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پیش گفتار
داشـتنرویکـردراهبردیبهمسـائلیکـیازضروریاتمدیریـتکالننهادها
وسـازمانهااسـت.ایـنرویکردبامشـخصکـردنابعادمختلـفموضوعاتو
بررسـینقـاطضعـفوقـوتوتهدیدهـاوفرصتهـایموجودتـالشمیکند
بـاترسـيماهـدافبلنـدمدتوکوتـاهمـدت،بهترینمسـيررابرایرسـيدن
بـهایـناهدافترسـيمنماید؛بـهگونهایکـهحرکتازوضعموجـودبهوضع

مطلـوببـاکمترینهزینهوبيشـترینبهرهوریانجـامپذیرد.
مطالعـاتراهبـردینوشـتاریاسـتکـهبـهپژوهشهـايکتابخانـهای
وميدانـیکوتـاهمـدتاشـارهدارد.درایـنمتـونپژوهشـگرضمـنطـرح
موضـوع،ابعـادوزوایـايمربـوطبـهآنرانشـانداده،رهيافتهـايموجودرا
بيـانودرنهایـتبـهجمعبنـدیودرصورتلـزومارایهپيشـنهادمیپردازد.
»مطالعـاتراهبـردی«ازآنجهـتدارایاهميـتاسـتکـهدرکنـارطـرح
مسـائلنظـریوکمـکبـهتوسـعهدانـشنظـریوکاربـردی،منجـربهحل
معضـالتودشـواریهایموجـوددرعرصـهمدیریتـیشـود.بهسـخندیگر؛
تـالششـدهاسـتایـنمطالعـاتبـهنحـویانجامشـودکـهفقطبـارویکرد
مطالعهایبهآننگریسـتهنشـودبلکـهکاربردیواثربخشبـودنآندرحوزه

تصميمگيـرینمایـانباشـد.
بایـداشـارهداشـتکـهمخاطبـانایـنمطالعـاترامدیـران،مسـئوالن
وکارشناسـانحـوزهفرهنـگبهویـژهدرمجموعـهوزارتفرهنـگوارشـاد

پیشگفتار
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اسـالمیتشـکيلمیدهنـد.هـدفازانجـامایـنمطالعـات،تعييـنخطـوط
کلـیبينـشوتجربهموجـوددربارهموضوعاتومسـائلحوزهفرهنگاسـت؛
بـهنحـویکـهجایـگاهونقـشوزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیراپيرامـون
موضوعـاتمطروحـهبـهروشـنیبيـاننمایـدوازرهگـذرچنيـننگاهـی،
واحدهـایزیـرمجموعـهوزارتخانـهبتواننـدبـابهرهگيـریازایـنگزارشها؛

طرحهـاوبرنامههـایخـودرادقيقتـرومنسـجمترعملياتـیکننـد.
آمایـشسـرزميندربخـشفرهنـگیـاآمایـشفرهنگيسـرزمين،یکياز
موضوعـاتمحـوريوزارتفرهنگوارشـاداسـالمياسـتکهدرذیـلرویکرد
کالنعدالـتفرهنگـيقـراردارد،لـذابـاپيشـنهاددفتـربرنامـهوبودجـه،
پرداختـنبـهایـنموضـوعازجملـهمشـخصنمـودنتعاریـف،ابعـادوویژگي
هـايآمایـشفرهنگـي،دردسـتورکاردفترمطالعـاتوبرنامهریـزیراهبردی
قـرارگرفـت.اميـداسـتنتایجایـنمطالعهعـالوهبرحـوزههـاومعاونتهاي
تخصصـیوزارتخانـه،مفيـدفایدهاداراتکلفرهنگوارشـاداسـالمياسـتانها

بهروز فتحيباشد.
مد یرکل د فتر مطالعات و برنامه ریزی راهبرد ی



7 مقدمه

مقد مه
وزارتفرهنـگوارشـاداسـالمییکـیاز18وزارتخانـۀتخصصـیجمهـوری
اسـالمیایراناسـت.اینوزارتخانهمتشـکلاز6معاونت،34اداره،15شـورا،
سـتادعالی،سـازمانومؤسسـهاسـت.وزارتخانۀمزبوریـکوزارتخانۀاجرایی
وتأثيرگـذاردرحـوزۀفرهنـگوهنـربهخصـوصفرهنـگعمومـیاسـت.
تأثيرگـذاریایـنوزارتخانـهدرسـطحجامعـهبهدليـلامکانـاتومجوزهـای
فرهنگیوهنریازجملهسـينما،موسـيقی،نمایش،تئاتر،هنرهایتجسـمی،
آمـوزشهنـری،صنعـتچـاپونشـر،مطبوعات،حـوزهدیجيتالو...اسـت.

اندیشـه و فکـر بـاحضـورصاحبـان اسـالمی ارشـاد و فرهنـگ وزارت
نقـشفرهنگسـازیمهمـیرادرجامعـهبـهعهـدهدارد.چهبسـاهنرمنـدی
بـانمایـشیـکفيلـم،موسـيقی،عکـس،تابلـونقاشـیو...شـورواميـدی
وصفناپذیـردردلجامعـهایجـادکنـد.اهـدافاقتصادی،سياسـی،اجتماعی
وفرهنگـیدولـتبـابسترسـازیمناسـبدسـتگاههایفرهنگیقابـلتحقق
هسـتند.لـذاتأثيرگـذاریوزارتخانـۀمزبـوربـرسـطحفرهنگجامعـهبرهيچ
صاحـبخـردیپوشـيدهنيسـت.ازهميـنمنظرتـالشدرارائـۀفعاليتهای
ایـنوزارتخانـهدرسراسـرکشـوروتحقـقعدالـتبهخصوصازنـوعفرهنگی

آننقـشاساسـیدرایجـادروحيـۀنشـاطواميـددرجامعـهدارد.
درحالحاضـردر31اسـتانکشـوراداراتکلودر362شهرسـتانادارۀ
فرهنـگوارشـاداسـالمیدایـراسـت.ایندرحالیاسـتکهدرکشـور429
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شهرسـتانوجودداردکهتنهادر67شهرسـتانادارۀفرهنگوارشاداسالمی
دایـرنيسـت.چهبسـااسـتعدادهایبینظيـریکـهبهعلـتنبودامکانـاتالزم
فرهنگـیوهنـریشـکوفانشـدهوفرصتهـایبسـياربـهتهدیـدبـدلشـده
اسـت.لـذاباتوجهبـهاهـدافمحروميتزداییتصریحشـدهدرقانوناساسـی
نقشـۀمهندسـی افـق1404، ایـران،سـندچشـمانداز اسـالمی جمهـوری
فرهنگـیکشـور،سياسـتهایمقـاممعظـمرهبـریدرآمایـشسـرزمين
گسـترشتمـامامکانـاتوفضاهـایفرهنگی،اقتصـادی،اجتماعی،بهداشـتی

و...درسـطحکشـورازاهميـتباالیـیبرخورداراسـت.
برایمطالعۀسـابقۀآمایشسـرزميندرکشـوردرگاماولسـعیشدتمام
منابـعموجـوددربـارۀاینمقولهدربسـترفضایمجـازیوپایگاههایمختلف
بررسـیشـودوسـپسبـهبررسـیمنابـعمکتـوببهویـژهدرمرکـزاسـنادو
مـدارکسـازمانبرنامـهوبودجـهپرداختـهشـود.چـهدرفضایمجـازیچه
درمنابـعمکتـوبیـکنکتـهدرمنابـعآمایـشسـرزمينازهمهبرجسـتهتر

بهنظـرآمـدوآنهـمتکراریبـودناکثـرمطالـببود.
دربررسـیمطالعـاتآمایـشسـرزمين31اسـتانکشـوردرسـالهای
مختلـفشـاهدعـدمهماهنگـیمطالـبوموضوعـاتبودیـم.باتوجـهبهاین
نکتـهکـهدفتـرآمایـشسـرزمينسـازمانبرنامـهوبودجـهشـيوهنامۀنحـوۀ
تدویـنمطالـبرابـرایاسـتانهایکشـورتهيـهوبـهتمـاماسـتانهاابـالغ
کـرده،امـاهـراسـتانیبراسـاسبرداشـتخویـشمطالـبراتهيـهوتدویـن
نمـودهاسـت.دربخـشفرهنگیشـاخصهایتوسـعهصرفاًبهنرخباسـوادی،
مهاجـرت،تعـداددانشـجویانمراکـزعالـی،تعـدادتراکـمدانشآمـوزاندر
شـاخص پزشـک، تعـداد ورزشـی، اماکـن تعـداد کتابخانـه، تعـداد کالس،
HDI)درآمـدسـرانه،اميـدبـهزندگـیوآمـوزش،رفاهشـهریوروسـتایی(،
سـرانۀتوسـعۀانسـانی،رفـاهاجتماعیوصندلیسـينماپرداختهشـدهاسـت
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)گـزارشاسـتانهایکشـورگذشـته،حـالوآینـده،41:1393(.درتمـام
منابـعموجـودبخـشفرهنـگصرفـاًدرگزینـۀصندلـیسـينماوکتابخانـه
خالصـهشـدهاسـتکـهنشـانازعـدمتوجـهبـهمباحـثفرهنگـیدارد.در
اسـت. مشـخص بهروشـنی نقيصـه ایـن نيـز مدیریـت سـازمان شـيوهنامۀ
سـعیشـددرتهيـۀگـزارشآمایـشسـرزميندروزارتفرهنـگوارشـاد
اسـالمیبـاتعریفـیکوتـاهومفيـدازآمایـشکههماناتقسـيمتمـامامکانات
فرهنگـی،اقتصـادی،اجتماعـی،بهداشـتیوتفریحـیبهصـورتعادالنـهبـا
توجـهبـهجمعيـتوفرهنگاقواممختلفدرکشـوراسـتبهتعریفیروشـن
وکاربـردیوعملياتـیازوظایـفوزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیدرآمایش
دسـتیابيـم.بـرایتحققاینهـدفدرکوتاهترینکالموظایـف،مأموریتها،
اهـداف،سياسـت،جایگاه،سـهموميزانمشـارکت،تعریف،ضـرورت،اهميت
موضـوع،پيشـينۀتجربيـاتداخلـیوخارجی،نظـرموافقانومخالفـان،ابعاد
موضـوعدرحـوزۀفرهنـگبـانـگاهبـهحوزههـایتخصصـی،آسيبشناسـی،
تحليـلوضـعموجـود،نتيجهگيـریوارائۀپيشـنهادهایکوتـاهوبلندمدترا
مدنظـرقراردادهواميداسـتتوانسـتهباشـيمدراینگـزارشاهميتآمایش

سـرزميندروزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیراترسـيمکـردهباشـيم.

