناتوانــی در ادامــه 
کــه  دادن و توهــم در آغازگــری اســت. یعنــی مدیرانــی 
ــاختار  ــم و س ــۀ عظی ــن بودج ــد و ای ــهرداری می آین ــه ش ب
ســر  پشــت  چشــِم  می گیرنــد،  دســت  در  را  قدرتمنــد 
ندارنــد. تنهــا بــه روبــه رو چشــم دارنــد و اهدافــی در نظــر 
کــه غالبــًا بســیار هــم آرمانی انــد و همیــن امــر  گرفته انــد 
ناشــی از ناآشــنایی بــا واقعیــت  اســت. بعضــی از اعضــای 
و  شــوند  ناامیــد  ســال  دو  از  بعــد  اســت  ممکــن  شــورا 
ــر؛  کمت ــی  ــتر و برخ ــی بیش ــال، برخ ــد از ســه س ــی بع بعض
چــون می بیننــد اراده شــان در تغییــر ســاختار اجرایــی 
چشــم  کــه  اســت  ایــن  دلیلــش  و  نرســیده  جایــی  بــه 
کــه مــا  پشــت ســر ندارنــد. تحــول زمانــی آغــاز می شــود 
کــه پشــت سرشــان را ببیننــد  مدیرانــی داشــته باشــیم 
گذشــته داشــته باشــند. ببیننــد در  و نــگاه منصفانــه بــه 
گذشــتۀ یــک ســازمان چــه ســرمایه هایی وجــود داشــته، 
تولیــد  دانشــی  چــه  تربیت شــده اند،  آدم هایــی  چــه 
کــه بــه هــر  کاش می توانســتیم از هرکــس  شــده اســت. 
ســازمانی می آیــد امتحــان ورودی بگیریــم و ببینیــم اصــاًل 
ســواد ورود بــه ســازمان را دارد، ادبیاتــش را می شناســد، 
و ســاختارش  ســرمایه ها  از  را می شناســد،  فلســفه اش 
ســر درمــی آورد یــا روندهایــش را می دانــد یــا نــه. مــن فکــر 
کــرد، ایــن شــروع  می کنــم آن قــدر نبایــد بــه شــروع فکــر 
ناشــی از روحیــۀ عمل گــرا  و اوراژانســی ماســت. همه چیــز 
ــا  ــم. م کنی ــع  ــم آن را جم ــم و می خواهی ــروژه می بینی را پ
بایــد هنــر همــراه شــدن داشــته باشــیم تــا هنــر همــراه 

کــردن. 
 نـگاه سیاسـی چقـدر مهـم اسـت؟ مـا انتخابـات 
اسـت.  سیاسـی  فراینـد  یـک  انتخابـات  و  داریـم 
را  سیاسـی  تأثیرپذیـری  کمتریـن  بایـد  شـهرداری 
داشـته باشـد؛ چون چندان کارکرد سیاسـی ندارد. 
امـا سیاسـی برخـورد می شـود. ایـن جنـاح مـی رود؛ 
 آن نگاه را 

ً
جنـاح دیگـر می آید و می گوید مردم حتمـا

قبول نداشـته اند که مرا انتخاب کرده اند؛ پس باید 
کم کنم و برای این کار  دیدگاه جدیدی را بر شهر حا
باید بر گذشـته خط بطان بکشـم و خط جدیدی 

را شـروع کنـم.
ــا  کنــد. احــزاب ب ــه عمــل  گون ــد ایــن   شــهرداری نمی توان
مــردم  سیاســی  نــگاِه  می تواننــد  مدنــی  فعالیت هــای 
داریــدِن  وظیفــه اش  شــهرداری  امــا  دهنــد؛  تغییــر  را 
شــهر اســت. جریانــات سیاســی نبایــد در شــئون ثابــت 
ــن  ــون تأمی ــد، چ ــته باش ــادی داش ــری زی ــهرداری تأثی ش

عدالــت و آرامــش و امنیــت وظیفــۀ مســتمر شــهرداری 
اســت.

 آیـا تابه حـال یـک چشـم انداز بلندمـدت یـا یـک 
هـدف بلندمـدت مثـًا بیست سـاله بـرای شـهر در 
همیـن ابعـاد سـه گانه تعریـف شـده اسـت که بتـوان 
کـه مدیریـِت بعـدی آن را ادامـه نـداده  کـرد  اعتـراض 

