
 چهارباغ عباسی «دهی سامان»افاضات و اضافات مدیریت شهری در 

 مازیار اخوت

برگزاری موسیقی »با تیتر  )تاریخ  ؟( چهارباغ عباسی در گفتگو با خبرگزاری مهرمحترم های مدیر  فرازهایی از صحبت

های ایشان حرفی از ممنوعیت  البته در صحبت منتشر شده است.«  ر محور چهارباغ عباسی ممنوع استخیابانی د

ست  مناسبیی  بهانه مدیر محترمهای  ای باشد! با این حال حرف نیست و امیدواریم که این تیتر فقط یک تکنیک رسانه

، بلکه ایشانو نه فقط خطاب به برای درد دل )اسمش را بگذارید درد دل فرهنگی!( نه فقط پیرامون موسیقی خیابانی 

 . دردهایی فراتر از این موضوع و این مقام

  :اند جناب مدیر فرموده

خدا ) «.گیرد های مختلفی در محور چهارباغ عباسی اصفهان صورت می در راستای افزایش نشاط اجتماعی، برنامه»

 !(کند به خیر

کرده است و بر این اجرای موسیقی خیابانی در این خیابان، در اجرای رسالت گذر فرهنگی چهارباغ خدشه وارد »

« فروشان دهی دست سامان») «.دهی فعاالن این حوزه است اساس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال سامان

 (را که در جریان هستید؟

ای که دور از شأن این  تواند از مسائل حاشیه دهی موسیقی خیابانی در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی می سامان»

  «.عمل آورد محور است ممانعت به

شود و تأثیر منفی بر  های برگزارشده در محور چهارباغ به صورت محدود انجام می اجراهای تئاتر و مراسم»

 «.های اجراشده در سینماهای چهارباغ عباسی نخواهد گذاشت نمایش

 کتابخانه محل رد« )رباغ عباسیاقتصاد فرهنگ و هنر در چها»کنندگان در نشست  شرکتجا که یکی از  نگارنده از آن

و سخنان مدیر  ، عملکردداند از هر گونه همراهی و همسویی با نگرش ، الزم می( بوده        مورخ ،اصفهان مرکزی

 با خبرگزاری مهر اعالم برائت کند!در مصاحبه ، (بودند نشست این ی برگزارکننده که)چهارباغ عباسی 

)عنوانی خودساخته توسط مدیریت « گذر فرهنگی چهارباغ عباسی»در « موسیقی خیابانی»اعالم ممنوعیت برای 

ای از  ی مدنی. و نشانه ی حاکمیت شهری با جامعه ای دیگر است از فاصله گیر(، نشانه های تصمیم شهری و سازمان

 های مرسوم. بندی ها فراتر از جناح فاصلهبسیار 

چه نوع گذری « گذر فرهنگی»زنند.  زنند انگار از یک جرم خیابانی حرف می حرف می« ی خیابانیموسیق»طوری از 

از نظر « فرهنگی»ست که اجرای موسیقی به صورت خودجوش و بدون مزاحمت برای دیگران در آن جایی ندارد؟ 

ها و  تعریفش کنند و ویژگی دانند، به چه معناست؟ بیایند های رسمی که خود را مالک مطلق فضای عمومی می سازمان

و این حاکم شهر چه دیدگاهی دارد و آبشخورش کجاست. و چرا « مدیریت»شرایطش را شفاف بیان کنند تا بدانیم این 

را اعالم نکردند؟ و  «دهی سامان»یا  در آن نشست که مدیر محترم هم حضور و فرصت صحبت داشتند این ممنوعیت

 ی ست، چرا مدیر چهارباغ عباسی باید سخنگویش باشند؟اگر ممنوعیت از طرف سازمان دیگر



ی مهندسی فرهنگی  نقشه»که ظاهراً بر اساس  دولتی و عمومیهای  سازمان شده توسط«مهندسی»آیا فرهنگ غالب و 

