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اهالى؛ ضمیمه شهرى . پرونده ویژه توسعه یا تحدید فضاهاى همگانى شهرى

خیلی هایمــان یک اتفــاق در یک روز خاص در یک نقطه از یک شــهر را 
پس ذهن نگه داشــته ایم و تمام خاطراتی که از آن شهر داریم به همین یک 
نقطه خالصه می شــود؛ حس تعلق یک انسان به یک شهر. شهری که بدون 
انســان ها چیزی جز در و دیوار و آجر و بتن ندارد، اما عجیب اینکه فقط چند 
ســال می شود که در شهرسازی ایران این مفهوم و حضور انسان در فضاهای 
شــهر و حس تعلق او اهمیت پیدا کرده اســت. از روزی که این اهمیت در 
نگاه شهرســازان پررنگ شد و توقع مردم را سوق داد، خاطره انگیزی و امکان 
ثبت خاطره های جمعی به عنوان یکی از شاخص های هدف در برنامه ریزی 
و طراحی شهری محســوب می شود. حال کافی ســت بهانه ای مانند نوروز 
هم دم دســت باشد تا هم ســیل انسان ها به فضاهای شــهری سرازیر شود، 
هم آیین ها و ســنت ها به احترام بهار شکوفا شــوند؛ مردم ایران این بهانه را 
خوب بلدند تا به اندازه تمام شهرها و تمام روزهایی که در ایام نوروز به سفر 

رفته اند، خاطره جمعی بسازند، البته اگر مدیریت شهری بگذارد.
«حفــظ رویدادها، نماها و بناهایی که خاطره جمعی را حفظ می کند، باید 
یکی از اولویت های شهری باشد اما متأســفانه در موارد زیادی دیده می شود 
که یا شــهرداری شخصا دست به تغییر ناشایست در آن می زند، یا مجوزهایی 
که صادر می کند باعث آســیب به فضاهای خاطره انگیز شــده است. تخریب 
آبنمای بلوار دانشــجوی شیراز یا تغییر مبلمان چهارباغ اگرچه شاید به ظاهر 
موضوعات چندان جدی ای نباشد، اما نمونه هایی هستند که اعتراض مردم را 
در پی داشته، چون با خاطره جمعی عجین شده است». این موضوع را احمد 
تنــوری، دکترای تاریخ و تمدن می گوید و ادامه می دهد: «البته در ســال های 
اخیر ایجاد پیاده راه ها و میدانگاه ها باعث شــده تا فضاهای شــهری با حضور 
مردم تبدیل به بســتری برای خاطره جمعی شود که اگر الگوبرداری و تقلید 
کورکورانه از طرح های پیاده محور دیگر شهرها و کشورها را کنار بگذاریم، یک 
اتفاق مثبت در حوزه شهرســازی کشور محسوب می شود. رشت و سنندج از 
جمله شهرهای موفق در این زمینه هستند و توانسته اند عالوه بر رونق بخشیدن 

به کسب وکارها، خاطره خوشی نیز برای گردشگران ایجاد کنند».
او معتقد اســت: «بخشــی از فضاها و بناهای شــهری جزئی از خاطره 
جمعی محسوب می شوند که در بعضی از شهرها متعلق به مردم آن شهر 
و در برخی دیگر مانند شیراز، یزد و اصفهان متعلق به تمام مردم ایران است. 
درصورتی که مدیریت شــهری در سال های اخیر نســبت به خاطره جمعی 
بی توجه بوده اســت. ما در ایران شــهرهایی داریم که برخی افراد به صورت 
ادواری به آن ســفر می کنند و بازار گردشگری این شهرها مشتریانی دارد که 
به صورت مستمر مسافر آن می شوند؛ بنابراین تعلق خاطر نیز به این شهرها 

بیشتر بوده و هرگونه مداخله در فضای شهری نیاز به دقت ویژه دارد.
کار دیگری که نباید شــهرداری ها انجام دهند، دســتکاری مواردی است 