مقدمه
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11 فصلاول:تعاریفوضرورتآمایشسرزمین

فصل اول
تعاریف و ضرورت آمایش سرزمین

گفتار اول: تعریف آمایش سرزمین 
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گفتار اول: تعریف آمایش سرزمین 
آمایشسرزمين،کلمۀنوینفارسیاستکهازریشۀفعل»آمادن«و»آمودن«
واژۀ از که است آمادهکردن و درآوردن رشته به آميختن، آراستن، بهمعنی
بهعنوان و است شده گرفته فرانسه زبان از "amenagem du terrtitoire"

تنظيمسازگاری بر تأکيد با قلمروهایسرزمينی در توسعه تدابير مهندسی
و کلنگر رویکرد یک در مزیتها و زیست محيط جمعيت، ميان تناسب و

راهبردیومبتنیبرظرفزمانتعریفمیشود�
توزیعمتوازنوهماهنگتمامفعاليتهایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیو
هنریدرپهنۀسرزميننسبتبهقابليتهاومنابعطبيعیوانسانیراآمایش
سرزمينمیگویند.»ازمهمترینخصوصياتبرنامۀآمایشسرزمينجامعنگری،
کيفيتوسازماندهیفضاییآناست.پایدارترینآرایشیکهبهسهمؤلفۀمهم
جمعيت،سرمایهومنابعطبيعیومحيطییکمنطقهیاسرزمينختممیشود

برنامهآمایشسرزمينگفتهمیشود«)توفيق،33:1371(.
و داشته قرار برنامه یا طرح یک از فراتر سطحی در سرزمين، آمایش
مبتنیبریکانگارۀاصلیوسنجشقابليتها،شایستگیها،چالشهاونيازها
نهدرچارچوبیکپروژهکهدرمقامیکراهبردتوسعهنسبتبهارائۀنقشۀ
سازمانفضاییمطلوبکشورومجموعۀراهبردها،سياستهاوجهتگيریهای

موردنيازبراینيلبهچشماندازبلندمدتتوسعۀملیاهتماممیورزد.
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آمایش جایگاه کشور، سرزمينی توسعۀ مدیریت و برنامهریزی نظام در
فرایندهای به جهتدهنده و سياستگذار رکن یک بهعنوان سرزمين،
سازماندهیفضاییتوسعۀبخشهادرپهنۀسرزمينیفرضمیشود.آمایش
تعریف به نسبت ابتدا فراگير، و راهبردی نگاه یک با تا دارد بنا سرزمين
بهکارگيریرویکردیددرونزا با اقدامکردهوسپس بومی انگارۀکلیو یک
مالحظۀ با فعاليت و فضا انسان، ميان ارتباط تنظيم به نسبت بروننگر، و
برایگذار اینطریقبسترالزم از تا بپردازد ظرفزماندرپهنۀسرزمينی
بيرونی و درونی تحوالت شود. فراهم متوازن و پایدار همهجانبۀ توسعهای
مؤثردرتوسعۀکشوروگسترشدامنۀچالشهاوانواعمخاطرات)اقتصادی،
بازآراییاقتصادکشوروبرونرفتاز اجتماعی،فرهنگیوسياسی(،ضرورت
برخیبنبستهایتوسعهایراازطریقبازسازماندهیفضاییتوسعهدرکشور
توسعه مدیریت و برنامهریزی نظام پيکرۀ در آمایشی تفکر نهادینهکردن و
کشوربانگرشیمجددبهواقعيتهایجغرافيایی)مزیتوتنگناها(رابيشاز

پيشمطرحمینماید)رهنمودهاوتدابيرآمایش،7:1395(.
اقتصادي، سازماندهي شامل اکنون سرزمين آمایش دیگر بهعبارت
است. مطلوب آیندهاي تحقق بهمنظور محيطزیستي، و فرهنگي اجتماعي
تعریف فعاليت و فضا انسان، بين رابطۀ تنظيم سرزمين آمایش »بهطورعام
شدهاست،آمایشسرزمينتلفيقیازنظاماسکانجمعيتباساختارفضایی
فعاليتهایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیبادرنظرگرفتنمالحظاتومعيارهای

اجتماعیـفرهنگیبراساسنظریۀپایۀتوسعۀملیاست«)اکرمی،1372(.
آمایشبهعنوانیکرویکرد،برخوردیاستفضاییکهتوأمانبرخورداراز

چهارویژگیزیراست:
1.جامعنگری)جامعيتانضباطهایاساسیتوسعه(؛

2.کلگرایی)رعایتسطحراهبردیمباحث(؛
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3.دورنگری)التزامبهافقزمانیمشخص(؛
بدون کلی جهتگيریهای )درحد جغرافيایی یا فضایی نتيجهگيری .4

تعينهایمکانی(.
آمایشسرزمينبهعنوانیکسندمدیریتتوسعه،تصویرسازمانفضایی
مرحلۀتوسعهیافتگیسرزميناست.اینسندتجسمنظریۀپایۀتوسعۀملی
وترکيب توزیعجغرافياییجمعيت کلی وچشمانداز است فضایکشور در
مناسبفعاليتهایناظربربهرهبرداریازسرزمينوتأميننيازهایجمعيت
میسازد. مشخص سرزمين قلمرو در را اجتماعی و اقتصادی فعاليتهای و
آمایشسرزمينازمنظربرنامهریزی،دراصلنوعیبرنامهریزیفضاییاست،
ليکنهربرنامهریزیفضاییکهیکیاچندویژگیبرشمردهرانداشتهباشد،

آمایشینخواهدبود)توفيق،51:1384(.
باکنارهمقراردادنتعاریف،وظائفوشمولآمایشسرزمينبهشرحزیر

است:
1.بهعنوانمرجعتنظيمدیدگاهدرازمدتتوسعه؛

2.ارائۀاستراتژیهایتوسعۀاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،فضاییومحيطی؛
3.مکانیابیبرایفعاليتهاومکانهایمشخص؛

4.ارائۀاستراتژیکلیتوزیعجمعيتوفعاليتدرسرزمين؛
5.ارائۀالگویتوسعۀفضاییـالگویاسکانجمعيت؛

6.ارائۀنظاممدیریتسرزمين؛
5.حفاظتازمحيطزیست.

وهمۀاینوظائفاجزاومؤلفههایمقولۀسازماندهیومدیریتفضایی
توسعهاند)نظریۀپایۀتوسعۀملیوچشماندازبلندمدتتوسعۀفضاییکشور،

.)26:1379
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1� تاریخچۀ آمایش سرزمین د ر جهان 
چارچوب در که فرانسه در سرزمين آمایش به توجه جرقههای نخستين
برنامههایمتمرکزتوسعهایقدمبرمیداشتظهوریافت.ژنرالدوگلمعمار
فرانسۀنویندرسال1961آمایشسرزمينرا»تجدیدساختارچهرۀفرانسه«
با بانظموترتيبوهمراه یافنجایدادن راهنر ناميد.فرانسویانآمایش
خدمت در ارتباطی وسائل و زیرساختها فعاليتها، و انسانها آیندهنگری
انسانهادرفضایکشوربادرنظرگرفتنالزامهایطبيعی،انسانیواقتصادی
وحتیسوقالجيشیتعریفکردند.البتهآمایشسرزمينرانمیتوانموضوع
تازهایدانست،زیراسرزمينچونکانونفعاليتوسکونتانساناستهمواره
است نوآوری آنچه است. بوده آمایش و عمران دخالت، نوعی معرض در
تغييرهدفمندوبرنامهریزیشدۀسرزمينوروشهایتهيهواجرایاینگونه
برنامههاست.فرانسهازشمارمعدودکشورهاییاستکهطینيمقرنگذشته
برای را مشخصی دستگاههای و داشته سرزمين آمایش مدون برنامهریزی
تهيهواجرایبرنامههاییازایندستبرپاکردهاست.فکربرنامهریزیآمایش
سرزميندرفرانسهدرسال1947باانتشارکتابپاریسوبيابانفرانسهاز
سویشخصیبهنامژانفرانسواگراویهپدیدارشد.ازآنتاریخبهبعدتاسال
1975اینشيوۀبرنامهریزیدرفرانسهدورانموفقوبهقولفرانسویاندوران
سیسالۀ»شکوهمندی«راپشتسرگذاشت.امادردهۀ90ـ1980درفرانسه
آمایشسرزميندر ازسرگرفتهشدن آمایشسرزمينهستيم. افول شاهد
اینکشورازاوایلدهۀ1990بهبعداست)آمایشسرزميندرایران،1389(.
تدوین دربارۀ نظام مصلحت تشخيص مجمع بهسفارش که مطالعهای در
سياستهایکلیآمایشسرزمينصورتگرفتهاست،اهدافبرنامهریزیچند

کشوربهصورتخالصهدرجدولذیلجمعبندیشدهاند.
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جد ول 1� مقایسۀ اهد اف برنامه های کشورها از اجرای سیاست های آمایشی

اهد افکشوررد یف

آلمان1

1.شکوفاییشخصيت؛
2.حفاظتازمنابعطبيعی؛

3.پایداریبهمفهومبهرهبرداریبلندمدت؛
4.عدالتاجتماعیدرپهنۀسرزمينی؛

5.تمرکزوعدمتمرکزدرقالبآمایشعمومیوآمایشمحلی.