که این  آزار در فضای عمومی شود؟ یا این های خودجوش و بی فرهنگ ردهگیری خُ تعریف شده، باید مانع شکل« کشور

، این «مهندسی»و آن « دهی سامان»ها و  آیا قصد از این ممنوعیت !دانیم؟ طلبی ست و ما نمی وجهی از اصالحهم 

را به « جتماعینشاط ا»د و آن ریزی کنن ی چهارباغ را حاکمان برنامه و رفتارهای عرصهها  است که جزء به جزءِ فعالیت

ی بلندگودار را،  شده ریزی را بخواهیم و نه آن نشاط برنامه های ممنوعه کشی اگر ما نه آن خط !؟شهروندان هدیه دهند

حاکم باید چه کار کنیم و دادِ خود به کجا بریم؟ چرا دست از سر این فضای شهریِ مظلوم که چندین سال است دست 

 نشاطش پیشکش!ذارید فقط نفس بکشد، د نفسی بکشد؟ شما بگگذارن دارند و نمی شهر است برنمی

اش  شناسی های روش ریزی فرهنگی برای شهر است الاقل حداقل ، برنامه«دهی سامان»ها و  اگر هدف از این محدودیت

ست  2«سرزندگی فرهنگی»و دوم  1«تنوع فرهنگی»ریزی فرهنگی، یکی  از ارکان اصلی برنامهرا بدانیم و به کار بندیم. 

ریزی فرهنگی شهر دستیابی به  هدف از برنامهرد ما، از کشوری تا شهری، غایب است. های کالن تا خُ که در سیاست

اندازی از شهر است که ضمن انطباق با ساختارهای اجتماعی فرهنگیِ حاکم بر سرزمین، پاسخگوی نیازهای قشر  چشم

مختلف زندگی باشد.  های ی شهری، اقشار اجتماعی متنوع، مطالبات اجتماعی فرهنگی جدید و سبک نوخواه جامعه

ریزی  گفتمانی رسمی در قالب برنامه»سو  ریزی فرهنگی از یک به درستی بر این نکته تأکید دارد که برنامه «گوپی»

های مشتاق به مشارکت در حفظ و  از سوی دیگر راهی غیررسمی و پر انرژی بر اجتماع»کند و  ایجاد می« قانونی

توانند  می خودجوش های اجتماعزی فرهنگی، ری در این نوع برنامه«.  3گشاید های فرهنگی یک ناحیه می ی هویت توسعه

هایی که هر شهری برای  د. هویتنهای تازه باش گیری هویت های فرهنگیِ پیش از خود و عامل شکل حافظ بقای هویت

و  خصوص در این مرز به مانده از تاریخ شهر نیست که های باقی بقا و توسعه به آن نیاز دارد. هویت فرهنگی فقط سایه

و نه آن محصوالتی ست  ؛4شوند ترین شکلی به زمان حال احضار می بوم به هزار افسانه آغشته است و معموالً به نازل

آن  ،شود. بخشی از هویت فرهنگی و از راه بلندگوها به خوردِ شهروندان داده می« مهندسی فرهنگی»که از طریق 

موسیقی »همین فعاالن اش  نمونهکند. و  تعلق به اکنون است و هم ایجاد تعلق میهایی ست که م رفتارها و فعالیت

 های معلوم و نامعلوم قصد یا نمایش خیابانی که مدیریت شهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد و سایر سازمان« خیابانی

ست، چه نشاطی بهتر از آنچه که از درون جوشیده و « نشاط اجتماعی»واقعاً ایجاد  ،دارند. اگر هدفرا دهی آنان  سامان

؟ این نشاطی که اغلب بدون بلندگو و صمیمانه تماشاگر خود را نیز یافته است گیرد و ، در لحظه شکل میجاری شده

کند،  چون مویه نمیجایی را تنگ کرده است یا شود؟ « دهی سامان»است آزارش تا چه حد و به کجاست که باید 