که نیاز به تغییر ندارند. تنــوری می گوید: «مزیت بزرگی که 
برگزاری مراسم در فضاهای عمومی دارد، وجه مردمی آن 
است و همین موضوع باعث تداوم بسیاری از سنت ها پس 
از سال ها می شود. بنابراین اگر در پی تداوم یا احیای دوباره 
این ســنت ها هســتیم، باید بخش خصوصی را برای ایجاد 
جاذبه های گردشگری نوروز آزاد بگذاریم. درصورتی که در 
این ســال ها اغلب برنامه ریزی ها از طرف مدیریت شــهری 
انجام شده است. این جاذبه ها باید مبتنی بر پیشینه تاریخی 
هر شهر باشد، اجرای موسیقی محلی می تواند یکی از آنها 
باشــد. البته به شــرط آنکه نهادهای عمومی و حاکمیتی 
دخالت مستقیمی در آن نداشته باشند». تنوری اهل شیراز 
است و نمونه این دخالت را از شهر خود می آورد: «این موارد 
گاهی بسیار کوچک است، اما تبعات زیادی را به همراه دارد. 
برای مثــال، نوروز ۹۸ بود که با وجود مخالفت ها نســبت 
به تصمیم شــهرداری، افرادی که با پرنده اطراف حافظیه 
فــال می فروختند جمع آوری شــدند. درحالی که این اتفاق 
سبب اشتیاق مســافران بود و حتی گردشگران خارجی نیز 

که ذهنیتی از فال گرفتن نداشــتند، از اینکه مردم ایران برگه شعر را می خرند 
ذوق زده می شدند و خودشان نیز می خریدند، اما با تصمیم شهرداری این افراد 
جمع آوری شدند و بعد از آن هم فال فروشی دیگر رونق گذشته را پیدا نکرد».
او ادامــه می دهد: «نوروز در اغلب شــهرهای ایران بــا حضور مردم در 
فضاهای عمومی شاخص معنا می شــود؛ این موضوع مختص ایران نیست 
و در گســتره فرهنگ نوروز، آغاز بهار به همین شــکل گرامی داشته می شود. 
به طور مثال در غرب ایران به شکل افروختن مشعل و رفتن به کوه معنا پیدا 
می کند و در مناطق مرکزی اقشــاری از جامعه در جوار حرم های امامزادگان 
تجمــع می کنند و بخشــی دیگر در مجاورت عرفا و شــعرایی مانند حافظ و 
ســعدی و بعضی نیز در عرصه بناهایی که منســوب به ایران باســتان است 
گردهم می آیند؛ البته انعکاس رســانه ای و توســعه فضاهای این چنینی در 
ســال های اخیر بیشتر معطوف به حرم ها بوده است». نوروز برای هر شهری 
رنگ متفاوتی دارد؛ بعضی ها ســعی می کنند برای هر لحظة مسافر و حتی 
همشــهریان خود برنامه ریزی کنند و بعضی دیگر به چند کار ســاده بسنده 
می کنند، و همه اینها منجر به همان خاطره جمعی می شــود. اصفهان جزو 
دســته اول است؛ شهری که کم جاذبه گردشگری ندارد، اما همه توقع دارند 
اگر نوروز به اصفهان آمدند، چیز متفاوتی ببینند و همین موضوع کار را سخت 

می کند.
مجتبی شــاهمرادی، معاون شــهردار اصفهان می گوید: «بعد از شیوع 
کرونا در ایران ارزش فضاهای عمومی شــهری را درک کردیم و فهمیدیم چه 
عرصه های ارزشــمندی برای برپایی رویدادهای مختلف هستند. برنامه ها از 
داخل ســالن ها بیرون آمد و اهمیت فضاهای عمومی ناخــودآگاه یادآوری 
شــد. در اصفهان نیز ســعی شــده ضرباهنگ برگزاری برنامه های فرهنگی 
در عرصه های عمومی شــهر بیشتر شــود و می توان ادعا کرد که نزدیک به 
۷۰ درصد برنامه های فرهنگی شــهرداری اصفهان در عرصه عمومی مانند 