اتریش2
1.استفادۀاقتصادیوخردمندانهازفضاومحيط؛
2.شکوفاییاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجامعه؛

3.مهارروندهایتوسعه.

سوئيس3

1.بهرهبرداریبهينهازسرزمين)کمیوکيفی(؛
2.توسعۀهماهنگکلکشور؛

3.توجهبهنيازهایمردمواقتصاددررابطهباکيفيتزندگی؛
4.حفاظتازمنابعطبيعی.

فرانسۀ4
1985

1.تحققسياستمحلیمسکن؛
2.ساماندهیفعاليتهایموجودوجدیداقتصادی؛

3.توسعۀگذراناوقاتفراغتوگردشگری؛
4.پدیدآوردنتجهيزاتعمومی؛

5.مبارزهعليهنابهنجاری؛
6.ارزشمندسازیميراثساختهوغيرساخته؛

7.حفاظتازفضاهایطبيعی.

5

پيشنهادی
فرانسهبا
توجهبه

اهدافآمایش
سرزمين،

آلمان،اتریش
وسوئيس

1.حفاظتازمحيطزیست)زمين،هوا،آب(؛
2.توسعۀاقتصادیمناطقدریکدورنمایبلندمدت

)پایداریتوسعه(؛
3.دسترسیبهخدماتعمومیوخصوصیباکيفيت؛

4.همخوانیباسياستهایآمایشسرزمينجامعۀاروپا
بهخصوصدرمناطقمرزی.
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اهد افکشوررد یف

فرانسۀ61997

1.شبکهبندیبراساسسکونتگاههاوشهرهایمتوسط؛
2.اعتباردادنبهساختارهایشهریوجوابگویرقابت

جهانی؛
3.فراهمکردنوتضمينشرایطتوسعۀپایدار؛

مشارکتواستقراردموکراسیمشارکتی.

اروپا7

1.جبرانعقبماندگیمناطقکمترتوسعهیافته؛
2.تغييرفعاليتهایمناطقدچارافول؛

3.مقابلهبابيکاریهایبلندمدت؛
4.واردکردنجوانانبهبازارکار)ادغامحرفهایجوانان(؛

5.تغييرساختارکشاورزی؛
6.توسعۀمناطقروستایی.

8
ميثاقاروپا

1983
اهداف

اختصاصی
ميثاقاروپا

اقتصادیمتعادلمناطق؛ 1.توسعۀاجتماعیـ
2.بهبودکيفيتزندگی؛

3.بهرهبرداریعقالنیازسرزمين؛
4.ایجادشرایطزندگیقابلقبولدرمناطقروستایی؛

5.مهارشدنمناطقشهریاشباعشده؛
6.همکاریفرامرزیوتوجهبهاثراتفرامرزیبرنامهها؛

7.آمایشمناطقکوهستانی؛
8.تقویتساختارمناطقباساختارضعيف؛

9.تجدیدساختارفعاليتهایمناطقدرحالافول؛
10.آمایشمناطقساحلیوجزیرهها.

ژاپن9

1.ایجادمناطقمستقل)عدمتمرکز(؛
2.ساختنژاپنیامنودلپذیربرایزندگی؛

3.ترميموتقویتمحيطزیست؛
4.ساختنجامعهایازنظراقتصادیقدرتمند؛

5.گشایشبرجهان.
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اهد افکشوررد یف

هلند10

1.ارتقایکيفيتمحيطزیستانسان؛
2.توزیعبهينۀجمعيت،اشتغالوتسهيالت؛
3.ایجادانسجاموهماهنگیميانبرنامهها؛

4.اثرگذاریدموکراتيکبرسياستهایبرنامهریزی
کالبدی؛

5.ایجادانسجاموهماهنگیميانسياستهایملی،
استانیومحلی؛

6.ایجادهماهنگیافقیميانوزارتخانهها؛
7.ایجادهماهنگیعمودیدرسطوحگوناگونمدیریت

دولتی؛
8.ایجادآگاهینسبتبهرابطۀبينتوسعۀاجتماعیو

فضایی.

لهستان11

1.توسعۀسالمجامعهازنظربيولوژیکی؛
2.مدیریتعقالییفضاییفيزیکی؛

3.حذفنابرابریهایفضایی؛
4.بالندگیافرادبهویژهدرزمينۀعلم،فرهنگومشارکت

اجتماعی.

)بلوریان،127:1388ـ128(.
واژۀ»آمایش«درکشورهایغربیتعریفواحدیندارد.درکشورهاییکه
به آمایشگرایشی ندارد، توسعهدرمقياسملیوجود برنامهریزی درآنها
سویشهرسازیوبرنامهریزیمنطقهایداردکهدرتحققاهدافآنبخش
است. کشورهایی چنين رأس در متحده ایاالت است. فعال بسيار خصوصی
هرجاکهبخشخصوصیبيشتریننقشرادرتوسعهایفامیکند،برنامهریزی
ـ شهرها کالن درحد برنامهریزی )مانند هست اگر و میبازد رنگ دولتی
شهرسازی،برنامهریزیمنطقهای(متمرکزبرساختارهاییزیربناییدرفضای
فعاليتبخشخصوصیاست.آخرینپيشرفتهاییکهدرسهدهۀگذشتهدر
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ایننوعکشورهاصورتگرفته،توجهبهمحيطزیست،توسعۀپایدار،جایگزینی
انرژیهاینوبهجایانرژیهایفسيلیونيزتوجهبيشتربهعدالتاجتماعی
تا )grass root( اجتماعی ردههای پایينترین از مردم مشارکت فرهنگی و
باالترینمقياساستکهدراینمقياساحزابنقشعمدهایراایفامیکنند.
در برنامهریزی راهکار یک بهعنوان را آمایش بهدرجاتی اروپایی کشورهای
مقياسملیوتقسيماتکشوریپذیرفتهاند.اماویژگیاینکشورهاکهعمدتاً
رقابتهای بهجای همياری و همکاری گزینش شدهاند، ادغام اروپا اتحادیۀ در
نابودکنندهاست.همکاریوتعاملکشورهایهمجوارموجبکاهشهزینههای
رقابتودفاعیوهمافزاییامکاناتملیومنطقهایوبارورشدنمنابعمشترک
ميانکشورهامیشود.اینوضعيتدرکشورهایدرحالتوسعهازجملهایرانهنوز
بهوجودنيامدهاستواگربهوجودآمدههنوزبهروزرسانینشدهاست.برایمثال
،)Economic Cooperation Organization(اگرچهسازمانهمکاریاقتصادیاکو
متشکلازسهکشورایران،پاکستانوترکيه)درسال 1964نخستينباراینسازمان
راپایهریزیکردند.اینسازماندرابتدابانام»آر.سی.دی«ـکهناماختصاری
سازمانهمکاریعمرانمنطقهایاستـآغازبهکارکرد.پسازانقالب)1357(
درایران،کارسازمانباوقفهمواجهشدودرسال 1364 بانام»اکو«حياتخود
راازسرگرفت(برایایجادهمکاریاقتصادیميانکشورهایایرانوکشورهای
همجوارایجادشدهوبهدستاوردهایمهمینيزنایلشدهاست،اماهنوزرقابتهای
ناسالم،چشموهمچشمیوحساسيتهایتخریبکنندهميانماوهمسایگانما
باقیاستوبایکتلنگرحالتبحرانیبهخودمیگيرد.ازاینروهنگامیکهاز
آمایشسرزمينوکاربردآندرایرانسخنگفتهمیشوداینریزهکاریهاباید
موردتوجهقرارگيرد.استفادهازروشهاوروششناسیآمایشکهدرغربشکل
گرفتهاستبدونتوجهبهاینریزهکاریهاوبومیسازیآنهاامکانپذیرنيست

)عظيميبلوریان،127:1388ـ122(.
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بسياریازکشورهایدرحالتوسعهروزگاریمستعمرۀکشورهایاستعمارگر
بودندویاتحتنفوذسياستهایمداخلهگرانۀآنهاقرارداشتهاند.کشورهای
توسعهیافتهمسيرتوسعهرادرسالهایمتمادیبابرنامهوتئوریهایعلمیو
کاربردیطیکردهوبهصورتمتوازنرشدکردندامادرکشورهایتوسعهنيافته
نامتناسبوغيراصولیاست. بسيار نگاهداشتهشدهجریانتوسعه یاعقب و
عموماًدراینکشورهامدلهاوطرحهایکشورهایمختلفمورداجراگذاشته
میشودکهکاربریالزمراندارند.لذاتوسعهدرکشورهایدرحالرشدبامسائل
ومشکالتبسيارهمراهاست.درایراننيزبهدليلدرگيریهایمنطقهایبسيار

ومناقشاتفراوانتوسعۀکشوربهصورتنامتوازنانجامپذیرفت.

