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البد جانب )درست شده است و اهالیِ محله، ازجمله این 1«محله علی قلی آقا»نامِ اپی بهست یک گروهِ واتسچند روزی

تواند چیزی در گروه است چون فقط ادمین می« کانال»جور . البته درواقع یکاندکرده addرا به این گروه  مردِ خانه!(

البته هیچ  ،گذرده دو سه روزی از تاسیسِ این گروه میکند. هنوز، ک addتواند کسی را بگذارد و فقط هم ادمین می

شوند و همین می add وچند نفری که یکی پس از دیگریفقط تعدادِ دویست ؛مطلب یا پیامی در گروه درج نشده است

در  توانمالحظه را میی قابلتهوصف اما چند نکبا این کنند.تر افرادی که گروه را ترک میحدود یا کمی کم

 خواند:« متن»های این سفیدی

تغییر « قامحله علی قلی آ»بود که پس از یک روز به « مسجد و محله علی قلی آقا»اسمِ گروه یا کانال، اول  .1

 یافت.

                                                           
، یکی از معروف است« آقاقلیعلی محله»دانم چرا به گری و رسمیِ اصفهان نمیطور که امروز در ادبیاتِ گردشیا آن ،«بیدآباد»ی . محله 1

زدنیِ حمام، بازارچه و ی ارزشمند و مثالکه از مجموعه باشدی آن گیِ این محله، هستهویژه بارزترینشاید محالتِ تاریخیِ اصفهان است. 

هاست به موزه تغییر کاربری داده؛ و بازارچه و مسجد، با همان آقا، سالقلیحمام علی تشکیل شده است. )هرسه از عهدِ صفوی( مسجد

 وبیش سرزنده است.بختانه برپا و کمکاربریِ خود، خوش



های بدون شان تشخیص داد چون )از پروفایلهای پروفایلتوان از روی عکسی اعضا را نمیجنسیتِ همه .2

جای عکسِ خودشان استفاده های دیگری بهروالِ معمول، هستند افرادی که از عکسعکس که بگذریم( به

خیلی  کنند و...استفاده می هبیتر مذیا بیش های ملیگذارند یا از آیکونمثلن عکسِ فرزندشان را میکنند؛ می

هایی که عکسِ خانم باشد و ام اما با مروری گذرا، تعدادِ پروفایلملت نداشته هایی تفحص در عکسحوصله

 رسد.دست نمیهای یکجز صاحبِ پروفایل است، به شمارِ انگشتکه عکسِ شخصِ دیگری به نظر نیایدبه

هایی که به هر شکل، بار و اشاراتِ مذهبی و دینی )و البته که کستوان دید که عدر همین مرورِ کلی هم می .3

 مالحظه است.دینِ اسالم( دارند، در اعضای این گروه/محله قابل

توان از آن به ست که میایمالحظهقابلکنند هم موضوعِ نسبت زیادِ افرادی که گروه را ترک میتعدادِ به .4

ی خود؟ نه گفتن به عضویت در کانالی که احتمالن قرار است محله تفاوتی بهچیزهای مختلفی تعبیر کرد: بی

 یا... ی رسمی در یک محله عمل کند؟مثابهِ رسانهبه

راستش من هم وقتی پیامِ عضویتم در این گروه یا کانال آمد، خیال داشتم آن را ترک کنم اما این کار را نکردم تا 

تواند کارکردهای زیادی نظرم چنین گروهی میبه گونه باشد؟است چه ای قراری محلی یا محلهببینم یک چنین رسانه

های زیادی در این شهر تر شدنِ این محله داشته باشد؛ هرچند تجربهبرای نوعی مشارکتِ عمومیِ اهالیِ محله و محله

 کند. امیدوار نمی چندان ما را به چنین چیزی و این مملکت

مشارکتِ خیلی فعال و ام، جا ساکنشود اینسالی می 8که  «آقاقلیعلی»یا « بیدآباد»ی هعنوانِ یکی از اهالیِ محلمن به

آقا )این مسجدِ زیبای قلیای که به مسجدِ علیگرانهاصطالح گردشام. جز مراجعاتِ بهویژه و عیانی در امورِ آن نداشته

مالقاتی با شورای محله داشته باشم )اگر اصلن چنین ام تا مثلن بار هم به مسجدِ محله نرفتهام، حتا یکصفوی( داشته

های زیرِ بازارچه شوم، با چند نفری از کاسبحاال دیگر وقتی از زیرِ بازارچه رد می شورایی وجود داشته باشد(.