اسـت؟
 مثــاًل مــا اآلن برنامــۀ چهــارم توســعه را داریــم، ولــی آیــا 
برنامــه ای  هــر  می رســد؟  آن  بــه   1404 ســال  در  ایــران 
ــن  ــم. م کنی ــدا  ــت پی ــه آن دس ــته ایم ب ــوده، نتوانس ــه ب ک
نقــِد نقطــه ای را در مســائل فرهنگــی قبــول نــدارم، مثــاًل 
فرهنگــی  معاونــت  بــه  به تنهایــی  بگویــم  نمی توانــم 
کل  شــهرداری نقــد الــف و ب را دارم. اواًل ایــن نقــد بــه 
کــه اجــازۀ  کمیــت وارد اســت  کل حا شــهرداری و ثانیــًا بــه 
داشــتم،  حــزب  مــن  گــر  ا نمی دهــد.  را  احــزاب  آزادی 
بــرای اعمــال ارادۀ سیاســی خــود نیــازی نمی دیــدم از 
ــه  هــر مدخلــی وارد شــوم. مــن نمی خواهــم یک طرفــه ب
قاضــی بــروم و بگویــم چــرا شــوراها سیاســی اند؟ طبیعــی 
در  دخالــت  و  سیاســی  کنــش  امــکان  چــون  اســت، 
ســاختار قــدرت در جامعــۀ ایــران محــدود اســت. از زمــان 
کــه شــوراهای شــهر بــه وجــود می آیــد،  آقــای خاتمــی 
کمیــت  کــه از طــرف حا بخشــی از فعالیت هــای سیاســی 
شــوراهای  مجــرای  وارد  نمی شــود  داده  اجــازه  آن  بــه 
از  بخشــی  یــا  کمیــت  حا یعنــی  ایــن  می شــود.  شــهر 
کمیــت، به علــت نــدادن آزادی هــای مشــروع سیاســی  حا
کنش گــران سیاســی، ایــن نیــاز را بــه  بــه شــهروندان یــا 
انحــراف می کشــاند و شــهرداری را عرصــۀ سیاســی کاری 
مدیریــت  عظیــم  ســرمایۀ  یــک  نتیجــه،  در  و  می کنــد 
ایــن ســال ها از دســت می دهیــم.  شــهری را در طــول 
و  کرده انــد  سیاســی  کار  اینجــا  آمده انــد  افــراد  ایــن 
کار سیاســی می کردنــد. اینجــا بایــد  رفته انــد؛ امــا نبایــد 
کننــد.  بــه شــئون ثابــت و سرنوشــت و توســعۀ شــهر فکــر 
البتــه توســعه یــک مفهــوم نظــری اســت و در تعریــف آن 
اختــالف اســت، ولــی ایــن اختــالف نبایــد بــه ایــن منجــر 
ــی  ــه جاهای ــا ب ــد ی ــت بازبمان ــار از حرک ــن قط ــه ای ک ــود  ش
بــرود و بعــد بفهمــد بن بســت اســت. اصــاًل شــهرداری 
کنــد. مگــر اآلن  کشــور عمــل  بایــد بــر اســاس چشــم انداز 
کل مــا  کــه این گونــه اســت؟ در  حکومــت فــدرال داریــم 
یــک نظــام سیاســی پریشــان داریــم: شــهردار، اســتاندار، 
امام جمعــه و... و هرکــدام از این هــا شــهر را بــه جهــات 

کــه  مدنظــر خودشــان می کشــند. درواقــع طبیعــی اســت 
سیاســت وارد شــورای شــهر شــده، امــا اشــتباه اســت.

 فکر نمی کنید منشأ صدمات همین جاست؟
بلــه، بــرای همیــن می گویــم نقــد نقطــه ای نمی کنــم. مــن 
کنــم،  ــر بخواهــم معاونــت فرهنگــی شــهرداری را نقــد  گ ا
گــر بخواهــم شــهرداری را  کنــم؛ ا بایــد شــهرداری را نقــد 
کشــور را  کنــم، بایــد ســاختار سیاســی و انتخابــات  نقــد 
کنــم و ... . مــا بایــد سیســتمی بــه موضــوع نــگاه  نقــد 
کنیــم. بــا نــگاه سیســتمی می بینیــم عملکــرد شــورای 
شــهر در هیــچ دوره ای موفقیت آمیــز نیســت، امــا بخشــی 
از ایــن عــدم موفقیــت ناشــی از مثــاًل عملکــرد نادرســت 
امام جمعۀ آن شــهر اســت، ناشــی از ســاختار بد سیاســی 
نــگاه  کشــور اســت. نمی توانیــم نقطــه ای  کمیــت  و حا
بــرای  محدودیت هایــی  چــه  می دانیــم  چــون  کنیــم، 

حرکــت و تحــول وجــود دارد.
 در جایـی بـه پیوسـت های فرهنگی و اجتماعی 
پرداختیـد و گفتیـد هـر جـا قرار اسـت پـروژۀ عمرانی 
فرهنگـی- پیوسـت  یـک  بایـد  بگیـرد،  صـورت 
اجتماعـی داشـته باشـد، امـا ایـن موضـوع جـدی 
گرفتـه نشـده و فلسـفه اش به درسـتی فهـم نشـده 
است؛ مثًا در پروژۀ چهارباغ باید معاونت عمران 
پیوست فرهنگی  این پروژه را بررسی کند، یعنی در 
ایـن مقولـه هـم معاونـت فرهنگـی نقـش و جایـگاه 

