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شماره بیست و پنجم
آذرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه1398

یپـور ،دانشآموختـۀ دکتـری
حامـد صفای 
فلسـفۀ علـم از دانشـگاه تربیـت مـدرس تهـران
اسـت .کار اصلـی او تدریـس و تدویـن دورههای آموزشـی
در زمینـۀ مهارتهـای اندیشـیدن اسـت و بـا گروههـای
علمـی دانشـگاههای اصفهـان و تهـران سـابقۀ همـکاری
دارد .او در حـال حاضـر ،مدیریـت مؤسسـۀ آموزشـی
«تیزفکـری» بـا موضـوع آمـوزش مهارتهای اندیشـیدن
را عهدهدار اسـت .سـابقۀ کارهای اجرایی و مدیریتی نیز
در کارنامـۀ او هسـت ،از جملـه مدیریـت ادارۀ
«ایدهآفرینـی» سـازمان فرهنگـی تفریحـی شـهرداری
اصفهان و مدیریت مؤسسـۀ مردمنهاد «توتم خانواده».
سـابقۀ مدیریتـی و شـناخت وی از موضوعـات فرهنگـی
متـر نگاه نقادانهاش ،مـا را ترغیب کرد
شـهر و از همـه مه 
تـا بهمنظـور کشـف مسـائل و مشـکالت فرهنگـی شـهر بـا
ایشان به گفتوگو بنشینیم.

توسعۀ فرهنݡگݡی یا فرهنگ توسعه،
مسئله این است
توگو با دکتر حامد صفاییپور
نقد عملکرد فرهنگی شهر در گف 
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهـان در سـال  1376وارد چـارت سـازمانی
شـهرداری شـده اسـت .بـرای چنیـن سـازمانی چـه
یتـوان در نظـر
اهـداف ،برنامـه و مأموریتهایـی م 
گرفـت؟
تعییــن هــدف و مأموریــت بــه کار فکــری منســجم
یتــوان دو
و هدفمنــد و متمرکــز نیــاز دارد ،ولــی م 
دســته هــدف و مأموریــت بــرای هــر ســازمان یــا
نهــا
ســازمان فرهنگــی در نظــر گرفــت .تعــدادی از آ 
نهــا
تهــای ثابتانــد و تعــدادی از آ 
اهــداف و مأموری 
تهــای مســئلهمحور یــا
تهــای متغیــر یــا مأموری 
مأموری 
زمانمحــور و زمینهمحــور .موضــوع مهــم در ایــن زمینــه
تهــا و هدفهاســت .مأموریــت
ن مأموری 
ـبت ای ـ 
نسـ ِ
ثابــت معاونــت فرهنگــی شــهرداری مربــوط بــه شــأنی
اســت کــه شــهرداری دارد ،چــون هویــت ایــن اســم از
ً
مفهــوم «شــهرداری» میآیــد و کال شــهردار ،شــهرداری
و معاونــت فرهنگـ ِـی شــهرداری وظیفــۀ اصلیاشــان
ـدن» «فرهنــگ شــهر»
ـدن» شــهر اســت« .داریـ ِ
«داریـ ِ
معنایــی فراتــر از اتصــال دو مفهــوم «فرهنــگ» و «شــهر»
یــا «کار فرهنگــی در شــهر» اســت .بــه نظــر مــن ،مهمتریــن
ـدن یــک
مســئولیت معاونــت فرهنگــی شــهرداری «داریـ ِ
شــهر فرهنگــی» اســت .اصفهــان یــک شــهر فرهنگــی
و تاریخــی اســت .داریــدن ایــن شــهر شــئون ،اصــول و
نهــا جــزو وظایــف متغیــر
قواعــدی دارد .بخشــی از آ 
اســت ،یعنــی چیزهایــی کــه خــاص اصفهــان اســت،
خــاص ایــن اقلیــم ،زمــان و فضاســت .بخــش دیگــر هــم
ً
جــزو وظایــف ثابــت اســت .مثــا امنیــت یکــی از نیازهــای
اجتماعــی ماســت و بایــد در شــهرداری تبلــور یابــد .معنی
امنیــت ممکــن اســت ایــن باشــد کــه فضایــی امــن بــرای
کــودکان ،خانواد ههــا ،موتورســواران ،دوچرخ هســواران،
ســالمندان ،ورزشــکاران و ...مهیــا کنیــم .ایــن وظیفــۀ
شــهرداری اســت و ازآنجا کــه امنیــت یکــی از شــئون
اجتماعــی شــهر اســت ،شــهرداری بایــد در ایــن زمینــه
کار کنــد .ســاخت یــک زمیــن اســکیت خــوب ممکــن
اســت در حیطــۀ معاونــت اجتماعــی نباشــد و از وظایــف
معاونــت عمرانــی بــه شــمار آیــد ،ولــی از نظــر مــن جــزو
شــئون فرهنگــی شــهر اســت ،چــون هــر چیــزی کــه بــه
یگــردد ،مثــل امنیــت و عدالــت
ســاحت روانــی شــهر برم 
و آرامــش ،جــزو شــئون فرهنگــی و در حیطــۀ معاونــت
ً
فرهنگــی اســت .اساســا همــۀ کارهایی که از نظــر روانی بر
کالبــد شــهر تأثیرگــذار اســت در حیطــۀ معاونــت فرهنگــی
قــرار میگیــرد .فکــر میکنــم بــه همیــن دلیــل اســت کــه
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.
بــه نظــر مــن ،مهمتریــن مــوارد شــئون روانــی شــهر
امنیــت ،عدالــت و آرامــش اســت .تعالیــم معنــوی،
بهداشــت روانــی ،عدالــت و ...هرکــدام بخشــی از همیــن
آرامــش اســت .بســیاری از سیاس ـتهای شــهرداری
ناعادالنــه اســت .براســاس سیاس ـتهای ناعادالنــه،
شــما هرقــدر هــم فعالیــت فرهنگــی انجــام دهیــد ،چــه از
دیــدگاه شــرعی و چــه دیــدگاه اجتماعــی ،اثربخشــی الزم
یتــوان
نطــور کــه در تاریــخ م 
را نخواهــد داشــت .هما 
دیــد ،گاهــی کاری کــه آدمــی ســاده در خانـهای کوچــک
انجــام داده ،ماننــد مرحــوم دهخــدا کــه پشــت یــک میــز
ســاده و روی یــک صندلــی ســاده نشســته و فرهنــگ
دهخــدا را نوشــته ،بیشــتر اثرگــذار بــوده تــا کاری کــه بــا
لهــای نفتــی و ســاختارهای اجرایــی حکومتــی فــان
پو 
و بهمــان بــه انجــام رســیده اســت .آنجــا ،آدمــی ســر جــای
خــودش نشســته و میدانــد میخواهــد چ ـ ه کنــد؛
چشــمش را بــه ســهم دیگــران بســته اســت .علــم بــرای
ایــن فــرد بهمثابــۀ «فضیلــت» اســت ،نــه «کاال»؛ بنابرایــن
راه خــودش را مـیرود و بــه نتیجــه هــم میرســد .ایــن کار
یتــوان انجــام داد .معاونــت
را بــا اختصــاص بودجــه نم 
فرهنگــی بایــد پاســدار شــئون روانــی شــهر باشــد .ایــن امــر
در قالــب چش ـمانداز یــا فلســفه بــرای معاونــت فرهنگــی
شــهرداری مطــرح اســت؛ چرا کــه در ســاحت روانــی،
عاطفــی ،هیجانــی ،روحــی و احساســی شــهر ،مســئولیت
دارد.
اصفهـان یـک شـهر فرهنگـی اسـت و شـاید
اسـتراتژیها و اهـداف و مأموریتهایـش متفـاوت
بـا دیگـر شـهرها باشـد .در ایـن بـاره بیشـتر توضیـح
دهیـد.
تهــا و
نطــور کــه گفتــم ،مــا دو ســاحت داریــم :ثاب 
هما 
ً
تهــا
متغیرهــا .مثــا امنیــت و عدالــت و آرامــش جــزو ثاب 
بــه شــمار میآینــد و ایــن امــر در همــۀ شــهرهای جهــان
مصــداق دارد .طبــق هــرم مازلــو ،انســان نیازهــای
عاطفــی و مــادی دارد و پاسـخگویی بــه ایــن نیازهــا بــر هــر
شــهری مترتــب اســت .شــما ا گــر مهمــان داشــته باشــید،
برایــش غــذا فراهــم میکنیــد ،جای خوابــی برایش در نظر
میگیریــد ،بــا او معاشــرت میکنیــد و بــه خــواب و خــورا ک
و نیازهــای اولی ـهاش توجــه داریــد .مشــکلی کــه پیــش
نقــدر
میآیــد ایــن اســت کــه بعضیاوقــات متغیرهــا آ 
ســاحت ذهــن مدیریــت شــهری را بــه خــود مشــغول
یشــود.