خیابان ها، میدانگاه ها، پارک ها و عرصه بناهای تاریخی برگزار شده است».
او به اهمیت برگزاری برنامه در فضاهای عمومی اشاره و اضافه می کند: 
«احساس زنده بودن شهر برای شهروند بیشتر خواهد شد مانند تپش قلب و 
جاری شدن خون در رگ؛ مردم می بینند که چقدر شهر بانشاط و سرزنده است 
بدین ســبب حس تعلق مردم نسبت به فضاهای عمومی شهر بیشتر شده و 
ارزش آن فضا در خاطر آنها پررنگ می شــود. نتیجه این اتفاق، ایجاد خاطره 
مشترک برای ساکنان یک شهر است، خاطره ای که بعدها تبدیل به تاریخ یک 
شــهر می شود و امیدوارم همه شهرها به اجرای برنامه در فضاهای عمومی 

توجه کرده و این روند رو به جلو باشد.
اصفهان برای ساختن خاطره مشترک همه چیز دارد، اما روح کمال گرای 
آن باز هم بیشتر می خواهد؛ همین شد که از چند سال پیش اجرای برنامه در 
فضاهای عمومی نیز در دســتور کار قرار گرفت و احیاگر گذشته این شهر شد. 
شاهمرادی در این مورد می گوید: «از سال گذشته برای ایام نوروز عرصه هایی 
تعیین شد تا تمرکز برنامه ها در این عرصه ها باشد، برای مثال کوه صفه عرصه 
هیجــان، منطقه ناژوان عرصه ســالمت، باغ غدیر عرصه بازی و ســرگرمی، 

نگاهی به آیین های نوروزی در فضاهای جمعی شیراز، اصفهان، مراغه و دلوار

شهر، نوروز و خاطره جمعی
گلســتان شهدا عرصه ایثار و شــهادت، تخت فوالد عرصه معنویت و میدان 

امام علی (ع) عرصه اصفهان قدیم تعیین شده بود».
او می افزاید: «در میدان امام علی(ع) تالش شــد اصفهان قدیم بازسازی 
شود زیرا این شهر از دوران پیش از صفویه نیز دارای رونق بوده که به دالیلی 
صفویه پررنگ تر اســت، اما میدان امام علی (ع) فعلی یک میدان سلجوقی 
بوده و ســال گذشته رویدادی برای بازســازی اصفهاِن آن زمان در آن برگزار 
شد. البته در کنار این عرصه ها سعی شد آسایش گردشگران نیز در نظر گرفته 
شــده و چهارباغ و میدان امام بــه عنوان عرصه آرا در نظر گرفته شــد؛ زیرا 
حجم باالی گردشــگر عموما امکان اجرای برنامه را در این مکان ها می گیرد، 
بنابراین دیگر ترجیح می دهیم افراد با آرامش در فضای عمومی شهر حضور 
یابند. برای نوروز امسال تعییراتی به دلیل تقارن با ماه رمضان در این برنامه ها 
ایجاد می شود که بعد از افطار عرصه خوراک و افطار همگانی و عرصه قرآن 
و عترت نیز اضافه خواهد شــد». همه شــهرها تکثر جاذبه های اصفهان را 
ندارد، آن قدر هم درآمد و عرصه شــهری ندارنــد که بتوانند برای جزء به جزء 
حضور گردشــگران برنامه ریزی کنند، اما می توانند با کارهای ســاده، حضور 
خاطره انگیزی برای گردشــگران ایجاد کنند. دلوار و مراغه دو شــهر کوچک 
در جنوب و شــمال ایران و مشــتی نمونه این خروار هستند. یوسف توسلی، 
شــهردار دلوار می گوید: «می دانیم که شــهر یک موجود زنده است، بنابراین 
رفتار مدیریت شهری نیز باید به نحوی باشد که این ویژگی شهر را دچار آسیب 
نکند. بدین ســبب فضاهای شــهری با رعایت بعضی نکات می تواند سبب 
ارتقای نشــاط شــهروندان، محلی برای ابراز احساسات و بستری برای اثبات 