واقعـی خـود را نـدارد.
فرهنگــی  شــهردار  مــا  می گویــم  کــه  اســت  همیــن   
کار  می خواهیــم. لزومــی هــم نــدارد ایشــان مثــاًل اهــل 
داشــته  فرهنگــی  بصیــرت  بایــد  ولــی  باشــد،  فرهنگــی 
کشــور »روح جمعــی«  ــد در  ــر ایــن، مــا بای باشــد. عــالوه ب
داشــته باشــیم، یا به صورت ســاختاری یا غیرســاختاری، 
تــا شــهرداری ها ازلحــاظ روح فرهنگــی، خودشــان را بــا 
بــه  مــا  باشــد شــهرهای  بایــد مشــخص  آن بســنجند. 
چــه ســمتی می رونــد،  دانشــگاه های بســیار زیــادی در 
کار می کننــد. بایــد این هــا را در  حــوزۀ معمــاری شــهری 
گرفــت. آن ها  کار  کالن شــهرها و آینــدۀ شــهرها به  ترســیم 
در حــال پایان نامه نویســی های جزئی انــد. مــا چنــدان 
دســت حمایــت بــه آن هــا نمی دهیــم و آن هــا هــم چندان 
ذهنیــت عملیاتــی و اجرایــی ندارنــد؛ درنتیجــه همیشــه 
ایــن شــکاف وجــود داشــته و بــا ایــن رویــه، همچنــان 

وجــود خواهــد داشــت.
چقـدر نبـود مدیریـت واحـد شـهری را در ایـن   
مـا  مثـال،  به عنـوان  می دانیـد؟  تأثیرگـذار  موضـوع 
در شـهر ادارۀ کل فرهنـگ و ارشـاد داریـم، معاونـت 
سـاز  پرورشـی  کانـون  داریـم،  شـهرداری  فرهنگـی 
هیچ کـدام  بـا  پـرورش  و  آمـوزش  می زنـد،  را  خـود 
هماهنگ نیسـت و به این فهرسـت طوالنی، دفتر 
گونـه سـازمان  تبلیغـات و سـازمان تبلیغـات و صـد 
فرهنگـی دیگـر را نیز می تـوان اضافه کرد کـه هرکدام 

راه خـود را می رونـد.
کوچکــی بــوده   صددرصــد. روزی روزگاری اصفهــان شــهر 
ــود  ــر خ ــه دفت ــی را ب ــای بزرگ ــالب فض ــرکت آب و فاض و ش
اختصاص داده اســت؛ پســت و مخابرات نیز همین طور. 
حــرف  دربــاره اش  نمی توانــد  کســی  کــه  قضاییــه  قــوۀ 
بزنــد، در خیابــان نیکبخــت یــک ســاختمان بــزرگ دارد. 
کــن  همیــن مجتمــع اداری در 22 بهمــن، پادگان هــا و اما
بــزرگ نظامــی، شــرکت بــرق در چهاربــاغ، بهزیســتی و...، 
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هــر ســازمانی بــرای خــود ســاختمان های بســیار بــزرگ 
دارد. آن موقــع یــک تصمیــم طبیعــی بــوده، زمیــن بــوده، 
پــول هــم بــوده و آن ســازمان این هــا را خریــده اســت، 
ــد تصمیــم  امــا این طــور نمی شــود. مدیریــت شــهری بای
کــه خدمــات عمومــی چگونــه به مــردم ارائه شــود.  بگیــرد 
بــرای خــودش هرکجــا خواســت  بانکــی  هــر  نمی شــود 
شــعبه بزنــد. مدیریــت شــهری بایــد بگویــد شــرکت بــرق 
کســی قــدرت  در چهاربــاغ بــاال باشــد یــا نباشــد. اآلن 
گــر در  کــه چنیــن تصمیمــی بگیــرد؟ خیــر نــدارد. ا دارد 
کشــور مــا ازلحــاظ قانون گــذاری در ایــن عرصه هــا تحــول 
فصل الخطابــی  باالخــره  می گرفــت،  صــورت  کوچکــی 
بــرای حــل ایــن مســائل وجــود داشــت. شــما نمی توانیــد 
کنیــد، ولــی بــه بانــک و  مشــکل خیابــان ســپه را حــل 
کاری نداشــته باشــید؛ یعنــی بایــد  ادارۀ دارایــی هیــچ 
کــه بتــوان تصمیم گیــری  اختیاراتــی وجــود داشــته باشــد 
کار  و  بــود  وگرنــه تصمیم گیری هــا جزئــی خواهــد  کــرد، 
کــه  تبلیغاتــی  بنرهــای  نصــب  می شــود  شــهرداری 
اســت  کارهایــی  این هــا  اســت.  شــده  اســتهزا  اســباب 
کــه شــهرداری بایــد انجــام دهــد. تصمیمــات پارادایمــی 
گــروه  یــک  قدرتمنــد در حــد شــهرداری اســت، وگرنــه 
کنیــد تــا تمــام تابلوهــای شــهر را روزی  هنــری اســتخدام 
نیســت.  شــهرداری  کار  ایــن  کننــد.  عــوض  دومرتبــه 
را  کالن مدیریــت شــهری  بایــد تصمیمــات  شــهرداری 
کار شــهرداری نیســت،  بگیــرد. البتــه ایــن هــم بــا آن معنــا 
کــه  کمیــت بایــد تصمیــم بگیــرد  کمیــت اســت. حا کار حا
کــی تصمیماتــی بــه نفــع مــردم بگیــرد  می خواهــد بــا چاال