تهــا فرامــوش یــا کمرنــگ م 
میکنــد کــه ثاب 
ً
ت بایــد حتمــا پاســخ داده شــود و بعد پاســخ
نیازهــای ثابـ 
بــه خواســتهها یــا نیازهــای متغیــر بــر آن حمــل شــود.
ً
گاهــی چــون سیاســت شــهری مــا صرفــا بهدنبــال تمایــز
یخــورد .ایــن
ت خــط م 
اســت ،توجــه بــه نیازهــای ثاب ـ 
اشــتباه اســت .بهعنــوان یــک آسیبشناســی بایــد گفــت
اختصــاص همــۀ انــرژی مدیریــت شــهری بــه جنب ههــای
متمایــز اصفهــان و نادیــده گرفتــن جنب ههــای ثابــت یــک
کهــای
خطــای راهبــردی اســت .بهعنوانمثــال ،پار 
یــک شــهر بــه ســرویس بهداشــتی نیــاز دارد ،چــه

اصفهــان باشــد ،چــه هرمــزگان ،چــه ســاری و چــه هــر
شــهر دیگــری .مدیریــت شــهری موظــف اســت بــرای ایــن
نطــور باشــد کــه
موضــوع برنامهریــزی کنــد .نبایــد ای 
وقتــی مــا هنــوز ایــن نیازهــای ثابــت را بــرآورده نکردهایــم،
تمــام هـ ّـم و غــم خــود را صــرف ســرمایهگذاری بــر تمایزهــا
کنیــم .یــک مثــال دیگــر هم بزنــم؛ اآلن در زمینــۀ نیازهای
فرهنگــی شــهر اصفهــان مــا هنــوز یــک ســالن کنفرانــس
هزارنفــره نداریــم ،امــا بودج ههــای زیــادی صــرف
ُ
کارهــای خــرد میکنیــم.
در این زمینه ،وضعیت موجود اصفهان چگونه
است؟
نمیتوانــم پاســخ دقیقــی بدهــم .پاســخ بــه ایــن ســؤال
نیــاز بــه نــگاه کالن و اطالعــات دقیــق دارد .بایــد بتوانیــم
وضعیتمــان را بــا وضعیــت شــهرهای دیگر مقایســه کنیم
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
ً
مقاطعـی در شـهرداری فعالیـت کردهایـد ،اصلا
برایتـان دغدغـه بـوده اسـت؟ فکـر نمیکنیـد همان
تهـا و متغیرهـا کـه فرمودیـد در شـهری مثـل
ثاب 
اصفهـان خلـط شـده اسـت؟
مهــای کاری کــه در شــهرداری و
مــن معتقــدم بــرای تی 
در معاونــت فرهنگــی وارد موضــوع مدیریــت شــهری و از
آن خــارج شــدهاند متأســفانه مزیــت اصفهــان تبدیــل
بــه تهدیــد شــده اســت .مــن میتوانــم بگویــم اصفهــان
نشــهر اســت و شــهر فوقالعــادهای اســت ،ولــی
جها 
ایــن فوقالعادگــی یعنــی پاســخ بســیار خــاص بــه نیازهــا
یشــود پاس ـخهای
دادن .همیــن امــر گاهــی باعــث م 
اولیــه و طبیعــی را فرامــوش کنیــم .ا گــر بخواهــم تجربــۀ
زیســتۀ خــودم را بگویــم ،احســاس مــن ایــن اســت کــه
اصفهــان یــک شــهر توســعهنیافته اســت ،یعنــی هرچــه
خــرج میکنــد از تاریــخ و گذشــتهاش اســت .ایــن شــهر
در حــال ســاختن تاریخــی بــرای خود نیســت و از گذشــتۀ
خــود عقــب اســت .شــهر یعنــی جایــی کــه مــردم لــذت
ببرنــد ،درآمــد داشــته باشــند ،کاسبیهایشــان بچرخــد،
تفریــح کننــد ،نیایــش کننــد .احســاس من این اســت که
نســبت بــه شــهرهای دیگــر مثــل مشــهد یــا تبریــز ،حتــی
شــیراز یــا یــزد ،اصفهــان کمتــر توســعه پیــدا کــرده اســت.
البتــه ایــن ادعایــی اســت کــه اثباتــش ســخت اســت و نیاز
بــه کار کارشناســی دارد.
نشـده در سـازمان فرهنگـی،
اهـداف تعیی 
اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان تا چه حد
مخـوان اسـت؟
تهـای جامعـه ه 
بـا واقعی 
ً
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال اوال بایــد نیازهــا را تبییــن کــرد؛
ً
ً
ثانیــا اهــداف را برشــمرد؛ و ثالثــا ایــن دور ا بــا هــم تطبیــق
داد .منتهــا مــن قبــل از ایــن ادعــای دیگــری دارم .بــه
نظــرم مشــکل اساســی ایــن اســت کــه یکپارچگــی و
پیوســتگی سیاس ـتگذاری بیــن معاونــت فرهنگــی و
کلیــت مأموریــت شــهرداری ناچیــز اســت؛ یعنــی حتــی
موقعــی کــه شــهرداری میخواســته بــه معاونــت فرهنگی
اختیــارات و امتیــازات و ارزشــی بدهــد ،گویــی گفتــه« :برو
خــودت فکــر کــن و هــر کاری خواســتی انجــام بــده! مــا آن
را امضــا میکنیــم» .ایــن یعنــی هنــوز فرهنــگ از شــئون
مدیریــت شــهر نیســت .سیاس ـتهای فرهنگــی شــهر
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بایــد از تفکــر شــهرداری برخیــزد .درســت اســت کــه در
نهــا را تنظیــم و پیاد هســازی
عمــل معاونــت فرهنگــی ای 
میکنــد ،ولــی ایــن نبایــد یــک امــر تشــریفاتی باشــد ،بلکــه
بایــد بیــن مدیریــت شــهر و معاونــت فرهنگــی تعاملــی
ســاختاری و راهبــردی برقــرار باشــد .مــن در همــۀ دورهها
بهطورکلــی نوعــی رهاشــدگی بیــن شــهرداری و معاونــت
فرهنگــی احســاس میکنــم.
منظورتـان ایـن اسـت کـه ایـن رهاشـدگی بیـن
نشـهری و معاونتهایـش چیـزی
مدیریـت کال 
ـود ارتبـاط بیـن سـر و بـدن اسـت؟
شـبیه نب ِ
معاونــت «ســر» اســت؛ یعنــی رابطــۀ شــهردار و معاونانش
رابطــۀ مغــز بــا چشــم ،مغــز بــا گــوش و مغز بــا دهان اســت،
نــه رابطــۀ مغــز بــا دس ـتوپا .چــه زمانــی ایــن اتصــال
برقــرار اســت؟ وقتــی جلســۀ تصمیمگیــری در مــورد
سیاسـتهای فرهنگــی شــهر بــا حضــور همــۀ معاونــان و
شــهردار برگــزار شــود و شــورای شــهر نیــز تســهیلگر ،مشــاور
و ناظــر ایــن فراینــد باشــد .یعنــی شــهردار بایــد شــخص
شــمارۀ یــک شــهر ،در فهم ،تبییــن و ابــاغ مأموریتهای
فرهنگــی شــهر باشــد .تــا وقتــی ایــن گونــه نباشــد و
یشــود ،بودجــه
شــهردار درگیــر نباشــد ،کار بیالنــی م 
یشــود ،امــا نــه
یشــود ،رونــد معمــول طــی م 
تصویــب م 
ســنجش و ارزیابــی عملکــرد وجــود دارد ،نــه پاسـخگویی
و نــه مســئولیت .درواقــع مــا بــه یــک «شــهردار فرهنگــی»
نیــاز داریــم .بــه نظــر مــن ،مــا تــا اآلن چنیــن شــهرداری
نداشــتهایم .شــهردار فرهنگــی یعنــی زیســتش فرهنگــی
ـوم
باشــد .منظــور مــن از شــخصیت فرهنگـ ْـی مفهـ ِ
فلســفی آن اســت .شــهردار فرهنگــی یعنــی کســی کــه
دغدغــۀ ذهن ـیاش در طــول ســالهای زیــاد فرهنــگ
باشــد و تخصــص الزم بــرای پرداختــن بــه ایــن مســئله را
شهــای نظــری و عملــی آن را تجربــه
داشــته باشــد و چال 
کــرده باشــد .گفتیــم کــه هما کنــون ،رابطــۀ شــهرداری و
معاونــت فرهنگــی ماننــد رابطــۀ ســر بــا دســت اســت؛ ایــن
درســت نیســت و ایــن رابطــه بایــد ماننــد رابطــۀ ســر بــا ســر
باشــد و یکپارچگــی بســیار بیشــتری حا کــم شــود.