2� تاریخچۀ آمایش سرزمین د ر ایران
نخستينباردرگزارشمؤسسۀمطالعاتوتحقيقاتاجتماعيدانشگاهتهران
شد. مطرح کشور جغرافيایي پهنۀ در سرزمين آمایش بحث 1345 بهسال
و مباحث یادداشتي طي ستيران مشاور مهندسين 1351 سال در سپس
روشهايآمایشسرزمينراارائهکردند.بهدنبالآنباتأسيسمرکزآمایش
سرزميندربهمنسال1353،قراردادمطالعاتآمایشسرزميندرخردادماه
1354بينسازمانبرنامهوبودجهومهندسينمشاورستيرانمنعقدشدو

گزارشاینمطالعاتدرسالهای1355و1365انتشاریافت.
باپيروزيانقالباسالميوطبقاصلچهلوهشتمقانوناساسيتوجهبه
توسعۀمتعادلومتوازنکشوردوبارهموردتأکيدقرارگرفت.براساسایناصل،
دربهرهبرداريازمنابعطبيعيواستفادهازدرآمدهايمليدرسطحاستانهاو
توزیعفعاليتهاياقتصاديمياناستانهاومناطقمختلفکشورنبایدتبعيض
وجودداشتهباشدوهرمنطقهبایدفراخورنيازهاواستعدادخویش،سرمایهو

امکاناتالزمداشتهباشد.
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دراینراستاازابتدايدهۀ1360،مطالعاتپایۀآمایشسرزميناسالمي
پذیرفتکه انجام بودجه و برنامه برنامهریزيمنطقهايسازمان توسطدفتر
همين در شد. منتشر مجلد چندین در 1364 سال در مطالعات این نتایج
سال از اساسي قانون اصلچهلوهشتم اجراي عمليساختن براي و ارتباط
اساس این بر نهادهشد. دولت عهدۀ به آمایشسرزمين تهيۀطرح ،1380
سوم برنامۀ الیحۀ دو شمارۀ پيوست ازجمله قانوني مواد و لوایح مطابق
موضوع با )1373ـ1379( کشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعۀ
برنامۀ قانون فصلششم از و75 مواد74،72 به مستنداً آمایشسرزمين
چهارمتوسعۀاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيتوسعهوهمچنينمواد9و11
استانها،سازمان توسعۀ و برنامهریزي آمایشسرزمين،شوراي ملي ضوابط
مدیریتوبرنامهریزيکشوروسایردستگاههاياجرایيکشورمکلفبهرعایت
جهتگيريهايملي،راهبردهاياستانيوراهبردهايبخشيآمایششدند.
ازاینرومقررشدمطالعاتآمایشسرزمينباسهرویکرد:تأثيرتحوالتجهاني،
توسعه راهبردهاي در پایدار و بلندمدت نگرش تعميق داخلي، و منطقهاي
کشوروتهيۀطرحهايویژهازنظرموضوعيویامحدودۀجغرافيایيانجامشود
برنامۀ که پذیرد صورت بهگونهاي سرزمين آمایش مطالعات سازماندهي و
ميانمدت برنامهریزي و کشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعۀ پنجم
توسعۀکشوربهطورکامل،سندآمایشسرزمينرانيزپوششدهد.بههمين
منظورطبقمادۀ12ضوابطمليآمایشسرزمين،دستگاههاياجرایيکشور
موظفشدنددرچارچوبدستورالعملهايمطالعاتيکهسازمانمدیریتو
برنامهریزيکشورارائهمينماید،مطالعاتبخشي،فرابخشيومنطقهايآتي
خودرابارویکردآمایشيانجامدهند)مطالعاتآمایشسرزمين،3:1390(.

آمایش ملی ضوابط مصوبۀ به ملی سطح در سرزمين آمایش مطالعات
سرزميندرسال1383منجرشدوبراساسآنمرکزملیوشورایآمایش
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سرزمينتأسيسشدکهباتغييردولتوانحاللسازمانمدیریتوبرنامهریزی
برنامهریزیونظارت درمعاونت هردومنحلشدند.درسال1389مجدداً
راهبردیرئيسجمهور،امورآمایشوتوسعۀمنطقهایتشکيلشد.شورای
فعال دوم بار برای توسعه پنجم برنامۀ 182 مادۀ براساس سرزمين آمایش
شد.نگاهکلیبهتاریخچۀآمایشنشانازبرخوردسليقهایدولتهابااینامر
حياتیدرنظامبرنامهریزیداردوضرورتایجادجایگاهیمناسببرایآمایش
که بود حالی در این میدهد. نشان کشور برنامهریزی نظام در را سرزمين
برنامهریزیمنطقهایدرایرانازبرنامۀسومآغازشدهبودونمودهایعملیآن
دربرنامههایبعدیقبلازانقالببهتحققپيوست.اکنوندرنظامبرنامهریزی
کشور،تهيۀبرنامههایراهبردیوبخشیبلندمدتوميانمدترایجاست؛اما
درتهيۀبرنامههایفضاییبلندمدتوميانمدتهموارهکاستیهاییمشهود
ضمانتهای تحقق و بلندمدت فضایی برنامهریزی است، ضروری لذا است.
اتخاذ درستی اقدام و فرآیندسازی تصميمگيری، تصميمسازی، آن، اجرایی

شود.
و جامع ایرانمشخصنبودنطرح در سرزمين آمایش مشکالت از یکی
روشن، شفاف، بهصورت فرهنگی آمایش بهویژه سرزمين آمایش استاندارد
هدایت بودجه و برنامه سازمان تشکيل از هدف است. عملياتی و صریح
سرمایههایمادیومعنویبهسویتوسعۀهمهجانبهکشوراست.برنامههای
چندسالهحتماًبایدازیکبرنامۀباالدستیوازتئوریهاومدلهایثابتشده
محقق کمتر امروز تا مهم این متأسفانه که کنند پيروی بهروزرسانیشده و

شدهاست.

3� جایگاه آمایش سرزمین د ر اسناد  توسعه 
رکن یک بهعنوان کشور پنجساله توسعۀ اسناد در سرزمين آمایش جایگاه
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سياستگذاروجهتدهندهبهفرایندهایسازماندهیفضاییتوسعۀبخشها
درپهنۀسرزمينیلحاظشدهاست.آمایشسرزمين،درسطحیفراترازیک
قابليتها، وسنجش اصلی انگارۀ یک مبتنیبر و داشته قرار برنامه یا طرح
شایستگیها،چالشهاونيازهانهدرچارچوبیکپروژهکهدرمقامیکراهبر
توسعهنسبتبهارائۀنقشۀسازمانفضاییمطلوبکشورومجموعۀراهبردها،
سياستها،وجهتگيریهایموردنيازبراینيلبهچشماندازبلندمدتتوسعه

ملیاهتماممیورزد.

4� ضوابط ملی آمایش سرزمین
سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورهيئتوزیراندرجلسۀمورخ83/8/6بنا
بهپيشنهادشمارۀ101.134108مورخ83/7/25سازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشوروبهاستناداصلیکصدوسیوهشتمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران
ملی مهمترینجهتگيریهای کرد. تصویب را آمایشسرزمين ضوابطملی
آمایشسرزمينکهدراستایتبيينفضاییسندچشماندازجمهوریاسالمی
ایرانوترسيمالزاماتتحققآندرتوسعۀبلندمدتکشورومبتنیبراصول
مصوبآمایشسرزمينتدوینشده،شاملمالحظاتامنيتیودفاعی،کارآیی
وبازدهیاقتصادی،وحدتویکپارچگیسرزمين،گسترشعدالتاجتماعی
وتعادلهایمنطقهای،حفاظتمحيطزیستواحيایمنابعطبيعی،حفظ
روابط تنظيم و تسهيل فرهنگی، ميراث از وحراست ایرانی اسالمی، هویت
درونیوبيرونیاقتصادکشور،رفعمحروميتها،بهخصوصدرمناطقروستایی
کشورتنظيمشدهاست.دربارۀمباحثفرهنگیدرسندضوابطملیآمایش

سرزمينمواردذیلآمدهاست.
و درون فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، تعامل گسترش دربارۀ 11 بند
و حفظ بر تأکيد 12 بند ملی؛ همبستگی تقویت درراستای بينمنطقهای
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پویاییهویتایرانیـاسالمیدرتعاملبابروننگریواتکابراینهویتبرای
تحکيموانسجاموحدتملیدرابعاددرونی؛بند31ارتقایجایگاهصنعت
تاریخی ازظرفيتهایطبيعی، استفاده ازطریق ملی، اقتصاد در گردشگری
وميراثفرهنگیکشوروگسترشوتسهيلارتباطاتبينمناطق،بهمنظور
تقویتپيوندبيناقواموخردهفرهنگهاوهمچنينگسترشتعامالتفرهنگی

فراملی)ضوابطملیآمایشسرزمين،پيوست4(.

آمایش سرزمین د ر یک نگاه

تنظيمکنشمتقابلانسانیوعواملمحيطی

رفعفقرومحروميت

گسترشعدالتاجتماعی

ایجادکاربریاراضیمناسبباهدفتوسعۀمتعادل

افزایشکارآییوبازدهیاقتصادی

برقراریتعادلوتوازنتوسعهورفاهدرمناطق

گسترشعدالتفرهنگی

ایجادوتحکيمپيوندهایاقتصادیدرونوبرونمنطقهای

هماهنگسازیتأثيراتفضاییمکانیباسياستهایبخشی
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گفتار د وم: تعریف فرهنگ 
متراکمشدۀ و مادی معنوی، سرمایۀ بهعنوان فرهنگ توسعۀ ملی سند در
تاریخی و دینی ـ ملی هویت تقویت و حفظ عامل اصلیترین و جوامع
و ویژگیها ازحيث را فرهنگ نگاه این با مردمیککشورشناختهمیشود.
کارکردهایآندردوسطحمیتوانموردتجزیهوتحليلقراردادکهازآن
بهعنوانساحتمعنوی)بُعداساسی(وساحتمادی)بُعدمشهودیامتبلور(
فرهنگیادمیشود.سطحبنيادینیااساسیفرهنگشاملارزش ها،هنجارها،
رفتارها،بایدهاونبایدها،اعتقاداتونگرشهاستوسطحمشهودآنبهکاالها،
ابزارهایفرهنگینظيرکتاب،مطبوعات،هنر،سينما، محصوالت،خدماتو
زبان،آدابورسوم،سنن،رفتارها،اطالعرسانی،تبليغومواردیازایندست
بازمیگردد.اصحابفکرواندیشه،اهالیفرهنگومتخصصانعلومانسانیو
اسالمیاتفاقنظردارندکهظرفيتالیۀزیرینیاساحتمعنویفرهنگاست
کهقادراستآراستهشدنبهفضائلاخالقیوصفاتمعنویچونخيرخواهی،
ایثار،انضباطاجتماعی،وجدانکاری،آرمانخواهی،کمالجویی،ظلمستيزی،
عدالتخواهی،خالقيت،دانشطلبی،استقاللخواهی،وطنخواهی،عزتنفس،
تقویت را یاآن راموجبشده باخرافاتوموهوماتوتحجرفکری مقابله
کند.پسسياستگذاری،برنامهریزیوطراحیاقداماتوفعاليتهادرحوزۀ
مدیریتفرهنگیبایدهموارهبُعدزیرینفرهنگرادرکانونتوجهداشتهباشد،
زیراهرگونهبرنامه،فعاليتوتالشدراینزمينهبدونتوجهبهالیۀاساسیو

ابعادمعنویفرهنگاثربخشنخواهدبود.