یــا نمی خواهــد.
 وقتی کـه انتفـاع قضیـه بـرای جامعه و بـرای مردم 
این قـدر واضـح اسـت، چـرا بـه ایـن سـمت حرکـت 

نمی شـود؟
کشــیدن  بگذاریــد بــا یــک مثــال توضیــح دهــم. ســیگار 
کامــال واضــح  بــدن را نابــود و جیــب را خالــی می کنــد و 
از  بعضــی  بــاز  ولــی  کشــید،  ســیگار  نبایــد  کــه  اســت 
کار را انجــام می دهنــد، چــون ســازوکارهای  مــردم ایــن 
کار آمــوزش می خواهد،  اجتماعــی مقدمــۀ آن اســت. این 
گرفتــن ســیگار از مــردم از زدن  کار فرهنگــی می خواهــد. 
پهبــاد آمریکایــی  بســیار ســخت تر اســت، چــون آن پــروژه 
اســت و ایــن پروســه؛ و بــه همراهــی اجتماعــی و همدلــی 
شــاید  زمینــه  ایــن  در  کار  الزمــۀ  دارد.  نیــاز  آمــوزش  و 
کودکــی اســت. امــا  تهیــۀ یــک بســتۀ آموزشــی در دوران 
وقتــی آن را مطــرح می کنیــم، آموزش وپــرورش می گویــد 
بــه  بــه شــهرداری اســت و شــهرداری می گویــد  مربــوط 
آموزش وپــرورش مربــوط اســت. راه حــِل مشــکِل نداشــتِن 
کمیــت  کمیــت اســت. حا نــگاه سیســتمی در دســت حا
و  شــهر  شــورای  و  احــزاب  کنــد.  حــل  را  این هــا  بایــد 
ــد،  ــه وجــود آورن گاهــی اش را ب امثالهــم فقــط می تواننــد آ
مــوردش  در  می تواننــد  اندیشــمندان  و  روشــن فکران 
بایــد  سیاســی  کالن  تصمیم هــای  امــا  بزننــد،  حــرف 
کمیــت بایــد تصمیــم  گرفتــه شــود. حا کمیــت  توســط حا
بگیــرد ایــن نابســامانی بودجــه و طــرح و اقــدام را چگونــه 
کنــد. دولــْت مــوازی دارد؛ نهادهــا مــوازی  کشــور حــل  در 
دارنــد؛ نهادهــای مــوازی دوبــاره مــوازی دارنــد. این اســت 
عــدم یکپارچگــی مدیریــت فرهنگــی شــهر. مشــکالت مــا 
بــه تصمیم گیری هــای جامــع و بلندمــدت پاردایمــی نیــاز 
کارهــای جزئــی چنــدان نتیجــه ای نخواهــد داد. دارد، 

 خب این که خیلی مأیوس کننده است.
یــأس  یــک  اســت.  واقع بینــی  همــان  یــأس  گاهــی 
اجتماعــی داریــم و یــک یــأس فــردی. مــن اآلن بــه لحــاظ 
را  درســم  و  می کنــم  را  کارم  و  نیســتم  مأیــوس  فــردی 
دارم  سیاســی  کنــش  می زنــم،  را  حرفــم  و  می خوانــم 
را  اجتماعــی  یــأس  ولــی  می گیــرم.  یــاد  و  می شــنوم  و 
ســاختار سیاســی بایــد بــا یــک تصمیــم سیاســی اصــالح 
کنــد. وقتــی منطقــًا بایــد مأیــوس بــود، نبایــد تحلیلگــر را 

بترســانیم!  یــأس  از 
 ایـن پاردایمـی کـه دکتر رنانی هم مطرح می کنند 
که اصاحات دیگر جواب نمی دهد. ما  این اسـت 
گر می خواهیم به انقاب نرسیم، باید یک پاردایم  ا
ایـن  می رسـد  نظـر  بـه  امـا  بیفتـد،  اتفـاق  شـیفت 
پاردایـم شـیفت نمی توانـد از دل شـهرداری بیـرون 

کمیـت نشـئت بگیرد. بیایـد و از حا
کارکردشــان را از  کــه  کشــور و ســازمان هایی  گــر بودجــۀ  ا
دســت  داده انــد اصــالح شــوند، شــهرداری ها هــم خــود 
اآلن  مــا  می زنــم:  مثــال  یــک  می کننــد.  جمع وجــور  را 
کــه دو ســاختمان  شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی داریــم 
چندیــن طبقــه در خیابــان جمهــوری دارد. ایــن شــورای 
انقالب فرهنگی برای چه تأســیس  شــده اســت؟ شــورای 
هیئت علمی هایــی  می کنــد  اعــالم  فرهنگــی  انقــالب 
ــد از شــورای انقــالب  ــوم تعییــن می کنــد بای ــه وزارت عل ک
شــورای  اینکــه  به عــالوۀ  بگیرنــد.  تأییدیــه  فرهنگــی 
هیئت علمــی  خــودش  بــرای  فرهنگــی  انقــالب  عالــی 
کنــد؟  کســی می توانــد حــل  می گیــرد، ایــن مســئله را چــه 
کمیــت بایــد بــه خــودش بدبیــن شــود، چــون تــا وقتــی  حا
بــه اصالحــات  اســت، دســت  بــه خــودش خوش بیــن 
نمی زنــد. بدبیــن شــود یعنــی واقع بیــن شــود و ببیننــد 
برطــرف  را  اشــکاالت  ایــن  بخواهــد  و  دارد  اشــکاالتی 
فرابخوانــد؛  را  نظــر بخواهــد و نخبــگان سیاســی  کنــد؛ 
ارادۀ سیاســی خــودش هــم بــر ایــن تعلــق بگیــرد تــا ایــن 
اقدامــات صــورت بگیــرد، بعــد شــهرداری در مقابــل آن ها 