ً
یشـود کـه اصلا
گاهـی ایـن سـؤال مطـرح م 
شـهردار بایـد چـه تخصصـی داشـته باشـد .بعضـی
میگویند شهردار باید عمران خوانده باشد ،چون
مسـئولیت اصلـیاش 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؟
نهــا نــه شــرط کافـ ِـی شــهردار شــدن
چکــدام از ای 
هی 
اســت و نــه شــرط الزم .شــرط الزم ایــن اســت کــه شــهردار
توان اســتفاده از مشــاور را داشــته باشــد و مشــاور داشــتن
غیــر از انتصــاب چنــد مشــاور اســت .ممکــن اســت مــن
ً
بهلحــاظ صــوری ده نفــر مشــاور داشــته باشــم ،ولــی اوال
ً
بهــای درســتی نباشــد .ثانیــا اینکــه
بهــا انتخا 
انتخا 
مــن در مقــام شــهردار ،بایــد تــوان گفتوگــو ،رایزنــی و
چانهزنــی داشــته باشــم .بــه نظــر مــن مهمتریــن شــرط
الزم شــهردار داشــتن شــخصیت «گفتوگویــی» اســت،
یعنــی فــرد اهــل گفتوگــو ،اســتفاده از دیدگا ههــای
مختلــف و بهر هگیــری از تــوان تخصصــی باشــد .در مــورد
اســتفاده از مشــاور ،الزم اســت تأ کیــد کنــم کــه گاهــی
مشــاور یــک شــخص نیســت ،یــک گفتمــان اســت،
یــک کتــاب اســت؛ مشــاور شــهردار اصفهـ ْ
ـان عقالنیــت

دانشــگاهی اســت .ا گــر شــهردار بتوانــد مســئلۀ شــهر را به
مســئلۀ دانشــگاه شــهر تبدیــل کند ،صدهــا هیئتعلمی
مشــاور او خواهــد بــود و لزومــی نــدارد بــرای یــک نفــر ابــاغ
نهــا بایــد بــه دســت یــک مدیــر فرهنگــی
و حکــم بزنــد .ای 
و یــک رهبــر فکــری انجــام شــود.
چرا این اتفاق نمیافتد؟
ً
چــون مــا اساســا بــرای ایــن روش کار کــردن تربیــت
نشــدهایم .حتــی ا گــر شــهردار ایــن کار را بلــد باشــد،
دانشــگاه بلــد نیســت ،هیئتعلمــی بلــد نیســت .بــه
قــول دکتــر محســن رنانــی ،حتــی َمراجــع تقلیـ ِـد مــا بــا هــم
گفتوگــو نمیکننــد ،روش ـنفکران مــا بــا هــم گفتوگــو
نمیکننــد ،یعنــی مراجــع مــا بعــد از چهــل ســال در برخــی
مســائل حیاتــی مثــل نحــوۀ اعــام «عیــد فطــر» یــک
شــورای فتــوا تشــکیل نمیدهنــد تــا بــا انتشــار یادداشــتی
دس ـتکم منشــأ اختــاف علمــی در ایــن زمینــه را بــرای
مقلــدان خــود توضیــح دهنــد و بگوینــد اصــول و مبانــی
ایــن کار چیســت و مــردم را بــا ایــنهمــه تناقــض رهــا
نکننــد کــه ا گــر دو عــادل شــهادت دهنــد ،عیــد فطــر
اســت؛ ولــی ا گــر دو مرجــع شــهادت دهنــد ،عیــد نیســت!
دیالــوگ یــک مهــارت اســت ،مثــل رانندگــی .کســی
نمیتوانــد بگویــد مــن بــا ایــن مهــارت بــه دنیــا آمــدهام.
بایــد آن را تمریــن کــرد .ســاختارهای حمایتــی هــم باید از
آن حمایــت کنــد و بــه آن پــاداش دهــد (کــه نمیدهــد).
مــن فکــر میکنــم وظیفــۀ مدیــر ایــن اســت کــه تعاملــی
ســودمند و پیشرونــده در شــهر بــه وجــود آورد .اتفاقــا
تخصــص گاهــی مخــل اســت ،چــون تخصــص ت ـکروی
م ـیآورد و چهبســا تخصصــی کــه بــه اســتبداد در شــهر
بینجامــد .مدیــر چــون تخصــص دارد ،میگویــد مــن
ســالها در مــورد ایــن موضــوع فکــر کــردهام ،پــس کاری
را کــه مــن میگویــم بکنیــد .ایــن درســت نیســت .ایــن
یشــود پروژهمحــور ،نــه پروسـهمحور؛ و شــهردار
فراینــد م 
موظــف اســت پروســۀ پیشــرفت را طراحــی کنــد.
بـه نظـر شـما چـه نقدهـای مهمـی بـه سـازمان
فرهنگی-تفریحی-اجتماعـی شـهرداری در ایـن
دوره ب هصـورت خـاص و در یکـی دو دهـۀ اخیـر
ب هصـورت کلـی وارد بـوده اسـت؟
یکــی از مهمتریــن نقدهــای مــن همــان اســت کــه در
شــهرداری شــئون متغیــر جــای شــئون ثابــت را گرفتــه
اســت .بــه نظــر مــن معاونــت فرهنگــی خواســته یــا
ناخواســته در بســیاری از شــئون خــود عقبنشــینی
کــرده اســت .گاهــی بایــد گفــت ظلــم بــدون همــکاری
مظلــوم اتفــاق نمیافتــد .مــن معتقــدم ایــن شــئون

ثابــت در نحــوۀ مدیریــت شــهر فرامــوش شــده اســت .این
شــئون ثابــت چیــزی اســت کــه به همــۀ شــهروندان تعلق
میگیــرد و بایــد ترجمــان حا کمیتــی و ســاختاری داشــته
باشــد .امنیــت یعنــی پیــادهرو ســالم ،امنیــت یعنــی نــور
کافــی در کوچ ههــای شــهر ،امنیــت یعنــی خیابــان یــا
گذرگاهــی امــن و. ...
معاونـت فرهنگـی ممکـن اسـت بگویـد نـور
نهـا و موضوعاتـی از ایـن
کوچ ههـا و امنیـت خیابا 
تهـای مـن نیسـت.
دسـت در حیطـۀ مأموری 
دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه تقســیمکار غلطــی صــورت
گرفتــه ،زیــرا مــا فرهنــگ را «دســت» میبینیــم ،نــه
«مغــز» .در واقــع معاونــت فرهنگــی بایــد مهمتریــن
نطــور نبــوده اســت.
معاونــت شــهرداری باشــد ،ولــی ای 
شــهرداری یکــی در حوز ههــای عمرانــی فعــال اســت
و بــا قــدرت زیــاد و ضریــب نفــوذ و تصمیمگیــری زیــاد
ً
عمــا شــهر را طبــق دیــدگاه خــود مدیریــت میکنــد؛
یکــی هــم در حــوزۀ فرهنــگ فعــال اســت و درصــدی از
بودجــه بــه او تعلــق گرفتــه و گاهــی بــه آییــن افتتاحیــه
یشــود .ایــن درســت نیســت.
و اختتامی ـهای دعــوت م 
معاونــت فرهنگــی بایــد فیلســوف شــهر باشــد و دربــارۀ
یهــا و اقدامــات اظهارنظــر
چش ـماندازها ،تصمیمگیر 
ً
کنــد .اصــا شــروع فعالیــت ســازمان فرهنگی-تفریحــی
ن خطــای راهبــردی بــوده اســت.