1� ویژگی ها و ساختار حوزۀ فرهنگ
ویژگیهایبخشفرهنگراازدوجنبهمیتوانبررسیکرد.جنبۀاولوظيفه
استکهاینبخشراتوسعۀعمومیکشوریابهعبارتدیگرفرهنگتوسعه
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برعهدهدارد.دراینرویکردمهمترینوظيفۀبخشفرهنگایجادزیرساختها
فرهنگ بخش نهادی ظرفيت از استفاده با مناسب بسترهای فراهمکردن و
برایتحققرشداقتصادی،اجتماعیوسياسیو...است.بهعبارتدیگرمفهوم
بهتوسعۀهمهجانبه واقعيتاستکهدستیابی این بر ناظر فرهنگتوسعه
مستلزمتقویتزمينههایفرهنگیاست،زیراتوسعۀنامتوازنوبدونتوجهبه
ویژگیهایفرهنگینهتنهااميدوارکنندهنيست،بلکهمخاطراتوچالشهایی
راایجادمیکندکهدربلندمدتمیتوانندتضعيفهویتاجتماعیوفرهنگی
و سریع بسيار اثراتجهشهای مثال برای باشند. داشته بهدنبال را جامعه
فناوریاطالعاتوارتباطاتدردنيایکنونیوتأثيرآنبرمفهومکسبوکار،
بایکدیگرپيشازآنکه نحوۀزندگی،گذراناوقاتفراغتوتعامالتمردم
تجزیه و بررسی فرهنگی بُعد از باید گيرد قرار توجه مورد اقتصادی بُعد از
زندگی یکدیگرکيفيت با دو این تعاملمشترک بهطوریکه تحليلشود، و

معنویومادیافرادرابهبودبخشد.
مفهومفرهنگتوسعهنشانمیدهدکهفراهمکردنزمينههاوساختارهای
مناسبباهدفتأثيربرنظامهایتصميمسازیوتصميمگيریدربخشهای
زمينهها، برمبنای بينالمللی و ملی منطقهای، محلی، گسترۀ در مختلف
در باید بهطورجدی که است موضوعاتی از فرهنگی بسترهای و چارچوبها
باشد،بهگونهایکهحساسيت،توجهوجهتگيریمدیران کانونتوجهقرار
سایربخشهارادرتصميماتمدیریتیحوزهزیرمسؤليتخودبهابعادفرهنگی

سياستها،برنامه،طرحها،اقداماتوفعاليتهامضاعفسازد.
درنظرگرفتنچنينوظایفیبرایبخشفرهنگمستلزمنگاهفرابخشیبه
مقولۀفرهنگاست،بهنحویکهبتوانآثارابعادفرهنگیرادرسطوحمختلف
تصميمگيریشاهدبود.ازسویدیگراینموضعبيانگرآناستکهمتوليان
آنقدر را فعاليتها و برنامهها نباید کشور فرهنگی مدیریت و برنامهریزی
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محدودومحصوردرنظرگيرندکهفقطبهتوسعۀبخشفرهنگمعطوفباشد،
زیراهموارهوجودتعاملمتقابلوپویاميانفرهنگتوسعهوتوسعۀفرهنگی

استکهمیتواندهمافزاییاقداماترابهبودبخشد.
بخشزیادیازبرنامۀبخشفرهنگمعطوفبهتوسعۀمناسباتبينبخش
فرهنگمعطوفبهتوسعۀمناسباتبينبخشفرهنگباسایربخشهاست.
بنابراین،بایدسياستهاوبرنامههایاینبخشرابهگونهایطراحیکردکه
افزایشکيفیو ازیکسوبهرشدسایربخشهاکمککندوازسویدیگر
کمیفعاليتبخشفرهنگنيزحاصلشود.تأکيددرستوبهجایمتخصصان
همسوسازی برای الزم سازوکارهای طراحی بر اقتصادی و اجتماعی علوم
این بر ناظر بنيادینفرهنگی بامفروضات اقتصادیواجتماعی سياستهای
واقعيتاستکهفقدانتنظيمتعامالتميانبخشفرهنگباسایربخشهاو
بالعکس،بهعقبافتادگیجامعهوکشوردرابعاداقتصادی،سياسیوفرهنگی

منجرخواهدشد.
این است. معطوف فرهنگی توسعۀ به فرهنگ بخش وظایف دوم جنبۀ
جنبهبهتأمينحقوقفرهنگیمردمبهمعنایدسترسیعادالنۀافرادبهکاالها

وخدماتفرهنگیاشارهدارد.
ازنشانگرهای ارزیابیآن توسعۀفرهنگیفرایندیکيفیاستکهبرای
قالب در توسعه اهداف به برایدستیابی فرهنگی برنامهریزیهای در کمی
و عناوین نظير شاخصهایی میشود. استفاده خدمات و محصوالت کاالها،
تعداد وخصوصی، عمومی کتابخانههای تعداد مطبوعات، و کتاب شمارگان
وظرفيت تعداد آنها، وظرفيت نمایش تاالرهای و تعدادسينماها موزهها،
و مساجد تعداد توليدشده، فيلمهای تعداد هنری، و فرهنگی مجتمعهای
مکانهایمذهبیو...ازجملهنشانگرهاییاندکهازطریقسنجشوضعموجود

آنهاسطحتوسعۀفرهنگینيزموردسنجشوارزیابیقرارمیگيرد.
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ویژگیهایبخشفرهنگعبارتنداز:
فرهنگ بخش در عملکرد ارزیابی معيارهای تدوین و هدفگذاری نظام .1
فعاليتها از واقعيتبرخی ازجنبههایکيفیوکمیاست،زیرادر تلفيقی
درقالب فقط نمیتوان را فرهنگ معنوی ساحت به مربوط ابعاد در بهویژه

شاخصهاومفاهيمکمیمطرحکرد؛
متغيرهای از زیادی حد تا همانطورکه فرهنگی فعاليتهای و فرهنگ .2
داخلیتأثيرمیگيرند،درعينحالازجریانهایفرهنگیبينالمللیوجهانی

بهویژهدرمقولۀمصرففرهنگینيزمتأثرند؛
برنامههایاینبخشضمنحفظوتقویتفضای 3.درتدوینسياستهاو
بخش ظرفيتهای یکسو از که شود اقدام باید بهگونهای دولت حاکميتی
غيردولتیدراینزمينهفعالترشودوازسویدیگربهرهگيریازسازمانهای
اجتنابناپذیر، و اساسی راهبرد بهعنوانیک غيردولتیدرمدیریتفرهنگی

شتاببيشتریگيرد؛
4.سرمایهگذاریوتقویتزمينههایدارایمزیتنسبیبازدهبيشتریداردو

پرداختنبهآنبایددراولویتقرارگيرد.
5.سياستگذارانومدیرانفرهنگیهموارهمراقبتهایالزمرابرایصيانت
و سوداگرانه رویکردهای قرارگرفتن اولویت در از جلوگيری و فرهنگ از

فعاليتهایفرهنگیدردستورکارداشتهباشند؛
6.بخشچشمگيریازفعاليتهایفرهنگیبهوسيلۀگروههایقومیوزبانیو
خردهفرهنگهایرایجکشورشکلمیگيرد.کشورمادارایتنوعقومیوزبانی
است.بنابراینهرگونهسياستگذاری،برنامهریزیومدیریتفرهنگیهنگامی
موفقواثربخشخواهدبودکهاوالًتنوعوتفاوتهایفرهنگیراپذیراباشد
وثانياًباطراحیسازوکارهایمتناسبازظرفيتخردهفرهنگهابرایتنظيم

تبادالتبافرهنگملیوتقویتآنبهرهمندشود؛
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7.ظهوروتوسعۀفناوریهاینوین،عرصههایمختلفرابهشدتتحتتأثير
بهمراتب آینده و حال در فرهنگ حوزۀ در تأثير این است. داده قرار خود
جدیترخواهدبود،بهطوریکهویژگیهایخاصفرهنگیایرادرآیندهپدید
خواهدآورد.انتخابنگرشفعالوکسبآمادگیبرایتعاملمؤثربااینپدیده
وبهرهگيریفزایندهازظرفيتهایآنبرایتقویتابعادفرهنگیمواردیاست

کهنظامبرنامهریزیهموارهبایدآنرانظارت،مراقبتومدیریتکند؛
8.اگردولتحمایتهایمادیومعنویالزمرابرایاینبخشفراهمنکند،
سببافزایشقيمتتوليداتاینبخششدهواینچرخهسببتجملیشدن
بنابراین بدانهامیشود. افرادخاص دستیابی و هنری و فرهنگی توليدات
ضرورتدارددولتدربخشقيمتتوليداتفرهنگی،نظارتوکنترلداشته

باشد.