یــک جــزء هــم به حســاب نمی آیــد.
 مـِن نوعـی به عنـوان مدیـرکل سـازمان فرهنگی-
کار  بـرای  زیـادی  قـدرت  هنری-ورزشـی شـهرداری 
کـه وضعیـت  در سـطوح بـاال نـدارم؛ ایـن پاییـن هـم 
گر بخواهم این پاردایم شیفت  این گونه است. پس ا

را در حـد خـودم انجـام دهـم، بایـد چـه کار کنم؟

کــن بــد نباشــی.  به جــای اینکــه خــوب باشــی، ســعی 
اینکــه منفعــت ملــی داشــته باشــی و  یعنــی تابه حــال 
جناحــی نباشــی جــزو اهــداف ثابتــت بــوده؟ خــب، پــس 
کار را  منفعــت ملــی داشــته بــاش و جناحــی نبــاش. بایــد 
کــن. ایــراد مــا  بــه اهلــش بســپاری. اخــالق عــام را رعایــت 
کــه اخــالق عــام نداریــم. ســه ســال از ایــن  اآلن ایــن اســت 
گذشــته مــا هنــوز نتوانســته ایم بحــث »خانه هــا«  دوره 
کل ســاختمان و  کنیــم. در مــورد  را در شــهرداری حــل 
کلــی شــهر و فرهنــگ و جهت گیری هــا همیــن  ســازوکار 
کارهایــی  گــر مدیــر شــدی، می توانــی  اســت. پــس شــما ا
ولــی  بکنــی،  کاری  بکنــی. نمی گویــم نمی توانــی هیــچ 
شــفاف  و  اصــالح  را  خــودت  »خانه «هــای  می توانــی 
همیــن  بکنــی  می توانــی  کــه  کاری  مهم تریــن  کنــی. 
گفتــم نقــد فــردی را قبــول نــدارم،  شــفافیت اســت. مــن 
امــا مهم تریــن نقــد مــن بــه همــۀ معاونت هــای فرهنگــی 
کــرد«. چــرا؟ چــون  کــه »نمی شــود نقدتــان  ایــن اســت 
اصاًل شــفاف نیســتید. شــما بایــد اطالعاتتــان را در اختیار 
چه کارهایــی  داشــتید؟  بودجــه  چقــدر  بگذاریــد.  مــا 
کردیــد؟ چنــد نفر-ســاعت درگیرنــد؟ نیــروی انســانی تان 
چــه صالحیت هایــی دارنــد؟ چــرا در طــول چنــد ســال 
و  عــزل  اســت؟  شــده  عــوض  فرهنگــی  معــاون  چنــد 
را  این هــا  اســت؟  داشــته  شــرایطی  چــه  نصب هایتــان 
کمیــت  کل حا بگوییــد تــا امــکان نقــد فراهــم شــود. اآلن 
گــر من  کنیــم؟ ا کنیــد. چــه چیــز را نقــد  می گویــد مــا را نقــد 
کــه هــم اخالقــی نیســت  کنــم  کســب  مخفیانــه اطالعــات 
ــالع  ــدون اط ــر ب گ ــورم. ا ــوس می خ ــب جاس ــم برچس و ه
کــه یــک شــکایت تنظیــم می شــود و به حــق  حــرف بزنــم 
کنــم؟ پــس مهم تریــن  می افتــم زنــدان. مــن بایــد چــه کار 
مدیریتــی  و  کمیتــی  حا ســاختارهای  بــه  کل  مــا  نقــد 
کــه نمی شــود نقدشــان  ازجملــه شــهرداری ایــن اســت 

ــتند. ــفاف نیس ــون ش ــرد، چ ک
یکـی از شـعارهای ایـن دورۀ شـورا و شـهرداری   
شفافیت بود و خودشان را هم تا حد زیادی موفق 

ارزیابـی می کنند.
می زنــم.  حــرف  خــاص  مــوارد  از  فلســفی تر  مــن 
اســت  شــفاف تر  دوره  ایــن  کنــم  رصــد  نمی خواهــم 
باشــد.  این هــا  از  بیــش  بایــد  قبــل. شــفافیت  یــا دورۀ 
شــفافیت عامــل دیدن اســت، عامــل ارزیابی، ســنجیدن 
شــفافیت  این هــا  همــۀ  اول  شــرط  اســت.  قضــاوت  و 
را هــم  گام هــا  بقیــۀ  نباشــد، نمی شــود  اســت و وقتــی 
پــس شــما در جایــگاه شــهرداری می توانــی  برداشــت. 
عرصــۀ  بــه  را  نخبــگان  کنــی،  حــذف  را  موازی کاری هــا 
مدیریــت شــهری بیــاوری، جلــوی اســراف ها را بگیــری، 
کارهــا می توانــی بکنــی، ولــی  کنــی و... . خیلــی  رایزنــی 