شــهرداری بــا همی ـ 
شــهرداری محلــه آمــده یــک «محل هســرا» ســاخته و
دو ســه کارمنــد هــم از شــهرداری منطقــه بــرای آن
منتصــب کــرده و بعــد بــه معاونــت فرهنگــی گفتــه اینجــا
ن کســی کــه بایــد از ابتــدا،
یکــه آ 
را مدیریــت کــن؛ درحال 
از تشــخیص نیــاز ،ساختوســاز ،بهر هبــرداری ،رصــد،
بازخــورد ،تــا نمونهگیــری و تصحیــح سیاس ـتها کــه
براســاس علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی اســت ،بــر ســر
صهــای رشــتۀ
کار باشــد معاونــت فرهنگــی اســت .تخص 
علــوم انســانی در مدیریــت شــهری کمرنــگ اســت .ایــن
یشــود کــه هــزار و انــدی کارمنــد در ایــن ســاختمانها
م 
حضــور دارنــد و شــهرداری بایــد بــه آنــان حقــوق بدهــد
و تأسیســات و مایحتایشــان را پشــتیبانی کنــد و بیشــتر
نهــا کنــد .حــاال معاونــت فرهنگــی
انــرژیاش را صــرف آ 
چگونــه میتوانــد در حوز ههــای دیگــر اظهارنظــر کنــد یــا
جایــگاه فیلســوف شــهر را داشــته باشــد؟ پــس بــه نظــر
مــن ســهم معاونــت فرهنگــی در مدیریــت شــهری بایــد
نهــا باشــد ،امــا ســهمش ناچیــز اســت.
بســیار بیــش از ای 
نقطۀ آغاز این پروسه کجاست؟
مــن در زمــان مســئولیتم ،بــا همــکاری آقــای محمــد
جلوانــی (کارشــناس ســازمان) بــا حــدود شــش یــا هفــت
تــن از مدیــران ســازمان فرهنگی-تفریحــی اصفهــان
مصاحبههایــی کــردهام کــه هــم ب هصــورت ویدئــو ضبــط
شــده و هــم در قالــب کتابــی بــا عنــوان «تفســیر تجربــه»
درآمــده اســت .البتــه متأســفانه فقــط ده عــدد از آن
ً
منتشــر شــد! پرســش مــا ایــن بــود کــه مثــا در زمــان
آقــای ســقاییان ،دیــد مدیریــت شــهری بــه فرهنــگ
چگونــه بــوده اســت؟ یکــی از اتفاقــات جالــب مربــوط بــه
تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی بــود؛ بــه ایــن ترتیــب کــه
نا گهــان بودجــۀ کمیتــۀ فرهنــگ شــهروندی ب هقــدری
متــراز بــا معاونــت فرهنگــی
افزایــش پیــدا میکنــد کــه ه 
ً
یشــود .مثــا
قــد علــم میکنــد و کارهایــش دیــده م 
کبــاره حجــم
روی موضــوع شــیرابه کار میکنــد و بهی 
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عظیمــی از شــیرابۀ شــهر کاهــش مییابــد .مدیریــت
شــهری ایــن را میبینــد و میبینــد بــا یــک کار فرهنگــی
چقــدر پــول بــه جیبــش میآیــد و بودجــه و ســهم کمیتــه
یشــود.
را زیــاد میکنــد .کمیتــه جــان میگیــرد و دیــده م 
مــا چنیــن آغازهایــی داشــتهایم ،ولــی ادامــه نداشــته
متــر از شـ ْ
ـروع ادامــۀ کار اســت .مشــکل مــا
اســت .مه 
فهــای آنــی و سیاســی
ایــن اســت کــه مــا بــا ایجــاد توق 
در سیســتم شــهرداری ،دســتاوردهای گذشــتۀ آن را از
بیــن میبریــم .همیشــه در ســازمان طــی مدتــی ســواد و
تجربـهای بــه وجــود آمــده ،اما کنار گذاشــته شــده اســت.
مــا اآلن بایــد بــه یــک ســازمان فرهنگــی بیستودوســاله
افتخــار کنیــم ،ولــی نمیتوانیــم؛ چــون یکــی بعــد از
یشــود ،یکــی بعــد ازدو ســال و اآلن
شــش مــاه ســقط م 
ً
مثــا ایــن ســازمان ســه ســال ســن دارد .ایــن بزرگتریــن
مشــکل ماســت .مهمتریــن مشــکل مــا ناتوانــی در ادامــه
دادن و توهــم در آغازگــری اســت .یعنــی مدیرانــی کــه
بــه شــهرداری میآینــد و ایــن بودجــۀ عظیــم و ســاختار
قدرتمنــد را در دســت میگیرنــد ،چشـ ِـم پشــت ســر
ندارنــد .تنهــا بــه روب ـهرو چشــم دارنــد و اهدافــی در نظــر
ً
گرفتهانــد کــه غالبــا بســیار هــم آرمانیانــد و همیــن امــر
ت اســت .بعضــی از اعضــای
ناشــی از ناآشــنایی بــا واقعی ـ 
شــورا ممکــن اســت بعــد از دو ســال ناامیــد شــوند و
بعضــی بعــد از ســه ســال ،برخــی بیشــتر و برخــی کمتــر؛
چــون میبیننــد اراد هشــان در تغییــر ســاختار اجرایــی
بــه جایــی نرســیده و دلیلــش ایــن اســت کــه چشــم
یشــود کــه مــا
پشــت ســر ندارنــد .تحــول زمانــی آغــاز م 
مدیرانــی داشــته باشــیم کــه پشــت سرشــان را ببیننــد
و نــگاه منصفانــه بــه گذشــته داشــته باشــند .ببیننــد در
گذشــتۀ یــک ســازمان چــه ســرمایههایی وجــود داشــته،
تشــدهاند ،چــه دانشــی تولیــد
چــه آدمهایــی تربی 
شــده اســت .کاش میتوانســتیم از هرکــس کــه بــه هــر
ً
ســازمانی میآیــد امتحــان ورودی بگیریــم و ببینیــم اصــا
ســواد ورود بــه ســازمان را دارد ،ادبیاتــش را میشناســد،
فلســفهاش را میشناســد ،از ســرمایهها و ســاختارش
ســر درمـیآورد یــا روندهایــش را میدانــد یــا نــه .مــن فکــر
نقــدر نبایــد بــه شــروع فکــر کــرد ،ایــن شــروع
میکنــم آ 
لگــرا و اوراژانســی ماســت .همهچیــز
ناشــی از روحیــۀ عم 
را پــروژه میبینیــم و میخواهیــم آن را جمــع کنیــم .مــا
بایــد هنــر همــراه شــدن داشــته باشــیم تــا هنــر همــراه
کــردن.
نـگاه سیاسـی چقـدر مهـم اسـت؟ مـا انتخابـات
داریـم و انتخابـات یـک فراینـد سیاسـی اسـت.
شـهرداری بایـد کمتریـن تأثیرپذیـری سیاسـی را
داشـته باشـد؛ چون چندان کارکرد سیاسـی ندارد.
یشـود .ایـن جنـاح مـیرود؛
امـا سیاسـی برخـورد م 
ً
جنـاح دیگـر میآید و میگوید مردم حتمـا آن نگاه را
قبول نداشـتهاند که مرا انتخاب کردهاند؛ پس باید
دیدگاه جدیدی را بر شهر حا کم کنم و برای این کار
باید بر گذشـته خط بطالن بکشـم و خط جدیدی
را شـروع کنـم.
شــهرداری نمیتوانــد ایــن گونــه عمــل کنــد .احــزاب بــا
ـگاه سیاســی مــردم
فعالی 
تهــای مدنــی میتواننــد نـ ِ
ـدن
را تغییــر دهنــد؛ امــا شــهرداری وظیف ـهاش داریـ ِ
شــهر اســت .جریانــات سیاســی نبایــد در شــئون ثابــت
شــهرداری تأثیــری زیــادی داشــته باشــد ،چــون تأمیــن

عدالــت و آرامــش و امنیــت وظیفــۀ مســتمر شــهرداری
اســت.