 است؟  خوش بودن )زبانم الل!( ها به دورِ خود فقط برای چند دقیقه حضورش صالح نیست؟ یا جرمش جمع کردن آدم

و « حق به شهر»اجرای موسیقی خیابانی که فقط یک نمونه است از رفتارهای خودانگیخته در فضاهای شهری، نوعی 

 ترین مصداق حق به شهر است.  غیرسیاسی آزارترین و حق تولید فضا ست و اتفاقاً بی

                                                            
1
 - cultural diversity 
2
 - cultural vitality 
3
 23/ ص09های کشور/ بهار  ها و دهیاری هرداریسازمان شریزی فرهنگی/  ناصرالدین غراب/ اصول و مبانی برنامه - 
 .در حال اجراستبه سرعت  ها تراضبدون توجه به انتقادها و اعبرای محور میانی چهارباغ که  شهرداریمثل طرح  - 4



، بخشی از قشر خالقش را فراری («شهر خالق» مثمای چون اصفهان )با نام بیباعث تأسف است که مدیریت شهری 

توان خالق بودن  چطور میبه قول هاروی. « ویرانگری خالقانه». نوعی کند می« دهی سامان»به تعبیر خود دهد یا  می

ی مدیریت شهری، چه در  هایش در حوزه گیری ها و تصمیم سازی د در حالی که در بسیاری از تصمیماین شهر را باور کر

و نه بویی از  های مختلف هست عرصه کنشگران مشارکتحضور و ی عمرانی و چه فرهنگی و غیره، نه خبری از  زمینه

  شود؟ ، استشمام میخالقیت در اتفاقاتی که هر روز شاهدیم

لوحانه خیال  هایی از پیش برای آن تعریف شده باشد و ساده آفرین است نه این که ارزش فضای شهریِ مطلوب ارزش

کند. فقط الزم است منابع فرهنگی  میشده تبعیت  های تعیین فرمان از ارزش به کنیم که شهر همچون موجودی گوش

ی فرهنگ و هنر که جایی  کند. فعاالن غیررسمی حوزه ها را پیدا یا خلق می شهر را فراهم کنیم. جامعه خودش ارزش

ها فضای عمومی شهری ست. و این فضا بهترین مکان  ترین مکان برای آن برای عرضه و فعالیت رسمی ندارند، مناسب

 های شهروندی و فرهنگ شهری ست.  ریزی داشته برای برون

باشد. همچنان که امروز نهادهای مذهبی و  تواند های اجتماعی ست و می چهارباغ عباسی محل تالقی سرمایه

ها و  ها، گروه جمع دارند و حضورشان عیان است؛های دولتی و عمومی بلندگوی خود را در این فضای شهری  سازمان

های خودجوش و غیررسمی هم حق حضور و نمایش خود در فضای عمومی را دارند. در این صورت است  فرهنگ خرده

ی این اتفاق نوعی مسامحه به نفع شهر و مصالحه با  افتد. و الزمه فرهنگی اجتماعی اتفاق میکه آن تنوع و سرزندگی 

ی این خیابان، مصداقی ست از  های طالیی چهارباغ، در طول تاریخ چهارصد ساله دوران های شهروندی ست. خواسته

 ی صفوی. ا در مقاطعی از دورهچه در دوران معاصر و حت  ؛نشده ریزی همین تنوع و سرزندگیِ خودجوش و برنامه

اش چه  رود. از مدیریت شهری این انتظار هست که ببیند شهر و فضای عمومی به شهر نگاه کنید که راه خود می

ها و مطالباتِ به حق، نه به نفع مدیریت فعلی و جناح  خواهد نه این که چه باید بخواهد. مقاومت در مقابل خواسته می

  دیده از یکسونگری و تحکّم. ع شهر و این مردمِ آسیبمربوطه است، و نه به نف

    09شهریور