هنوز هم خیال باوجود این  ها، دارم.خصوص از طرفِ آنوعلیک دارم اما هنوز هم احساسِ نوعی فاصله، بهسالم

تاریخی که های بافتِ خصوص در محلهی دیگری و بهشدن در این محله و در هر محلهکنم همین آمدن و ساکنمی

ست اما گویا مشارکتِ ما در امورِ این هاست، خودش نوعی مشارکتِ عمومیِ شهریگی همیشه با آنی فرسودهسایه

 اما نه:یابد! جا خاتمه میمحله به همین

تنظیم « بیدآبادی»نظرِ من نادرستِ خیابانِ ی نقشِ ترافیکیِ ناجور و بهپیش باالخره همت کردم و مطلبی درباره مدتی

کرد؛ صفحه که ابتدا این نقشِ ترافیکی را تبیین می 9های مشروح در . مطلبی با چندین عکس و نقشه و نوشتهکردم

نهادِ اه، متناقض و برای محله مضرّ است و باالخره با چند پیشآورد که چرا این نقشِ ترافیکی، اشتبسپس دالیلی می

یافت. خب؛ تنظیمِ این مطلب تازه چندان پیچیده برای تغییرِ نقشِ ترافیکیِ این خیابان پایان میخیالِ خودم عملی و نهبه

برسانم و آن  اماتِ مربوطهمقداشته باشم باید این مطلب را به  خواهم مشارکتی در امورِ محلهقدمِ اول است. اگر می

تر است! راستش این قسمتِ داستان برای من از تنظیمِ آن مطلب خیلی سخت را در یک مسیرِ عملی و اجرایی بیندازم.

دارد که بنده  نیاز ، آن هم از نوعِ مقاماتِ رسمی،«دیگران»و مراوده با  «اتاقِ خود»چنین کاری به بیرون آمدن از 

 ست؟ه آن ندارم؛ اما چاره چیای بهردلیل عالقهبه

کنم در بهترین )که فکر می« خواندنِ اصفهانِ معاصر»ی آن در گروهِ وقتی مطلب را تنظیم کردم، پس از درجِ بالفاصله

ی نفر از دوستانم )گستره 7-6نفر آن را خوانده باشند!( و ارسالِ فایلِ آن برای  30-20حالت حداکثر چیزی حدود 



وقتِ شورای شهرِ  نامِخوش سابقه، فایلِ مطلب را برای دو نفر از اعضایفرمایید!(، در اقدامی بیمی مراوده را مالحظه

دریافت کردم و  ها(و این« شوما گرم دمی»معنیِ بهها )البد ها تعدادی از این شستاصفهان فرستادم. از یکی از آن

جانب اظهار بسی امتنان و تشکر چون این« مسئولی»و « دلسوز»دیگری، در پیامی، پس از آن که از وجودِ شهروندانِ 

ارسال خواهند کرد. البته بنده هنوز « مقاماتِ مربوطه» مرقوم فرمودند که این مطلب را برای بختی کرده بودند،و خوش

های مردمی که برای این عضوِ محترمِ شورای شهر دانم آیا چنین اتفاقی افتاد یا این مطلب احتمالن در خیلِ پیامنمی

  شود، گم شد.ارسال می

مطلب را برای آقای فیض، آن  فایلِ. ها محدود نماندنهادم به همینکردنِ پیشبرای عملی البته اقداماتِ عملیِ بنده

های تاریخیِ اصفهان(، )متولیِ اقداماتِ شهرداری در بافت مدیرعامل سازمانِ نوسازی و بهسازیِ شهرداریِ اصفهان