وجود آنها شود».
او می افزاید: «شــهر بندری دلوار مانند دیگر شهرهای گردشگرپذیر کشور 
در نوروز میزبان افراد زیادی از نقاط مختلف کشور است؛ شهری دارای فضای 
تفرجگاهی و ســاحلی بکر و دســت نخورده و محیط زیست پاک، طبیعی و 
یکدستی که رفتارهای مدیریت شهری را نیز مبتنی بر خود هدایت کرده است. 
همین مزیت ها باعث شده تا بخش بزرگی از لذت بخش بودن فضای شهری 
دلوار با ســادگی تمام آن قدر دوست داشتنی باشد که شهرداری صرفا شرایط 
استفاده بهتر گردشگران در آن فضا را فراهم کند. به همین دلیل شهرداری با 
ایجاد چند حمام ساحلی و سرویس بهداشتی، پیش بینی مخازن زباله، بهبود 
روشــنایی و برگزاری رادیو ساحل، شــرایط رفاهی شهر را تکمیل می کند؛ به 
نحوی که با وجود امکانات محدود دلوار مانند دیگر شهرهای کوچک، شاهد 
ماندگاری چندروزه گردشگران نوروزی در آن هستیم». توسلی ادامه می دهد: 
«دلوار شهری است که میراث دار شجاعت رئیسعلی دلواری بوده و به عنوان 
شهر مقاومت در برابر استعمار شناخته می شود. این شهر در زمان رئیسعلی 
یک روستا بوده و سعی کرده ایم در دیگر فضاهای شهر نیز با احیای سنت های 

بومی و ترویج لباس محلی، حس تعلق خاطر به این شهر را بیشتر کنیم».
مراغه هم همین سیاست را در پیش گرفته است؛ شهری که یک رودخانه 
از آن می گذرد و این رودخانه بســتر اجرای ســنت های زیبایی شــده اســت. 
محمــد مقتولی، شــهردار مراغه می گویــد: «رودخانــه چهارفصل «صوفی 
چای» در مراغه هرســاله میزبان مســافران نوروزی است. 
بازی های بومی محلی و موســیقی زنده در امتداد رودخانه 
اجرا می شــود و مردم و گردشــگران هنگام سال تحویل در 
سرتاســر رودخانه تجمع کــرده و از آن برای زندگی خود در 
ســال پیش رو برکت می گیرند». او می گوید: «شــهرداری به 
اجرای این ســنت ها ورود چندانی ندارد و ســعی می کنیم 
صرفا برنامه های فرهنگی را ویژه هریک از روزهای تعطیالت 
نوروز برگزار کنیم، زیرا این سنت ها مبتنی بر حضور و حرکت 
مردم هســتند. مراغه شــهری تاریخی اســت که فضاهای 
تاریخی زیادی دارد ماننــد رصدخانه؛ برای همین فضاهای 
اطــراف آن را آماده می کنیم. ســعی می کنیم مــردم را در 
همراهی سنت ها آزاد بگذاریم زیرا این فضاها به خودی خود 

گردشگران را به سمت شهر مراغه جذب می کنند».
این بار که هنگام نوروز پا از شــهر خود فراتر گذاشــتید، 
مقصد را با این چشــم نــگاه کنید که جایی برای ســاختن 
خاطــره جمعی برایتان باشــد. خاطره ای که از نســل های 

گذشته به دستتان رسیده و باید به دست بعدی ها بسپارید.
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