آیـا تاب هحـال یـک چشـمانداز بلندمـدت یـا یـک
ً
تسـاله بـرای شـهر در
هـدف بلندمـدت مثلا بیس 
همیـن ابعـاد سـهگانه تعریـف شـده اسـت که بتـوان
ـت بعـدی آن را ادامـه نـداده
اعتـراض کـرد کـه مدیری ِ
اسـت؟
ً
مثــا مــا اآلن برنامــۀ چهــارم توســعه را داریــم ،ولــی آیــا
ایــران در ســال  1404بــه آن میرســد؟ هــر برنام ـهای
کــه بــوده ،نتوانســتهایم بــه آن دســت پیــدا کنیــم .مــن
ً
نقـ ِـد نقط ـهای را در مســائل فرهنگــی قبــول نــدارم ،مثــا
نمیتوانــم بگویــم بهتنهایــی بــه معاونــت فرهنگــی
ً
شــهرداری نقــد الــف و ب را دارم .اوال ایــن نقــد بــه کل
ً
شــهرداری و ثانیــا بــه کل حا کمیــت وارد اســت کــه اجــازۀ
آزادی احــزاب را نمیدهــد .ا گــر مــن حــزب داشــتم،
بــرای اعمــال ارادۀ سیاســی خــود نیــازی نمیدیــدم از
هــر مدخلــی وارد شــوم .مــن نمیخواهــم یکطرفــه بــه
قاضــی بــروم و بگویــم چــرا شــوراها سیاسـیاند؟ طبیعــی
اســت ،چــون امــکان کنــش سیاســی و دخالــت در
ســاختار قــدرت در جامعــۀ ایــران محــدود اســت .از زمــان
آقــای خاتمــی کــه شــوراهای شــهر بــه وجــود میآیــد،
تهــای سیاســی کــه از طــرف حا کمیــت
بخشــی از فعالی 
یشــود وارد مجــرای شــوراهای
بــه آن اجــازه داده نم 
یشــود .ایــن یعنــی حا کمیــت یــا بخشــی از
شــهر م 
یهــای مشــروع سیاســی
حا کمیــت ،بهعلــت نــدادن آزاد 
شگــران سیاســی ،ایــن نیــاز را بــه
بــه شــهروندان یــا کن 
انحــراف میکشــاند و شــهرداری را عرصــۀ سیاس ـیکاری
میکنــد و در نتیجــه ،یــک ســرمایۀ عظیــم مدیریــت
شــهری را در طــول ایــن ســالها از دســت میدهیــم.
ایــن افــراد آمدهانــد اینجــا کار سیاســی کردهانــد و
رفتهانــد؛ امــا نبایــد کار سیاســی میکردنــد .اینجــا بایــد
بــه شــئون ثابــت و سرنوشــت و توســعۀ شــهر فکــر کننــد.
البتــه توســعه یــک مفهــوم نظــری اســت و در تعریــف آن
اختــاف اســت ،ولــی ایــن اختــاف نبایــد بــه ایــن منجــر
شــود کــه ایــن قطــار از حرکــت بازبمانــد یــا بــه جاهایــی
ً
بــرود و بعــد بفهمــد بنبســت اســت .اصــا شــهرداری
بایــد بــر اســاس چش ـمانداز کشــور عمــل کنــد .مگــر اآلن
حکومــت فــدرال داریــم کــه اینگونــه اســت؟ در کل مــا
یــک نظــام سیاســی پریشــان داریــم :شــهردار ،اســتاندار،
نهــا شــهر را بــه جهــات
امامجمعــه و ...و هرکــدام از ای 

مدنظــر خودشــان میکشــند .درواقــع طبیعــی اســت کــه
سیاســت وارد شــورای شــهر شــده ،امــا اشــتباه اســت.
فکرنمیکنیدمنشأصدماتهمینجاست؟
بلــه ،بــرای همیــن میگویــم نقــد نقطـهای نمیکنــم .مــن
ا گــر بخواهــم معاونــت فرهنگــی شــهرداری را نقــد کنــم،
بایــد شــهرداری را نقــد کنــم؛ ا گــر بخواهــم شــهرداری را
نقــد کنــم ،بایــد ســاختار سیاســی و انتخابــات کشــور را
نقــد کنــم و  . ...مــا بایــد سیســتمی بــه موضــوع نــگاه
کنیــم .بــا نــگاه سیســتمی میبینیــم عملکــرد شــورای
شــهر در هیــچ دورهای موفقیتآمیــز نیســت ،امــا بخشــی
ً
از ایــن عــدم موفقیــت ناشــی از مثــا عملکــرد نادرســت
امامجمعۀ آن شــهر اســت ،ناشــی از ســاختار بد سیاســی
و حا کمیــت کشــور اســت .نمیتوانیــم نقط ـهای نــگاه
کنیــم ،چــون میدانیــم چــه محدودیتهایــی بــرای
حرکــت و تحــول وجــود دارد.
در جایـی بـه پیوسـتهای فرهنگی و اجتماعی
پرداختیـد و گفتیـد هـر جـا قرار اسـت پـروژۀ عمرانی
صـورت بگیـرد ،بایـد یـک پیوسـت فرهنگـی-
اجتماعـی داشـته باشـد ،امـا ایـن موضـوع جـدی
گرفتـه نشـده و فلسـفهاش بهدرسـتی فهـم نشـده
ً
است؛ مثال در پروژۀ چهارباغ باید معاونت عمران
ی این پروژه را بررسی کند ،یعنی در
پیوست فرهنگ 
ایـن مقولـه هـم معاونـت فرهنگـی نقـش و جایـگاه
واقعـی خـود را نـدارد.
همیــن اســت کــه میگویــم مــا شــهردار فرهنگــی
ً
میخواهیــم .لزومــی هــم نــدارد ایشــان مثــا اهــل کار
فرهنگــی باشــد ،ولــی بایــد بصیــرت فرهنگــی داشــته
باشــد .عــاوه بــر ایــن ،مــا بایــد در کشــور «روح جمعــی»
داشــته باشــیم ،یا بهصورت ســاختاری یا غیرســاختاری،
تــا شــهرداریها ازلحــاظ روح فرهنگــی ،خودشــان را بــا
آن بســنجند .بایــد مشــخص باشــد شــهرهای مــا بــه
چــه ســمتی میرونــد ،دانشــگاههای بســیار زیــادی در
نهــا را در
حــوزۀ معمــاری شــهری کار میکننــد .بایــد ای 
ترســیم کالن شــهرها و آینــدۀ شــهرها به کار گرفــت .آنها
در حــال پایاننامهنویس ـیهای جزئیانــد .مــا چنــدان
نهــا هــم چندان
نهــا نمیدهیــم و آ 
دســت حمایــت بــه آ 
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
موضـوع تأثیرگـذار میدانیـد؟ بهعنـوان مثـال ،مـا
در شـهر ادارۀ کل فرهنـگ و ارشـاد داریـم ،معاونـت
فرهنگـی شـهرداری داریـم ،کانـون پرورشـی سـاز
چکـدام
خـود را میزنـد ،آمـوزش و پـرورش بـا هی 
هماهنگ نیسـت و به این فهرسـت طوالنی ،دفتر
تبلیغـات و سـازمان تبلیغـات و صـد گونـه سـازمان
یتـوان اضافه کرد کـه هرکدام
فرهنگـی دیگـر را نیز م 
راه خـود را میرونـد.
صددرصــد .روزی روزگاری اصفهــان شــهر کوچکــی بــوده
و شــرکت آب و فاضــاب فضــای بزرگــی را بــه دفتــر خــود
اختصاص داده اســت؛ پســت و مخابرات نیز همینطور.
قــوۀ قضاییــه کــه کســی نمیتوانــد دربــارهاش حــرف
بزنــد ،در خیابــان نیکبخــت یــک ســاختمان بــزرگ دارد.
نهــا و اما کــن
همیــن مجتمــع اداری در  22بهمــن ،پادگا 
بــزرگ نظامــی ،شــرکت بــرق در چهاربــاغ ،بهزیســتی و،...
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هــر ســازمانی بــرای خــود ســاختمانهای بســیار بــزرگ
دارد .آن موقــع یــک تصمیــم طبیعــی بــوده ،زمیــن بــوده،
نهــا را خریــده اســت،
پــول هــم بــوده و آن ســازمان ای 
یشــود .مدیریــت شــهری بایــد تصمیــم
نطــور نم 
امــا ای 
بگیــرد کــه خدمــات عمومــی چگونــه به مــردم ارائه شــود.