اف هم به باز دیحتمن با ارسالِ مجددِ فایلِ پی« شود!فایلِ شما باز نمی»ارسال کردم. ایشان مرقوم فرمودند که  هم

 العملی از ایشان دیده نشد!اند که هیچ عکسموفق نشدهکردنِ آن 

بردم که توسطِ منشیِ ایشان دریافت شد و در  یک ی کاغذیِ مطلب را شخصن به دفترِ شهردارِ منطقهزمان نسخههم

 جا که شهروندِجوابِ بنده که درخواست کردم آن را ثبت کنند، فرمودند شهردار باید دستور بدهند. متاسفانه از آن

؛ و بخوانید مسئول( نیستم، دیگر برای دریافتِ نتیجه به دفترِ شهردارِ منطقه مراجعه نکردمشاید باید گیری )خیلی پی

از  درضمن جا رفته وپس از چند ماه که همسرم برای کارِ دیگری به آن کوتاهیِ بنده هم بود کهحتمن برای همین 

 )مبادا بخوانید گم شده بود!( !را پیدا کنند ی ناچیزآن جزوه نتوانسته بودندگویا جویا شده بود،  آن جزوهسرانجامِ 

یا چیزی در این « پیشنهاد 200محله،  200»از طرحِ  ،این بود و بود تا کمی بیش از یک ماه پیش، در بیلبوردهای شهری

شان، از طریقِ یک نشانیِ ی محلهنهادهای خود را دربارهخواست پیشها باخبر شدم که از عمومِ شهروندان میمایه

ای صفحه 9افِ دیکار شدم. موادِ الزم، که همان فایلِ پیبهاینترنتی به شهرداری ارایه کنند. بنده هم بالفاصله دست

: این پیام آمد که پاسخ،شود که شد و در  و ثبت ی موردنظر بارگذاری«سامانه»باشد، آماده بود و فقط کافی بود در 

ام بود که یک ویکام یا سیروزِ سی. «روز 30متوسط زمان ارائه خدمت به شرط کامل بودن مدارک مورد نیاز: »

نهادم را ی ثبتِ پیشخواند. وقتی شمارهاجعه به سایتِ شهرداری فرامیتقصیر را به مرپیامک، این شهروندِ عادیِ بی

باشد. فاقد هرگونه توضیح مشخص می با سالم و احترام پیشنهاد شما»رو شدم: خطی روبهوارد کردم با این پیامِ یک

شهروندِ  عجب! این «لطفا درخواست خود را به صورت کامل و به همراه جزییات مشخص مجددا ارسال فرمایید

عکس از  6-5نقشه هرکدام با یک عنوان و  5ای شامل صفحه 9-8کرد یک یادداشت خیال را باش که خیال میخوش

ی کافی اندازه، به دیگر، و مشتی نوشته و توضیحِیدآبادی، هرکدام با پیوستِ توضیحی مختصرموجودِ خیابان بوضع

 .کندتبیین میرا  نهادِ موردنظرو پیش موضوع

، یکی هم اعالم نامِ «شهروندان در راستای بودجه ریزی مشارکتی نهاداتثبت پیش»ی از کارهای جالبِ این سامانه

تر با مسئوالنِ نهاد است. وقتی این پیام را دیدم، ترجیح دادم که کمی واقعیگی به این پیشرسیده «ولِومس»شخصِ 

ی تلفنِ شهرداریِ منطقه را گرفتم و از اپراتور شماره سابقه،باز هم در اقدامی بی واقعیِ مربوطه مذاکره کنم. پس

ظرفِ حدودِ یک ساعت تکرار شد اما هربار یا  ،تناوبدرخواست کردم که مرا به آقای فالنی وصل کند. این کار به

 .دادندجواب نمی وخورد زنگ می آقای فالنی اشغال بود یا مکرر ی داخلیِشماره



طور شد ام. تازه دلشان بسوزد؛ حاال که اینفعالِ بنده در امورِ محلهیا نیمه« فعال»مشارکتِ این بود داستانِ 