ساختار بخش فرهنگ
نگاهبهبخشفرهنگبادیدگاهنظاممندنشانمیدهدکهسهمؤلفۀاصلیبا
عنوانحاکميت،مصرفکننده،وتوليدکنندهاعمازدولتیوغيردولتیساختار
بخشراتشکيلمیدهند.فرهنگوهنربنيانجامعهراپیریزیمیکندوهر
جامعهایهرچقدرهمکهنوپاباشد،دواموبقایآنمبتنیبراصولفرهنگی
استکههویتجامعهوافرادآنرامیسازد.بنابراینمهمترینرکنهویتبخش
درهرجامعهپيشينهوغنایفرهنگیآناست.باتوجهبهاینامروتأکيد
فرهنگهایجهانی اصيلترین و ازکهنترین اسالمی ایران نکتهکه این بر
برخورداراست،سياستگذارانومسؤالنکشور رابرآنمیداردکههمواره
درتدوینوتعييناهدافوسياستهایکالنوبلندمدتجایگاهویژهایبرای
ازارکاناساسیجامعهمحسوبکنند.این فرهنگقائلباشندوفرهنگرا
رویکردتاجاییپيشرفتهکهروححاکمبرچشماندازبيستسالۀجمهوری
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اسالمیایرانمبتنیبرفرهنگومؤلفههایهویتبخشآناست.
قابليتهای و ظرفيت کشور توسعۀ برنامهریزی نظام در فرهنگ بخش
زیادیدربقا،پيشرفتوتوسعۀجامعهدارد.اتکابهاینظرفيتهادرکشوری
چونایرانکهازپيشينهوغنایفرهنگیچشمگيریبرخورداراست،میتواند

ازارکاناصلیوپشتوانههایقویدربرنامههایتوسعهفرهنگباشد.
موزون را توسعه آهنگ که بالقوهایاند امکانات فرهنگی ظرفيتهای
در و شده شناخته باید فرهنگی برنامهریزیهای در و میکنند پرشتاب و
معرضتوجهقرارگيرند.هرگونهاتخاذهدفبدونتوجهبهاینظرفيتهابا
شکستروبهروخواهدشد.ظرفيتهایفرهنگیکشوررامیتوانبهشرحزیر

طبقهبندیومطالعهکرد:
1.ظرفيتهایدینیوملی؛

2.آثارومحصوالتفرهنگیوهنریبهعنوانتأمينکنندۀنيازروحیومعنوی
انسانها؛

3.اقتصادفرهنگواشتغالزایی؛
4.نقشمحوریفرهنگدرتوسعهوتثبيتمناسباتومبادالتبينالمللی؛

5.فرهنگبهعنوانهویتبخشوتضمينکنندۀیکپارچگیملی؛
6.غنیسازیاوقاتفراغت؛

7.منابعانسانیبخشفرهنگ؛
8.ظرفيتهایعمومیدولتی.

2� ساختار مد یریت فرهنگی کشور
دیدگاههایمختلفیدرتعریفنقشدولتدرمدیریتفرهنگیوجوددارد.
برخیمعتقدندکهدولتنبایددرفعاليتهایفرهنگیدخالتکندوبرخی
دیگربهلزومدخالتمستقيمدولتدرتمامفعاليتهایفرهنگیمعتقدند.این
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تفاوتدیدگاههاوتبعاتآنسببشدهاستکهنحوۀحضورومدیریتدولت
درعرصۀفعاليتهایفرهنگیوهنریدچارنوساناتشدیدشدهودرپردهای

ازابهامباشد.
یکیازچالشهایاساسیدرحوزۀمدیریتفرهنگی،نبودتعریفمشخص
وصحيحازنقش،جایگاهومسئوليتهایدولتدرهدایت،حمایت،نظارت
واجرادرحوزۀفرهنگوهنراست.اینمعضلمدیریتفرهنگیرامبهمو
ناهماهنگمیسازد.ازسویدیگردرحالحاضر،دستگاههاونهادهایمتعددی

درحوزۀفرهنگوهنرفعاليتدارند.
هنر و فرهنگ درعرصۀ فعاليتهایی انجام عهدهدار ازسازمانها هریک
کشورهستندوگاهیدربرخیازفعاليتهاچندیندستگاهوسازمانخودرا
متولیاجرایآنمیدانند.بنابراینآنچهدیدهمیشودتداخلوناهماهنگی
ازسوی فعاليتهایفرهنگیوهنریکشوراست. انجام ميانسازمانهادر
دیگردستگاههایمتعددیخودراموظفبهنظارتبرفعاليتهایفرهنگیو
هنریکشورمیدانندکهاگردولتتکليفبخشفرهنگرادرقبالهریکاز
اینمراجعنظارتیمشخصنکند،هموارهعواملبازدارندۀغيرقانونیوغيرقابل

پيشبينیمانعروندتوسعۀاینبخشخواهدشد.
سازمانها،ارگانهاونهادهایفعالدراینعرصه،ضمناستفادهازبودجۀ
دولت،سياستهایفرهنگیدولترابرنمیتابندوخودراملزمبهپاسخگویی
نمیدانندوگاهخوددرنقشسياستگذارظاهرشدهوبرایبخشفرهنگو
هنرتصميمگيریمیکنند.ازآنجاکهفلسفۀوجودیاینگونهسازمانهابرای
دورۀمعينیتعریفشدهاست،سازمانهایمذکوربعدازپایانمأموریتخود
درپیتعریفوظایفجدیدیبرمیآیندتابتوانندبهبقایخودادامهدهندو

اینتسلسلموازیکاریوتداخلهمچنانادامهمییابد.
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گفتار اول: آمایش سرزمین د ر حوزۀ فرهنگ 
هرگونهبرنامهریزیدرحوزۀآمایشفرهنگیبایدبهکمالرساندناستعدادهاو
شایستگیهایانسانرادرتمامشئونزندگیفردیواجتماعیموردتوجهقرار
دهد.ازاینحيثنيزمیبایدآمایشفرهنگیوآمایشدرحوزههایسياسی،
اقتصادیواجتماعیارتباطیزندهوپویاطراحیشودتاازمجرایآنامکان
فراهم برایتوسعۀهمهجانبۀجامعهوکشور ازظرفيتهایمتقابل استفاده

شود.
اینامرنشانمیدهدکهاوالًآمایشدرحوزۀفرهنگ،گسترۀبيشتریرا
برایآمایشدرحوزۀفرهنگ، درمقایسهبادیگرحوزههادربرمیگيرد.ثانياً
در ثالثاً قرارداد. مدنظر همواره را فرابخشی و کالن نگرش و دیدگاهها باید
طراحیبرنامههاواقداماتمرتبطمشهودفرهنگ،هموارهبایداینتعامالت

درنظرگرفتهشود.
مسئلۀمهمدرآمایشوبرنامهریزیفضاییایناستکهتفکيکفضایی
باتفکيکاجتماعیبهطورهمزمانمدنظرقرارگيردورابطۀایندوبهخوبی
ادراکشود.برایناساسمنطقهبندیمناطقبراساسمرزهایجغرافياییو
سازمانیمعنایاجتماعیپيدامیکند،بهطوریکهمیتوانتفاوتهایمعنادار
ازلحاظبسياریمتغيرهایاجتماعیبينمرزهایمناطقکشفنمود.ایندر
حالیاستکهمرزبندیمناطقباتوجهبهمقتضياتسازمانهاصورتمیگيرد

نهبراساسمقتضياتساکناندرونمرزها.
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در فرهنگی خدمات و امکانات توزیع نحوۀ به سرزمين فرهنگی آمایش
مناطقمختلفاشارهداردکهوضعموجودشهرممکناستباحالتمطلوب
تطابقیاتفاوتداشتهباشد.حالتمطلوبرامیتوانبابحثعدالتاجتماعی
واصولاخالقیحاکمبرحقوقشهروندانونيازآنانبهرشدمادیومعنوی
مربوطدانست.لذادربحثآمایشفرهنگیایننکتهحائزاهميتاستکه
و اجتماعی مشخصات باید ناگزیر امکانات توزیع و فضایی تقسيمبندی در
مقتضياتساکنانمناطقموردتوجهقرارگيرد.نکتۀمهمدیگرکهچگونگی
توزیعامکاناتواستفادهازآنهاستبهویژگیهایاجتماعیوفرهنگیساکنان
بستگیداردوبهنوبۀخودبرارزشها،ترجيحاتوتقاضایمردمدربارۀامکانات

تأثيرمیگذارد)بهروان،4:1385(.
اقشار خواستهای و تقاضاها تنوع درنتيجه و فرهنگی ارزشهای تنوع
اجتماعیمسائلمربوطبهسياستگذاریهاوبرنامهریزیهارابسيارپيچيده
میسازد.برنامهریزینيازمندداشتناطالعاتکافیدربارۀخواستهاوتقاضای
افراددرمناطقاست.چنينبرنامهریزیمعطوفبهنيازافرادبابرنامهریزیاز
ارائهکنندگانخدمات سازمانی درون مقتضيات به معطوف که پایين به باال

استکاماًلتفاوتدارد.
درتوسعۀپایداراجتماعیفرایندهاییکهبرایرسيدنبهاهدافیهمچون
ارتقایرفاهفيزیکی،ذهنی،اجتماعی نيازهایاساسی، تأمين عدالتخواهی،
ابداع مشارکت و مردمساالری و زیستی و فرهنگی ميراث حفظ جمعيت،
رالندال، ایناصطالح ناميدهمیشوند. نرمجامعه میشوندزیرساختهای
خدمات شامل نرم زیرساختهای این گرفت. بهکار برکلی، دانشگاه استاد
و و...( فراغت اوقاف اجتماعی، فرهنگی، خدمات )بهداشت، انسانی معمولی
نيزساختارغيررسمیجامعه،شبکۀسازمانهایداوطلبوروابطاجتماعیاند
کهجامعهراشکلمیدهند.بهنظرمیرسدبرنامهریزیهایتوسعهایازجمله
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برنامههایمبتنیبرآمایشاگربخواهدجوامعفعالیایجادکندبایددرهمۀامور
یکپارچگیبينهمۀاینعناصرایجادکندوهماناندازهکهبهزیرساختهای
فرهنگی حيطۀ بر تأکيد )ازطریق نرم زیرساختهای به میدهد سختبها