نمی کنــد. کفایــت 
اقـدام  چـه  حسـرت  بیشـتر  موضـوع  ایـن  در   

داریـد؟ را  انجام نشـده ای 
شــهرداری  هنــری  فرهنگــی  ســازمان  بودجــۀ  گــر  ا
کمــی اســت نســبت بــه  کــه بودجــۀ بســیار  اصفهــان را 
ــا قیمــت دالر امــروز  شــهرداری، در طــی ایــن 22 ســال ب
مــا  کــه  کارهایــی  برخــی  می بینیــم  کنیــم،  محاســبه 
کــه ایســتاده بودیــم  انــدازۀ جایــی  کرده ایــم در حــد و 
گذشــتگان بــرای مــا  نبــوده اســت. مــا اآلن می بینیــم 
پــل خواجــو و میــدان نقش جهــان ســاخته اند، مــا هــم 
)ع(  علــی  امــام  میــدان  و  )ره(  خمینــی  امــام  مصــالی 
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جامعه پذیــری  و  اجتماعــی  شــادابی  شــما  ســاختیم. 
کنیــد. چــرا آن هــا  و فضــای فرهنگــی این هــا را مقایســه 
کارشناســی معمــاری  گــر از یــک دانشــجوی  موفق انــد؟ ا
انســان  پــل  خواجــو  پــل  می گویــد  بخواهــی،  توضیــح 
ک و بــازی و  اســت، پــل حیــوان اســت، پــل آب و خــا
کــم بــوده  تفکــر و تأمــل و تکنیــک اســت؛ چــون عقــل حا
این همــه  کــه  اســت  مــن  حســرت  بزرگ تریــن  اســت. 
کــه بایــد در عرصــۀ شــهری  کار بزرگــی  کردیــم، ولــی  هزینــه 
گرفــت. شــما  کمتــر شــکل  ــا  شــکل می گرفــت، نگرفــت ی
وقتــی بــه میــدان نقش جهــان نــگاه می کنــی متوجــه 
کارکــرد دارد، در ابعــاد  کروســکوپی،  می شــوی در ابعــاد ما
کار شــهرداری  کارکرد دارد.  میکروســکوپی هــم زیبایــی و 
ســاختن رمــان بلنــدی مثــل میــدان نقش جهان اســت. 
ایــن را معیــار قــرار دهیــد، تــا حســرت ها پیــدا شــود. دکتــر 
کــه میــدان  از قــول یــک فیلســوف می گفتنــد  عیــدی 
نقش جهــان یــک رمــان بلنــد اســت؛ همــه در آن زندگــی 
چــرا  اســت.  خاطره انگیــز  دارنــد.  خاطــره  و  کرده انــد 
میــدان نقش جهــان توانســته هــم نقــش زمانــۀ خــودش 
کنــد و هــم نقــش تاریخــی اش را و همچنــان هــم  را ایفــا 
کارکــرد داشــته باشــد؟ چــون مســئله محور و عقل محــور 
ــد در حــوزۀ اهــداف متغیرمــان یــک  ــوده اســت. مــا بای ب
ایــن  بــرای  توریســت.  مثــاًل  می کردیــم،  طــرح  مســئله 
همــۀ  یعنــی  کنیــم،  خلــق  نقــش  جهانــی  یــک  بایــد 
توانمــان را یــا یــک بخشــی از تــوان ثابتمــان را صــرف 
میــدان  یــک  کــه  بــوده  ایــن  مســئله  آنجــا  کنیــم.  آن 
شــهری می خواســته اند، میــدان بــازی چــوگان و بــازار 
و مســجد هــم می خواســته اند، پایتخــت هــم بــوده و 
خ بکشــند. همــۀ  می خواســته اند قــدرت خــود را بــه ر
این هــا جمــع شــده و ترجمــه شــده بــه زبــان معمــاری. 
کنیــم. مــا نمی دانیــم چــه  مــا بایــد چنیــن چیــزی طــرح 
می خواهیــم، مــا بایــد مســئله ای داشــته باشــیم تــا بــر 
کنیــم و راه حــل  اســاس آن مســئله فکرهایمــان را جمــع 
ارائــه دهیــم. مــا مســئله را نمی شناســیم. جالــب اســت 
بــرای نمــاز جمعــه داشــتیم و  مــا قبــل از انقــالب جــا 
اآلن نداریــم، یعنــی حتــی در ایــن ُبعــد مذهبــی، ارادۀ 
کــه  ُمصاّلیــی   نداریــم.  قــدرت  و  تغییــر  بــه  معطــوف 
ســوپرمارکتش قبــل از نمازخانــه اش افتتــاح شــود پــروژۀ 

ناموفقــی اســت.
اجتماعـی  فرهنگـی  متولیـان  به جـای  گـر  ا  
شـهرداری بودیـد، اولیـن و مهم تریـن اقدامـی کـه 
برای بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی می کردید 