 کنم!نهادهای دیگرم را اصلن بهشان ارایه نمیپیش

جور مسئولیتِ مدنی یا ست که از یکها که بگذریم، بخشِ مهمی از مشارکتِ شهری، نوعی حساسیتِ شهریاز این

تواند گذرد. همین حساسیت است که میی ما میچه در شهر یا محلهبه آنی حساسیت نسبتآید؛ یعنشهروندی برمی

مثلِ من نباشیم، به اقدامِ عملی برای مشارکت در امورِ  گیر و متفرعن و بداخالقیطی که شهروندِ گوشهشرما را، به

بر موردی که شد که همسرم و من، عالوهِ مسئولیت یا چی باعث دانم حساسیت یا احساسحاال نمی نما شود.راه محله

به طرحی که گویا قرار است روی محورِ خیابانِ بیدآبادی اجرا شود، حساس شویم و در باال شرح دادم، نسبت

سال است برای  4عنوانِ اهالیِ این محل، از طرحی که بنا به اظهارِ صریحِ یکی از کارمندهای شهرداری، بخواهیم که به

ی آن مشارکت یا اظهارنظر دربارهفقط مطلع شویم؛ شده است، باخبر یا مطلع شویم. ) و تصویب هاین خیابان تهی

تر از حساسیت اصرارِ ما به اطالع از این طرح، بیش ؟پنهان چه مان!( البته از خدا که پنهان نیست، از شما همکشپیش

یون تومانی که شهرداری، در پاسخ به استعالمِ میل 21شود به حدودِ ها، مربوط میو احساس مسئولیت و از این حرف

گویند ست؟ میچی« حقِ مشرفیت»پرسیم این که میبرای ما بریده است و وقتی « حقِ مشرفیت»عنوانِ انتقالِ سند، به

 بینیمایم بدلیلِ اجرای این طرح؛ طرحی که البته هنوز ما نتوانستهتان است بهی ملکافزودهیک چیزی مثلِ مالیاتِ ارزش

 .ایمو هیچ نشانی هم از اجرای آن پیدا نکرده

 

تواند جایی باشد برای آن ها باشد. میی اینتواند جایی برای طرحِ همهمی« محله علی قلی آقا»خب، گروه یا کانالِ 

آن و احتمالن نوعی وفاقِ محلی برای آن طرح یا هر  یدربارهو اظهارنظرِ سایرِ اهالی  جانباینایِ صفحه 9ی مرقومه

های شهری ی طرحتواند جایی باشد برای حتا اگر نه مشارکتِ اهالی در تهیهو می ؛دستنهادِ دیگری از اینطرح یا پیش

تواند )یا چنین گروهی می و رسمی.« مصوب»های رساندنِ چنین طرحاطالعی محله؛ حداقل برای بهدر محدوده

این  مجازیِی عمومیِ یا نوعی عرصه« فروم»گذاشت( تاالر یا توانست؛ اگر فقط ادمین در آن پیام و مطلب نمییم

حاال اما که  مداریِ واقعی و عملیِ شهری.دموکراسی و مردمتمرینِ  حداقل گذر، یکی از لوازمِین رهامحله باشد و از 

طرفه است که فقط ادمینِ ناشناسش )که حتا پروفایلش عکس کانالِ یک ، درواقع یک«لی قلی آقامحله ع»اپیِ هِ واتسگرو

که در حدِ امورِ یک مملکتی، بل«ِ مهم»تواند در آن پیام بگذارد، چنین مشارکتِ مدنی، آن هم نه در امورِ هم ندارد( می

تشار در یکی دو گروه )و نه بر انطور شد من هم این مطلب را، عالوه، گویا چندان عملی نیست. حاال که اینحتا محله

نفر دوستِ عزیز،  8-7و ارسالش برای همان نفر خواننده ندارد،  30-20تر از کانال( که در هرکدام احتمالن بیش

چاپ شود و  های محلیِ این شهری یکی از روزنامهتا شاید در گوشه« نگارِ شهریروزنامه»فرستم برای یکی دو می

 خوش باشد. همین! بسوزد... ببخشید ماندل
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