یشــود هــر بانکــی بــرای خــودش هرکجــا خواســت
نم 
شــعبه بزنــد .مدیریــت شــهری بایــد بگویــد شــرکت بــرق
در چهاربــاغ بــاال باشــد یــا نباشــد .اآلن کســی قــدرت
دارد کــه چنیــن تصمیمــی بگیــرد؟ خیــر نــدارد .ا گــر در
نگــذاری در ایــن عرص ههــا تحــول
کشــور مــا ازلحــاظ قانو 
کوچکــی صــورت میگرفــت ،باالخــره فصلالخطابــی
بــرای حــل ایــن مســائل وجــود داشــت .شــما نمیتوانیــد
مشــکل خیابــان ســپه را حــل کنیــد ،ولــی بــه بانــک و
ادارۀ دارایــی هیــچ کاری نداشــته باشــید؛ یعنــی بایــد
اختیاراتــی وجــود داشــته باشــد کــه بتــوان تصمیمگیــری
یهــا جزئــی خواهــد بــود و کار
کــرد ،وگرنــه تصمیمگیر 
یشــود نصــب بنرهــای تبلیغاتــی کــه
شــهرداری م 
نهــا کارهایــی اســت
اســباب اســتهزا شــده اســت .ای 
کــه شــهرداری بایــد انجــام دهــد .تصمیمــات پارادایمــی
قدرتمنــد در حــد شــهرداری اســت ،وگرنــه یــک گــروه
هنــری اســتخدام کنیــد تــا تمــام تابلوهــای شــهر را روزی
دومرتبــه عــوض کننــد .ایــن کار شــهرداری نیســت.
شــهرداری بایــد تصمیمــات کالن مدیریــت شــهری را
بگیــرد .البتــه ایــن هــم بــا آن معنــا کار شــهرداری نیســت،
کار حا کمیــت اســت .حا کمیــت بایــد تصمیــم بگیــرد کــه
میخواهــد بــا چاال کــی تصمیماتــی بــه نفــع مــردم بگیــرد
یــا نمیخواهــد.
یکـه انتفـاع قضیـه بـرای جامعه و بـرای مردم
وقت 
نقـدر واضـح اسـت ،چـرا بـه ایـن سـمت حرکـت
ای 
یشـود؟
نم 
بگذاریــد بــا یــک مثــال توضیــح دهــم .ســیگار کشــیدن
بــدن را نابــود و جیــب را خالــی میکنــد و کامــا واضــح
اســت کــه نبایــد ســیگار کشــید ،ولــی بــاز بعضــی از
مــردم ایــن کار را انجــام میدهنــد ،چــون ســازوکارهای
اجتماعــی مقدمــۀ آن اســت .این کار آمــوزش میخواهد،
کار فرهنگــی میخواهــد .گرفتــن ســیگار از مــردم از زدن
پهبــاد آمریکایــی بســیار ســختتر اســت ،چــون آن پــروژه
اســت و ایــن پروســه؛ و بــه همراهــی اجتماعــی و همدلــی
و آمــوزش نیــاز دارد .الزمــۀ کار در ایــن زمینــه شــاید
تهیــۀ یــک بســتۀ آموزشــی در دوران کودکــی اســت .امــا
وقتــی آن را مطــرح میکنیــم ،آموزشوپــرورش میگویــد
مربــوط بــه شــهرداری اســت و شــهرداری میگویــد بــه
ـتن
آموزشوپــرورش مربــوط اســت .را هحـ ِـل مشـ ِ
ـکل نداشـ ِ
نــگاه سیســتمی در دســت حا کمیــت اســت .حا کمیــت
نهــا را حــل کنــد .احــزاب و شــورای شــهر و
بایــد ای 
امثالهــم فقــط میتواننــد آ گاه ـیاش را بــه وجــود آورنــد،
روش ـنفکران و اندیشــمندان میتواننــد در مــوردش
مهــای کالن سیاســی بایــد
حــرف بزننــد ،امــا تصمی 
توســط حا کمیــت گرفتــه شــود .حا کمیــت بایــد تصمیــم
بگیــرد ایــن نابســامانی بودجــه و طــرح و اقــدام را چگونــه
در کشــور حــل کنــد .دولـ ْـت مــوازی دارد؛ نهادهــا مــوازی
دارنــد؛ نهادهــای مــوازی دوبــاره مــوازی دارنــد .این اســت
عــدم یکپارچگــی مدیریــت فرهنگــی شــهر .مشــکالت مــا
یهــای جامــع و بلندمــدت پاردایمــی نیــاز
بــه تصمیمگیر 
دارد ،کارهــای جزئــی چنــدان نتیج ـهای نخواهــد داد.

خب اینکه خیلی مأیوسکننده است.
گاهــی یــأس همــان واقعبینــی اســت .یــک یــأس
اجتماعــی داریــم و یــک یــأس فــردی .مــن اآلن بــه لحــاظ
فــردی مأیــوس نیســتم و کارم را میکنــم و درســم را
میخوانــم و حرفــم را میزنــم ،کنــش سیاســی دارم
یشــنوم و یــاد میگیــرم .ولــی یــأس اجتماعــی را
وم 
ســاختار سیاســی بایــد بــا یــک تصمیــم سیاســی اصــاح
ً
کنــد .وقتــی منطقــا بایــد مأیــوس بــود ،نبایــد تحلیلگــر را
از یــأس بترســانیم!
ایـن پاردایمـی کـه دکتر رنانی هم مطرح میکنند
این اسـت که اصالحات دیگر جواب نمیدهد .ما
ا گر میخواهیم به انقالب نرسیم ،باید یک پاردایم
شـیفت اتفـاق بیفتـد ،امـا بـه نظـر میرسـد ایـن
پاردایـم شـیفت نمیتوانـد از دل شـهرداری بیـرون
بیایـد و از حا کمیـت نشـئت بگیرد.
ا گــر بودجــۀ کشــور و ســازمانهایی کــه کارکردشــان را از
دســتدادهانــد اصــاح شــوند ،شــهرداریها هــم خــود
را جمعوجــور میکننــد .یــک مثــال میزنــم :مــا اآلن
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی داریــم کــه دو ســاختمان
چندیــن طبقــه در خیابــان جمهــوری دارد .ایــن شــورای
انقالب فرهنگی برای چه تأســیسشــده اســت؟ شــورای
انقــاب فرهنگــی اعــام میکنــد هیئتعلمیهایــی
کــه وزارت علــوم تعییــن میکنــد بایــد از شــورای انقــاب
فرهنگــی تأییدیــه بگیرنــد .ب هعــاوۀ اینکــه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی بــرای خــودش هیئتعلمــی
میگیــرد ،ایــن مســئله را چــه کســی میتوانــد حــل کنــد؟
حا کمیــت بایــد بــه خــودش بدبیــن شــود ،چــون تــا وقتــی
بــه خــودش خوشبیــن اســت ،دســت بــه اصالحــات
نمیزنــد .بدبیــن شــود یعنــی واقعبیــن شــود و ببیننــد
اشــکاالتی دارد و بخواهــد ایــن اشــکاالت را برطــرف
کنــد؛ نظــر بخواهــد و نخبــگان سیاســی را فرابخوانــد؛
ارادۀ سیاســی خــودش هــم بــر ایــن تعلــق بگیــرد تــا ایــن
اقدامــات صــورت بگیــرد ،بعــد شــهرداری در مقابــل آنها
یــک جــزء هــم بهحســاب نمیآیــد.
م ِـن نوعـی بهعنـوان مدیـرکل سـازمان فرهنگی-
هنری-ورزشـی شـهرداری قـدرت زیـادی بـرای کار
در سـطوح بـاال نـدارم؛ ایـن پاییـن هـم کـه وضعیـت
اینگونه است .پس ا گر بخواهم این پاردایم شیفت
را در حـد خـودم انجـام دهـم ،بایـد چـهکار کنم؟

ب هجــای اینکــه خــوب باشــی ،ســعی کــن بــد نباشــی.