آمایش(نيزتوجهکند.
برنامهریزیهایفرهنگی،اجتماعیواقتصادیونيزتعادلبخشیبهآنها
دردرونتوسعهونوسازیازاهميتویژهایبرخودارخواهندبود.زیرادولت
را ازمحيطاجراییوسازمانی تابخشی وسازمانهایاجراییوظيفهدارند

براساسضرورتهایآیندهفعالسازند.
برایناساسمطالعاتاجتماعیوفرهنگیدرفرآیندهاییکهبهمهندسی
اجتماعیومهندسیفرهنگیمنجرمیشودازاهميتویژهایبرخوردارخواهد
شد.دراینشرایطضروریاستتابرنامۀتوسعهوتحوالتمحيطاجتماعی
ضمنپيوندبایکدیگر،روندهایتعدیلرابرایبهينهسازیالگوهاوروشها
درجهتاصالحکارکردهایفرهنگیفعاليتهایاقتصادی،سياسیواجتماعی
درراستایاهدافبازسازینماید.هرکشوریکهبتواندبيندومؤلفۀیادشده
و توسعه فرایند تا شد خواهد قادر درنهایت کند، ایجاد مؤثری همبستگی
دگرگونیدرساختارهاوفرآیندهارادرروندآراموتعدیلشدهپیگيرینماید.
فرآیندهای به نسبت عينیتر و واقعی درک نيازمند یادشده اهداف تحقق

اجتماعیونيزواقعيتهاینهفتۀجوامعاست.
و برنامهها چارچوب در فرهنگی امکانات توزیع بحث همچنين
سياستگذاریهایبرنامۀشهریکهدارایدوبعداساسی،یکیتوزیعفضایی
جمعيتودومتمرکزفضاییارزشهاورفتارهایوابستهبهفرهنگقابلتحليل
وبررسیاست.ازاینروموضوعآمایشفرهنگیبرنامۀراهبردیفقطبرایادارۀ
سازمانهایفرهنگیکهمأموریتوهدفاصلیآنهاارائۀخدماتفرهنگی
بهجامعهاست،نيستبلکهموضوعشهمۀمردمجامعهوهمۀسازمانهای
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معنوی و مادی سرمایههای و مواهب همۀ و فرهنگی از اعم کشور موجود
موجوددرفرهنگوطبيعتکشوررادربرمیگيرد)شاپورآبادی،13:1388(.

1� آمایش فرهنگی سرزمین 
فرهنگوهنربنيانجامعهراپیریزیمیکندوهرجامعهایهرقدرهمکهنوپا
باشد،دواموبقایآنمبتنیبراصولفرهنگیاستکههویتجامعهوافرادآن
رامیسازد؛بنابراینمهمترینرکنهویتبخشدرهرجامعه،پيشينهوغنای
فرهنگیآناست.باتوجهبهاینامروتأکيدبرایننکتهکهکشورایراندارای
یکیازکهنترینفرهنگهایجهاناست،سياستگذارانفرهنگیکشوررا
برآنمیداردکهفرهنگراازارکاناساسیجامعهمحسوبکنندوجایگاه
بلندمدت و اهدافوسياستهایکالن تعيين برایآندرتدوینو ویژهای

کشورقائلباشند.
اینرویکردتاجاییپيشرفتهکهچشماندازبيستسالۀجمهوریاسالمی
نيزمبتنیبرفرهنگومؤلفههایهویتبخشآناست؛تاحدیکهاولينبند
از8بنداینسندبرفرهنگوعناصرآنوبهویژهفرهنگعمومیجامعهتأکيد

کردهودربندهایدیگرنيزبهتناسبموضوع،بهفرهنگاشارهشدهاست.
ایرانی برایجامعۀ را زیر بيستساله،ویژگیهای افقچشمانداز اول بند
و جغرافيایی فرهنگی، مقتضيات با متناسب توسعهیافته، است: برشمرده
انقالبی، و ملی اسالمی، ارزشهای و اخالقی اصول متکیبر و تاریخیخود،
تأکيدبرمردمساالریدینی،عدالتاجتماعی،آزادیهایمشروع،حفظکرامت

وحقوقانسانهاوبهرهمندازامنيتاجتماعیوقضایی.
جمهوری اهداف پيشبرد در آن نقش و هنر و فرهنگ وضعيت مطالعۀ
باید کشور فرهنگی وضع به توجه با که است مستمر و الزم امری اسالمی
را اهدافخاصیصورتپذیرد. درهمينزمينه،استانهایکشور با همواره
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سرمایۀ بهعنوان فرهنگ دانست. زبانها و فرهنگها تالقی کانون میتوان
معنوی،مادیومتراکمشدهجوامعواصلیترینعاملحفظوتقویتهویت
ملیوتاریخییککشوروجامعهشناختهمیشود)خداوردی،15:1390(.

برنامهریزی برنامهریزیفضاییدانست. رامعادلواژۀ بتوانآمایش شاید
فضایینقشمهمیدرشکلدادنبهآیندۀفضاهاومکانهاییکهمازندگی
میکنيموایجادمحيطپایدارایفامیکند.برنامهریزیفضاییمیتوانددنيای
جدیدیراازطریقفضاهایجدیدومکانهایمعناداربهوجودآورد.میتواند
ارتباط و اتصال این بههممتصلاستوچگونه نشاندهدچگونهمکانها

میتواندبهبودیابد. 
اینتفکردردهۀ1950زیربنایاکثرنظریههایمربوطبهفضاراتشکيل
میدادوآنراچارچوبیآهنينودرمقابلبافتاجتماعیوفرهنگیهمچون
موممیانگاشتولذانقشسازوکارهایاجتماعیوفرهنگیوغيرهرانادیده

گرفت.
و منطقهای برنامهریزیهای با کشوری و کالن مدیریت معموالً ازاینرو
فضایییابهعبارتدیگرآمایشسرزمينسعیدارددرجهتسياستگسترش
عدالتاجتماعیوکاهشنابرابریومحروميت،دسترسیهموطناندرنقاط
مختلفکشوربهخدماتوامکاناتگوناگونزندگیرافراهمسازدزیراچنين
تعارضهایمنطقهایجلوگيریخواهد و نارضایتیعمومی بروز از سياستی

کرد.
میآید ميان به امکاناتسخن نابرابری از وقتی که است این مهم نکتۀ
ميزانتقاضاونيازشهروندانودرجۀشدتآننيزحائزاهميتاست.بدیهی
لذا نيست، افراد تقاضای مورد اندازه یک به خدمات و امکانات همۀ است
دسترسیوکمبودبرخورداریآنهادرمناطقنمیتوانداحساسمحروميت
ایجادکند.امکاناتوخدماتفرهنگیازاینمقولهاست،زیراتقاضایمصرف
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معنوی و رشدذهنی مستلزم رفاهی و زیستی نيازمندیهای برخالف آنها
افراداست.بهعبارتدیگردسترسیبهامکاناتفرهنگینهمستقيماًبلکهبهطور
بههنجارها پایبندی و ارزشها وتحول تغييراتذهنی ازطریق غيرمسقيم

میتواندبرکاهشنابهنجاریهایعمومیتأثيرگذارد.
دربحثآمایشیابرنامهریزیفضاییدونوعتفکيکوتمایزمطرحمیشود:
یکیتفکيکفضاییومرزبندیمناطق؛دومتفکيکاجتماعیکهدرکمردم
میسازد. روشن را پيرامونی فضاهای در دیگران با خود رابطۀ چگونگی از
سیرایتميلز،جامعهشناس،مفهومتخيلجامعهشناسیرابهکاربردوآن
قادر را دارندهخود زیرا باشند، دارا باید انسانها کههمۀ میداند راچيزی
قائل افراد انواع بيرونی برایدرونیوحيات تابرچسبمعناییکه میسازد
است،چشماندازتاریخیووسيعتریرادرککندکهدرنتيجۀآنبهفردکمک
میکندتجاربخودرابازشناسدوسرنوشتخودرابسنجد.هارویدرمقابل
مفهومی را آن و میسازد مطرح را جغرافيایی تخيل جامعهشناسی، تخيل،
میداندکهفردراقادرمیسازدتانقشفضاومکانرادرزندگیخوددریابد
وتشخيصدهدکهچگونهارتباطاتميانافرادوسازمانهاازفضاییکهآنان
راازهمجدامیکند،تأثيرمیپذیرد.اینتخيلآدمیراازوجودرابطهایکه
مياناو،محلهوسرزمينوجودداردمطلعمیسازد.همچنين،فردمیتواند
دربارۀارتباطبينرویدادهادردیگرجاهاقضاوتکند.مسئلۀمهمدرآمایش
وبرنامهریزیفضاییایناستکهتفکيکفضاییایناستکهتفکيکفضایی
باتفکيکاجتماعیبهطورهمزمانمدنظرقرارگيردورابطۀایندوبهخوبی
و جغرافيایی مرزهای براساس شهر منطقهبندی اساس این بر شود. ادراک
میتوان بهطوریکه میکند، پيدا اجتماعی معنای شهرداری( )مثاًل سازمان
تفاوتهایمعناداریازلحاظبسياریمتغيرهایاجتماعیبينمرزهایمناطق
مقتضيات به توجه با مناطق مرزبندی که است حالی در این کرد. کشف
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)بهروان، مرزها درون مقتضياتساکنان براساس سازمانهاصورتمیگيرد.
5:1385(توسعۀهمهجانبهفقطدرصورتیتضمينمیشودکهبتوانعوامل
کرد. طراحی آمایش راهبردی برنامههای پيوستۀ جزء بهصورت را فرهنگی
برنامههایراهبردیباتوجهبهبسترتاریخی،اجتماعیوفرهنگیهرجامعه
عوامل باید سرزمين، آمایش برنامهریزی مرحلۀ در ازاینرو میشود. تعریف
شتاب از که محدودکننده عوامل بهصورت خواه آورد، بهحساب را فرهنگی
توسعهمیکاهندیابهعنوانعواملیکهموجباتدگرگونیوتغييراجتماعیرا