چـه بـود؟
ســازمان  هــر  مســئلۀ  مهم تریــن  می کنــم  فکــر  مــن 
آن  انســانی  نیــروی  اســت؛  ســازمان  آن  شــخصیت 
ســازمان اســت. بــا نــگاه مدیریــت ســازمانی می گویــم. 
نیروهــای  ســازمانی  تربیــت  مــا  غفلــت  بزرگ تریــن 
کالبــد  اســت. مــا بــرای شــهر برنامــه می گذاریــم، بــرای 
ولــی  »شــهروندان«،  یعنــی  آن،  مخاطــب  بــرای  آن، 
برنامــه هــم  برنامــه نمی گذاریــم.  بــرای »شــهریاران« 
شــهریاران  آمــوزش  مســئول  یــک  کــه  نیســت  ایــن 
کالس  کنیــم. بعــد هــم ایشــان  شــهرداری منصــوب 
کــه  کارکنــان  دو،  ســاعت  بعدازظهرهــا  و  بگــذارد 
کالس. ایــن نیســت.  کارشــان تمــام شــد، برونــد ســر 
بــرای  شــغلی،  الزم  گواهی هــای  ایجــاد  بــرای  بایــد 
کــه هــر فــردی بــه خــودش اختصــاص  جایگاه هایــی 

گرفتــه شــود و ایــن  داده اســتانداردهای شــغلی در نظــر 
اســتانداردها تأثیــر عملــی در جابه جایی هــای شــغلی 
گفــت مدیــر فرهنگ ســرا  داشــته باشــد. یعنــی بایــد 
باشــد،  را داشــته  گواهینامه هــای شــغلی  ایــن  بایــد 
کســی را جایــش  بــرداری و  کســی را می خواهــی  گــر  ا
ــه  گواهینامه هــا را داشــته باشــد، ن ــد ایــن  بگــذاری بای
اینکــه هرکــه را از راه رســید بگذاریــم مدیــر فرهنگ ســرا. 
کشــف می شــود.  گــر ایــن اتفــاق بیفتــد، خیلــی نیازهــا  ا
کـه بعضـی مدیـران عمل گـرا و  گفتـه می شـود   
بعضی هـا بیشـتر تئورسـین اند. بـه نظـر شـما یک 
گـی را داشـته  کـدام ویژ کان بیشـتر بایـد  مدیـر 

باشـد؟
کــه از دل  اصــاًل ایــن تقســیم غلــط اســت. تئــوری ای 
کــه  ــورًا 1  اســت؛ عملــی هــم  ــاًء َمْنُث عمــل برنخیــزد، َهَب
ســاختار نــدارد، رویــه و آغــاز و پایــان و ســنجش و دلیــل 
ــه  موفقیتــش مشــخص نیســت، عمــل نیســت. دوگان
ــم:  ــا داری ــه م ــت. دو عارض ــط اس ــاًل غل ــر اص ــل و نظ عم
یکــی »ذهــن بی اقــدام« و دیگــری »اقــدام بی ذهــن«. 
تئــوری می پــردازد  بــه  کــه فقــط  اولــی یعنــی ذهنــی 
هــم  بین المللــی اش  اصطــالح  نمی کنــد.  اقــدام  و 
ــه این هــا دچــار »فلــج ناشــی از تحلیــل«  ک ایــن اســت 
کــه  دانشــگاه  اســاتید  برخــی  ماننــد  می شــوند، 
نمی تواننــد  یعنــی  تحلیل انــد،  از  ناشــی  فلــج  دچــار 
ــز  ــون هرگ ــد، چ کنن ــم  ک ــا حا ــر واقعیت ه ــان را ب اراده ش
ــد.  آن را نخواســته اند و تمریــن و دســت ورزی نکرده ان
دلیــل،  بــدون  فــراوان  اقــدام  یعنــی  دومــی  عارضــۀ 
بــه وجــود  وقتــی  ایــن حالــت  نظــری.  بــدون ذهــن 
مثــل  انتزاعــی  ایده هــای  ســری  یــک  کــه  می آیــد 
عدالــت، توســعه، مــردم داری، زنــان، اجتمــاع، آزادی، 
شــفافیت مطــرح می شــود و بــدون اینکــه مــا ســاختار 
وارد عرصــۀ عمــل می شــویم.  بدانیــم،  را  نظــری اش 
ــه ایــن دومــی دچــار  ــه نظــر مــن، شــهرداری بیشــتر ب ب
اســت، یعنــی ذهنیــت علمــی اش ضعیــف اســت، ولــی 
در اقــدام و عمــل قــوی اســت؛ چــون پــول دارد و پــول 
ــد متوجهــش  کــه می توان قــدرت مــی آورد و عارضــه ای 
از عمــل  ایــن حــد  بــرای  نبــود ذهنیــت الزم  باشــد، 
کننــد،  اســت. عمــل و نظــر بایــد در نســبت بــا هــم رشــد 
کمــی  کنــم. مثــاًل مــن  مــن بایــد بــه میــزان نظــرم عمــل 
کنــم.  تأســیس  یــک دبســتان  کــه  کــرده ام  مطالعــه 