یعنــی تاب هحــال اینکــه منفعــت ملــی داشــته باشــی و
جناحــی نباشــی جــزو اهــداف ثابتــت بــوده؟ خــب ،پــس
منفعــت ملــی داشــته بــاش و جناحــی نبــاش .بایــد کار را
بــه اهلــش بســپاری .اخــاق عــام را رعایــت کــن .ایــراد مــا
اآلن ایــن اســت کــه اخــاق عــام نداریــم .ســه ســال از ایــن
دوره گذشــته مــا هنــوز نتوانســتهایم بحــث «خان ههــا»
را در شــهرداری حــل کنیــم .در مــورد کل ســاختمان و
یهــا همیــن
ســازوکار کلــی شــهر و فرهنــگ و جهتگیر 
اســت .پــس شــما ا گــر مدیــر شــدی ،میتوانــی کارهایــی
بکنــی .نمیگویــم نمیتوانــی هیــچ کاری بکنــی ،ولــی
میتوانــی «خانه»هــای خــودت را اصــاح و شــفاف
کنــی .مهمتریــن کاری کــه میتوانــی بکنــی همیــن
شــفافیت اســت .مــن گفتــم نقــد فــردی را قبــول نــدارم،
تهــای فرهنگــی
امــا مهمتریــن نقــد مــن بــه همــۀ معاون 
یشــود نقدتــان کــرد» .چــرا؟ چــون
ایــن اســت کــه «نم 
ً
اصال شــفاف نیســتید .شــما بایــد اطالعاتتــان را در اختیار
مــا بگذاریــد .چقــدر بودجــه داشــتید؟ چهکارهایــی
کردیــد؟ چنــد نفر-ســاعت درگیرنــد؟ نیــروی انســانیتان
چــه صالحیتهایــی دارنــد؟ چــرا در طــول چنــد ســال
چنــد معــاون فرهنگــی عــوض شــده اســت؟ عــزل و
نهــا را
نصبهایتــان چــه شــرایطی داشــته اســت؟ ای 
بگوییــد تــا امــکان نقــد فراهــم شــود .اآلن کل حا کمیــت
میگویــد مــا را نقــد کنیــد .چــه چیــز را نقــد کنیــم؟ ا گــر من
مخفیانــه اطالعــات کســب کنــم کــه هــم اخالقــی نیســت
یخــورم .ا گــر بــدون اطــاع
و هــم برچســب جاســوس م 
یشــود و ب هحــق
حــرف بزنــم کــه یــک شــکایت تنظیــم م 
میافتــم زنــدان .مــن بایــد چـهکار کنــم؟ پــس مهمتریــن
نقــد مــا بــه کل ســاختارهای حا کمیتــی و مدیریتــی
یشــود نقدشــان
ازجملــه شــهرداری ایــن اســت کــه نم 
کــرد ،چــون شــفاف نیســتند.
یکـی از شـعارهای ایـن دورۀ شـورا و شـهرداری
شفافیت بود و خودشان را هم تا حد زیادی موفق
ارزیابـی میکنند.
مــن فلســفیتر از مــوارد خــاص حــرف میزنــم.
نمیخواهــم رصــد کنــم ایــن دوره شــفافتر اســت
نهــا باشــد.
یــا دورۀ قبــل .شــفافیت بایــد بیــش از ای 
شــفافیت عامــل دیدن اســت ،عامــل ارزیابی ،ســنجیدن
نهــا شــفافیت
و قضــاوت اســت .شــرط اول همــۀ ای 
یشــود بقیــۀ گا مهــا را هــم
اســت و وقتــی نباشــد ،نم 
برداشــت .پــس شــما در جایــگاه شــهرداری میتوانــی
یهــا را حــذف کنــی ،نخبــگان را بــه عرصــۀ
موازیکار 
مدیریــت شــهری بیــاوری ،جلــوی اســرافها را بگیــری،
رایزنــی کنــی و . ...خیلــی کارهــا میتوانــی بکنــی ،ولــی
کفایــت نمیکنــد.
در ایـن موضـوع بیشـتر حسـرت چـه اقـدام
انجامنشـدهای را داریـد؟
ا گــر بودجــۀ ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری
اصفهــان را کــه بودجــۀ بســیار کمــی اســت نســبت بــه
شــهرداری ،در طــی ایــن  22ســال بــا قیمــت دالر امــروز
محاســبه کنیــم ،میبینیــم برخــی کارهایــی کــه مــا
کردهایــم در حــد و انــدازۀ جایــی کــه ایســتاده بودیــم
نبــوده اســت .مــا اآلن میبینیــم گذشــتگان بــرای مــا
پــل خواجــو و میــدان نقشجهــان ســاختهاند ،مــا هــم
مصــای امــام خمینــی (ره) و میــدان امــام علــی (ع)
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ســاختیم .شــما شــادابی اجتماعــی و جامعهپذیــری
نهــا
نهــا را مقایســه کنیــد .چــرا آ 
و فضــای فرهنگــی ای 
موفقانــد؟ ا گــر از یــک دانشــجوی کارشناســی معمــاری
توضیــح بخواهــی ،میگویــد پــل خواجــو پــل انســان
اســت ،پــل حیــوان اســت ،پــل آب و خــا ک و بــازی و
تفکــر و تأمــل و تکنیــک اســت؛ چــون عقــل حا کــم بــوده
اســت .بزرگتریــن حســرت مــن اســت کــه اینهمــه
هزینــه کردیــم ،ولــی کار بزرگــی کــه بایــد در عرصــۀ شــهری
شــکل میگرفــت ،نگرفــت یــا کمتــر شــکل گرفــت .شــما
وقتــی بــه میــدان نقشجهــان نــگاه میکنــی متوجــه
یشــوی در ابعــاد ما کروســکوپی ،کارکــرد دارد ،در ابعــاد
م 
میکروســکوپی هــم زیبایــی و کارکرد دارد .کار شــهرداری
ســاختن رمــان بلنــدی مثــل میــدان نقشجهان اســت.
ایــن را معیــار قــرار دهیــد ،تــا حســرتها پیــدا شــود .دکتــر
عیــدی از قــول یــک فیلســوف میگفتنــد کــه میــدان
نقشجهــان یــک رمــان بلنــد اســت؛ همــه در آن زندگــی
کردهانــد و خاطــره دارنــد .خاطرهانگیــز اســت .چــرا
میــدان نقشجهــان توانســته هــم نقــش زمانــۀ خــودش
را ایفــا کنــد و هــم نقــش تاریخ ـیاش را و همچنــان هــم
کارکــرد داشــته باشــد؟ چــون مســئلهمحور و عقلمحــور
بــوده اســت .مــا بایــد در حــوزۀ اهــداف متغیرمــان یــک
ً
مســئله طــرح میکردیــم ،مثــا توریســت .بــرای ایــن
بایــد یــک نقــش جهانــی خلــق کنیــم ،یعنــی همــۀ
توانمــان را یــا یــک بخشــی از تــوان ثابتمــان را صــرف
آن کنیــم .آنجــا مســئله ایــن بــوده کــه یــک میــدان
شــهری میخواســتهاند ،میــدان بــازی چــوگان و بــازار
و مســجد هــم میخواســتهاند ،پایتخــت هــم بــوده و
میخواســتهاند قــدرت خــود را بــه رخ بکشــند .همــۀ
نهــا جمــع شــده و ترجمــه شــده بــه زبــان معمــاری.
ای 
مــا بایــد چنیــن چیــزی طــرح کنیــم .مــا نمیدانیــم چــه
میخواهیــم ،مــا بایــد مســئلهای داشــته باشــیم تــا بــر
اســاس آن مســئله فکرهایمــان را جمــع کنیــم و را هحــل
ارائــه دهیــم .مــا مســئله را نمیشناســیم .جالــب اســت
مــا قبــل از انقــاب جــا بــرای نمــاز جمعــه داشــتیم و
اآلن نداریــم ،یعنــی حتــی در ایــن ُبعــد مذهبــی ،ارادۀ
ّ
معطــوف بــه تغییــر و قــدرت نداریــمُ .مصلیــی کــه
ســوپرمارکتش قبــل از نمازخانـهاش افتتــاح شــود پــروژۀ
ناموفقــی اســت.
ا گـر بهجـای متولیـان فرهنگـی اجتماعـی
شـهرداری بودیـد ،اولیـن و مهمتریـن اقدامـی کـه
برای بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی میکردید
چـه بـود؟
مــن فکــر میکنــم مهمتریــن مســئلۀ هــر ســازمان
شــخصیت آن ســازمان اســت؛ نیــروی انســانی آن
ســازمان اســت .بــا نــگاه مدیریــت ســازمانی میگویــم.
بزرگتریــن غفلــت مــا تربیــت نیروهــای ســازمانی
اســت .مــا بــرای شــهر برنامــه میگذاریــم ،بــرای کالبــد
آن ،بــرای مخاطــب آن ،یعنــی «شــهروندان» ،ولــی
بــرای «شــهریاران» برنامــه نمیگذاریــم .برنامــه هــم
ایــن نیســت کــه یــک مســئول آمــوزش شــهریاران
شــهرداری منصــوب کنیــم .بعــد هــم ایشــان کالس
بگــذارد و بعدازظهرهــا ســاعت دو ،کارکنــان کــه
کارشــان تمــام شــد ،برونــد ســر کالس .ایــن نیســت.
بایــد بــرای ایجــاد گواهیهــای الزم شــغلی ،بــرای
جایگاههایــی کــه هــر فــردی بــه خــودش اختصــاص

داده اســتانداردهای شــغلی در نظــر گرفتــه شــود و ایــن
اســتانداردها تأثیــر عملــی در جابهجاییهــای شــغلی
داشــته باشــد .یعنــی بایــد گفــت مدیــر فرهنگســرا
بایــد ایــن گواهینامههــای شــغلی را داشــته باشــد،
ا گــر کســی را میخواهــی بــرداری و کســی را جایــش
بگــذاری بایــد ایــن گواهینامههــا را داشــته باشــد ،نــه
اینکــه هرکــه را از راه رســید بگذاریــم مدیــر فرهنگســرا.
ا گــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،خیلــی نیازهــا کشــف میشــود.
گفتـه میشـود کـه بعضـی مدیـران عملگـرا و
بعضیهـا بیشـتر تئورسـیناند .بـه نظـر شـما یک
مدیـر کالن بیشـتر بایـد کـدام ویژگـی را داشـته
باشـد؟
ً
اصــا ایــن تقســیم غلــط اســت .تئــوریای کــه از دل
َ َ ً َ ْ ُ ً1
عمــل برنخیــزد ،هبــاء منثــورا اســت؛ عملــی هــم کــه
ســاختار نــدارد ،رویــه و آغــاز و پایــان و ســنجش و دلیــل
موفقیتــش مشــخص نیســت ،عمــل نیســت .دوگانــه
ً
عمــل و نظــر اصــا غلــط اســت .دو عارضــه مــا داریــم:
یکــی «ذهــن بیاقــدام» و دیگــری «اقــدام بیذهــن».
اولــی یعنــی ذهنــی کــه فقــط بــه تئــوری میپــردازد
و اقــدام نمیکنــد .اصطــاح بینالمللــیاش هــم
ایــن اســت کــه اینهــا دچــار «فلــج ناشــی از تحلیــل»
میشــوند ،ماننــد برخــی اســاتید دانشــگاه کــه
دچــار فلــج ناشــی از تحلیلانــد ،یعنــی نمیتواننــد
ارادهشــان را بــر واقعیتهــا حا کــم کننــد ،چــون هرگــز
آن را نخواســتهاند و تمریــن و دس ـتورزی نکردهانــد.
عارضــۀ دومــی یعنــی اقــدام فــراوان بــدون دلیــل،
بــدون ذهــن نظــری .ایــن حالــت وقتــی بــه وجــود
میآیــد کــه یــک ســری ایدههــای انتزاعــی مثــل
عدالــت ،توســعه ،مــردمداری ،زنــان ،اجتمــاع ،آزادی،
شــفافیت مطــرح میشــود و بــدون اینکــه مــا ســاختار
نظــریاش را بدانیــم ،وارد عرصــۀ عمــل میشــویم.
بــه نظــر مــن ،شــهرداری بیشــتر بــه ایــن دومــی دچــار
اســت ،یعنــی ذهنیــت علمـیاش ضعیــف اســت ،ولــی
در اقــدام و عمــل قــوی اســت؛ چــون پــول دارد و پــول
قــدرت م ـیآورد و عارض ـهای کــه میتوانــد متوجهــش
باشــد ،نبــود ذهنیــت الزم بــرای ایــن حــد از عمــل
اســت .عمــل و نظــر بایــد در نســبت بــا هــم رشــد کننــد،
ً
مــن بایــد بــه میــزان نظــرم عمــل کنــم .مثــا مــن کمــی
مطالعــه کــردهام کــه یــک دبســتان تأســیس کنــم.

- 1غبار پراکندهَ .
«ه ً
باء» خاک نرم را گویند و «منثور» یعنی پخش شده.

بایــد مدتــی مربــی دبســتان باشــم ،بعــد متناســب
بــا نظــرم ،ســاختار اجرایــیام را توســعه دهــم .ایــن
اتفــاق نمیافتــد .دوگانــۀ علــم و عمــل ،یــا آدم علمــی
و اجرایــی ،یــک تفکــر تحریفشــده دربــارۀ معنــای ایــن
واژههاســت.
شـهرداری چون پول دارد و باید کار بکند ،کار
میکند.
بلــه ،وقتــی ســاختارهای اجتماعــی بــهاشــتباههای
شــما جایــزه بدهنــد ،شــما اشــتباههای خــود را تکــرار
میکنیــد .ا گــر شــما بــروی حضــور شــهردار و بگویــی
مــن نتوانســتم بودجــۀ خــودم را خرج کنــم ،بودجهات
را کــم میکنــد! ایــن ســاختار تصمیمگیــری کالن
ماســت! در دورههایــی در همیــن مدیریت شــهرداری،
بدهــی داشــتن افتخــار بــه شــمار میآمــد .میگوینــد
احســنت ایــن همــان آدم عملگراســت .آفریــن! 2.5
میلیــارد اعتبــار داشــته ،امــا  5میلیــارد هزینــه کــرده،
پــس تشــویقش میکننــد .در نهایــت هــم کســر بودجــه
را از مدیـ ِـر بهزعــم خودشــان بیعرضــه میگیرنــد و بــه
مدیــر باعرضــه میدهنــد!
از میـان آن دو عارضـه «ذهـن بیاقـدام» و
«اقـدام بیذهـن» به نظر شـما ،متولیان فرهنگی
در دورههـای مختلـف در کـدام دسـته بودهانـد؟
ً
فکــر میکنــم هــر دو را داریــم .مثــا مــا میگوییــم
فرهنــگ بایــد خصوصیســازی شــود .قبــول ،امــا
تئــوریاش کــو؟ ا گــر دو نهــاد مــوازی آمدنــد پیــش
شــما و گفتنــد مــا میخواهیــم فــان جشــنواره را برگــزار
کنیــم ،شــهرداری چــه میکنــد؟ بــه کدامشــان گواهــی
میدهــد؟ شایستگیهایشــان را چگونــه میســنجد؟
ً
اصــا بخــش خصوصـ ِـی تــا ایــن حــد توانمنــد داریــد کــه
چنیــن کاری بکنــد؟ از یــک طــرف بخــش خصوصــی
توانمنــد نیســت کــه ایــن کار را بــه او وا گذار کننــد ،از آن
طــرف هــم وا گــذار نمیکننــد ،پــس بخــش خصوصــی
توانمنــد بــه وجــود نمیآیــد .ایــن دور باطــل را چگونــه
بایــد شکســت؟ تئــوری شــما چیســت؟ پــس ا گــر
شــما از خصوصیســازی فرهنــگ صحبــت میکنــی،
ولــی تئــوری نــداری ،میشــوی «اقــدام بیذهــن»،
یعنــی ذهنیــت الزم بــرای ایــن اقــدام را نــداری .مــن
ادعــا میکنــم طرحــی کــه مــا روی آن کار میکردیــم،
طــرح «دفاتــر تخصصــی ســازمان فرهنگــی تفریحــی
شــهرداری اصفهــان» در زمــان مدیریــت آقــای دکتــر
علیا کبــر بقایــی طرحــی بــود بــرای چالشــی کــه اآلن
ً
خدمتتــان گفتــم .بــه ایــن معنــا کــه اصــا یــک روز ا گــر
ً
ایــن ســازمان کمرنــگ شــود یــا اصــا وجــود نداشــته
باشــد ،همانطــور کــه اینســتا ْ
گرام صداوســیما را بــه
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
فرهنگــی را حــذف کننــد .دوســتان جدیــد شــورا کــه
آمدنــد گفتنــد بــا ایــن طــرح مخالفانــد .اینجاســت که
مــن میگویــم آیــا شــما چشــم پشــت ســر داشــتهاید؟
ً
آیــا آمدیــد ببینیــد کــه ایــن طــرح اصــا چــه بــوده؟
تئوریســین ایــن طــرح را دعــوت کــن و بــه چالــش
ن اســت.
بکــش .بگــو اشــتباه کــردهای و اشــتباهت ای ـ 
ایــن کار را نکردنــد ،چــون ایــن چشــم پشــت ســر وجــود
نــدارد و همــه در توهــم آغــازی باشــکوهاند!