متناســب  بعــد  باشــم،  دبســتان  مربــی  مدتــی  بایــد 
بــا نظــرم، ســاختار اجرایــی ام را توســعه دهــم. ایــن 
ــا آدم علمــی  ــۀ علــم و عمــل، ی اتفــاق نمی افتــد. دوگان
و اجرایــی، یــک تفکــر  تحریف شــده دربــارۀ معنــای ایــن 

واژه هاســت. 
کار  کار بکند،   شـهرداری چون پول دارد و باید 

می کند.
بلــه، وقتــی ســاختارهای اجتماعــی بــه  اشــتباه های  
شــما جایــزه بدهنــد، شــما اشــتباه های خــود را تکــرار 
گــر شــما بــروی حضــور شــهردار و بگویــی  می کنیــد. ا
کنــم، بودجه ات  مــن نتوانســتم بودجــۀ خــودم را خرج 
کالن  تصمیم گیــری  ســاختار  ایــن  می کنــد!  کــم  را 
ماســت! در دوره هایــی در همیــن مدیریت شــهرداری، 
بدهــی داشــتن افتخــار بــه شــمار می آمــد. می گوینــد 
احســنت ایــن همــان آدم عمل گراســت. آفریــن! 2.5 
کــرده،  میلیــارد اعتبــار داشــته، امــا 5 میلیــارد هزینــه 
کســر بودجــه  پــس تشــویقش می کننــد.  در نهایــت هــم 
ــه  ــد و ب ــِر به زعــم خودشــان بی عرضــه می گیرن را از مدی

مدیــر باعرضــه می دهنــد!
و  بی اقـدام«  »ذهـن  عارضـه  دو  آن  میـان  از   
»اقـدام بی ذهـن« به نظر شـما، متولیان فرهنگی 
کـدام دسـته بوده انـد؟ در دوره هـای مختلـف در 
می گوییــم  مــا  مثــاًل  داریــم.  را  دو  هــر  می کنــم  فکــر 
امــا  قبــول،  شــود.  خصوصی ســازی  بایــد  فرهنــگ 
پیــش  آمدنــد  مــوازی  نهــاد  دو  گــر  ا کــو؟  تئــوری اش 
گفتنــد مــا می خواهیــم فــالن جشــنواره را برگــزار  شــما و 
گواهــی  کدامشــان  کنیــم، شــهرداری چــه می کنــد؟ بــه 
ــه می ســنجد؟  می دهــد؟ شایستگی هایشــان را چگون
کــه  اصــاًل بخــش خصوصــِی تــا ایــن حــد توانمنــد داریــد 
کاری بکنــد؟ از یــک طــرف بخــش خصوصــی  چنیــن 
کننــد، از آن   گذار  کار را بــه او وا کــه ایــن  توانمنــد نیســت 
ــذار نمی کننــد، پــس بخــش خصوصــی  گ طــرف هــم وا
توانمنــد بــه وجــود نمی آیــد. ایــن دور باطــل را چگونــه 
گــر  ا پــس  چیســت؟  شــما  تئــوری  شکســت؟  بایــد 
شــما از خصوصی ســازی فرهنــگ صحبــت می کنــی، 
بی ذهــن«،  »اقــدام  می شــوی  نــداری،  تئــوری  ولــی 
یعنــی ذهنیــت الزم بــرای ایــن اقــدام را نــداری. مــن 
کار می کردیــم،  کــه مــا روی آن  ادعــا می کنــم طرحــی 
طــرح »دفاتــر تخصصــی ســازمان فرهنگــی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان« در زمــان مدیریــت آقــای دکتــر 
کــه اآلن  کبــر بقایــی طرحــی بــود بــرای چالشــی  علی ا
گــر  کــه اصــاًل یــک روز ا گفتــم. بــه ایــن معنــا  خدمتتــان 
کم رنــگ شــود یــا اصــاًل وجــود نداشــته  ایــن ســازمان 
گراْم صداوســیما را بــه  کــه اینســتا باشــد، همان طــور 
حاشــیه رانــده اســت، روح فرهنــگ عمومــی و نخبــگان 
ایــن جریــان را پیــش ببرنــد و بــه همیــن معنــا نهادهای 
مدنــی و اجتماعــی بیاینــد و ســاختارهای حکومتــی 
کــه  کننــد. دوســتان جدیــد شــورا  فرهنگــی را حــذف 
که  گفتنــد بــا ایــن طــرح مخالف انــد. اینجاســت  آمدنــد 
مــن می گویــم آیــا شــما چشــم پشــت ســر داشــته اید؟ 
کــه ایــن طــرح اصــاًل چــه بــوده؟  آیــا آمدیــد ببینیــد 
چالــش  بــه  و  کــن  دعــوت  را  طــرح  ایــن  تئوریســین 
کــرده ای و اشــتباهت ایــن  اســت.  بکــش. بگــو اشــتباه 
کار را نکردنــد، چــون ایــن چشــم پشــت ســر وجــود  ایــن 

نــدارد و همــه در توهــم آغــازی باشــکوه اند!

کنده. »َهباًء« خاک نرم را گویند و »منثور« یعنی پخش شده.  1 -غبار پرا
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