فراهممیآورند)شاپورآبادی،4:1385(.
ازطریق منطقهای جوامع و ملی هویت ساختار از تبيينیحسابشده با
مسير در عدالتمحوری، و محروميتزدایی جهت میتوان سرزمين آمایش
برنامهریزیمنطقهایوالگویتقسيماتکشوریبراساسآن،گامبرداشتتا
همپيوندی،پراکندگی،همزیستیوتعادلمردممناطقمختلفرادرتقسيمات
آتیمدنظرقراردادهودرکنارآنبرنامهریزیهایمنطقهایرابهبرنامههای
متمرکزکالنوسندچشماندازبيفزایيم،تاتعادلیمناسببينمناطقمختلف

کشوربرقرارشود.
و فرهنگی ویژگیهای انواع با منطقهای جوامع میبایست راه این در
اجتماعی،جغرافياییوتاریخی،نژادیوقومی،زبانیوگویشی،دینیومذهبی
وغيرهبررسیوهرگونهبرنامهریزیوساماندهیباتوجهبهآنهاصورتگيرد.
بایدبهدنبالفضاسازیحسابشدهایگشتکهبدونپارهپارهشدنکشور،اقوام
را خود و بوده برخوردار کشور در نسبی رضایت از بتوانند مختلف ادیان و
بخشیازهویتایرانزمينبدانندوبهخواستهایتجزیهطلبانهبهعنوانتنها

راهحلمتوسلنشوند.
درایران،اقوامفارس،کرد،لر،عرب،ترکمن،ترک،گيلک،تالشی،مازنی،
ارمنی،آسوری)آشوری(،بلوچوسيستانیدرکنارهمزندگیمیکنند.بسياری
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ازاقوامموجوددرایراندرکشورهایدیگربعضاًقوماصلیهستند،همچون
دیگر ازکشوری بخشی دیگر برخی و وعربها ارمنیها،ترکمنها ترکها،
چنين جمعکردن تالشی. و کرد، سيستانی، بلوچ، بهمانند میروند؛ بهشمار
ایران اقوامدریکسرزميندرخاورميانهکارهيچکشوریجز از گوناگونی
هر درحالیکه و است بوده چنين نيز باستان عهد در همانگونهکه نيست؛
قومیزیرچتردولتخودبودند،ایرانتنهاکشوریبودکهاقوامگوناگوندرآن
زندگیمیکردند.بابرنامهریزیحسابشدهمیشود،چهدرکشورهایآسيای
ميانهچهدرکشورهایاسالمی،باارائۀنظریوعملیازهمزیستیادیانو
اقواممختلفدرعصرجهانیشدن،همبرهویتملیصحهگذاریمهمبرتکثر

فرهنگیتأکيدشود.

2� نقش آمایش فرهنگی د ر تقسیمات کشوری و محرومیت زد ایی 
نشان را کشوری تقسيمات از موفق نمونهای نسبی، درحد ما کشور تجربۀ
میدهد.چراکهازیکسو،باتمامتنوعقومی،نژادی،تاریخیوفرهنگیایکه
درآندیدهمیشود،بهتجزیۀکشورمنتهینشدهاستوهمزماندرسالهای
که مالحظاتی از برخی براساس جدید استانهایی به کشور تقسيم با اخير
تنوعاتقومیومنطقهایرامدنظرقراردادهاست،رضایتنسبیایبرایاقوام
وجوامعمنطقهایبهدنبالداشته،گرچههرگزکافینيستوتاشرایطایدئال

راهدرازیدرپيشاست.
همپيوندی، فوق، محاسبات عالوهبر کشوری تقسيمات باید راه، این در
پراکندگی،همزیستیوتعادلمردممناطقمختلفرادرتقسيماتآتیمدنظر
قراردهد.درکنارآنبرنامهریزیهایمنطقهایرابهبرنامههایمتمرکزکالن
وسندچشماندازبيفزاید،تاتعادلیمناسببينمناطقمختلفکشوربرقرار
انسجام و مختلف مناطق همزیستی و همپيوندی ازطریق همبستگی شود.
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ازطریقبرقراریتعادلنسبیبينمناطقمختلف؛بهطوریکههریکازاقوام
ازهویتیبزرگتر،یعنی عالوهبرحفظهویتبومیومحلی،خودرابخشی

هویتایرانیحسکند.
تبعيض بدون بهرهمندی امکان متعادل، کشوری تقسيمات ازآنجاکه 
همۀاقواموپيروانادیانرادرپهنۀسرزمينفراهممیکندوعدالتمحوری
دستور در تحققمیبخشد،میبایست امکانات و منابع درتخصيصهمۀ را
توزیع عدم و کشورمان در مختلف اقوام کثرت به توجه با گيرد. قرار کار
منابعخدادادیدرهمۀمناطقکشور،احتمالتمایالتتجزیهطلبانهمیرفت،
تصور که بدینمعنا گرفت. صورت مالحظاتی با کشور تقسيمات ازاینرو
میرفتچونهمۀجاهایدنيا،استانهاومناطقیکهاحساسکنند،بسيار
ثروتمندترازبقيۀکشورهستند،ازجداییحمایتکردهوکشوررابهمخاطره
تجزیهمیافکنند.امااینکمطالعاتنشانمیدهدکهنهتنهابرخورداری،که
تجزیهطلبانهمیشود، تمایالت موجب نيز ازکشور مناطقخاص محروميت
ما درکشور بهخصوصکه برداشت؛ گام محروميتزدایی راه در ازاینروباید
اینمناطقمحروماکثراًدرحاشيهومرزهایسرزمينمانقراردارندوهماینک
روبهرویيم.همانگونهکه مناطق این در امنيتی درگيریهای از برخی با نيز
دربخشاقتصادیباسهامعدالتبهسویمحروميتزداییحرکتمیکنيم،
نبایدفقرومحروميترافقطدرحوزۀاقتصادببينيموبایددرابعاداجتماعی
وفرهنگینيزبهسویعدالتمحوریومحروميتزداییباطرحهاوبرنامههایی

حسابشدهگامبرداریم.

3� برنامه های آمایش فرهنگی سرزمین
کشور در سرزمين تعادل عدم وجود از کشور فضایی سازمان کلی ساختار
حکایتدارد.حاشيههایزاگرس،دامنههایالبرز،دشتهایساحلیومرکزی
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کهدربرگيرندهکالنشهرتهراننيزاست،براساسقابليتهایطبيعی)عوامل
مبنیبر گذشته در دولتها سياستهای تأثير تحت همچنين و غيرارادی(
و جمعيت از قابلمالحظهای بخش ارادی(، )عوامل توسعه قطبهای ایجاد
فعاليتهارادرخودجایدادهاست.تقریباًتمامشهرهایبزرگومجموعههای
متراکمروستاییوبخشعمدهایازمراکزمهمتوليدکشوردراینمحدوده

قراردارندکهازاینمنظراختالفمعناداریبابخشهایشرقیکشوردارد.
ایجادقطبهایرشدوتخصيصمنابعمالیبيشتردر اتخاذراهبردهای
گذشتهموجبقطبیشدنسکونتگاههاوفعاليتهایاقتصادی،اجتماعیو
است. شده مناطق این در بيشتر درنهایتتراکم و مناطق این در فرهنگی
چندینقطبجمعيتیوصنعتیازجملهتهران،اصفهان،مشهد،شيرازوتبریز
از انباشتی و کرده خودجذب به را فعاليتها و جمعيت از عمدهای بخش
سرمایهگذاریهایسابقهمچنانباعثمهاجرتبيشتروجذبجمعيتهای
سرگردانبهایننواحیشدهوهمچناناینروندباشدتوضعفهاییاستمرار
داردکهنتيجۀآنعدمتعادلشدیدوتفاوتدرشاخصهایتوسعۀاینمناطق
نامتعادل بهشدت توزیعجمعيتنشين بهویژه است. کشور و مناطق سایر با
است.تجمعوتمرکزجمعيتواستقرارصنایعمختلفدرقطبهاییادشده،
امکاناتراجذبکردهوبهصورتمستمرحوزۀ بهصورتمستمرجمعيتو
خودشانراتوسعهمیدهندکهپيامدآنتشدیدنابرابریهاوعدمتعادلاین

مناطقباسایرمناطقاست.
قابلتوجهاستکهبسياریازمناطقمحرومکشورمادرجوارمرزهایما
قراردارند.چنانشکافیهممیتواندبهتضعيفهویتملیمنجرشودوهم
امنيتکشوررابهخطراندازد،ازاینروتوجهبهآنهادراولویتقراردارد.از
طرفی،اگرمناطقمحروممرزیدرجوارکشورهاییقرارداشتهباشندکهچه
در آنان با ازطریقمسافرتهایمختلف اینکشورهاچه ازطریقرسانههای
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تعاملباشند،بخشیازنيازهایفرهنگیخودراازطریقآنهابرطرفمیسازند.
اینوضعدرموردمناطقمحرومساحلیجنوبکشورماصدقمیکند.ولی
مناطقمحروممرزیکشورهنگامیکهدرکنارکشوریقرارداشتهباشندکهاز
توانزایشفرهنگیامروزینبرخوردارنيست،باوضعيتبحرانیتریروبهرویند.
ازاینرودراولویتتوجهقرارمیگيرند.آنشاملحالاستانهایغربیوشرقی
تمایالت با درهمسایگیخود مناطقمحرومهنگامیکه مامیشود. کشور
تجزیهطلبانهروبهرویند،وضعبحرانیرانشانمیدهند.بیشکاگرتوسعهدر
ابعاداقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدراینمناطقایرانبهگونهایباشدکهآنان
خودرادروضعيتیمطلوبترازاقوامخوددرآنسویمرزهاببينند،تمایالت
تجزیهطلبانهرشدنخواهدیافت،چهبهجایاینکهبهچالشیجدیبدلشود.
مناطقغربیماازاینبحرانرنجمیبرند.همچنيندرهمۀاستانهاییکهنرخ
بيکاریباالست،اگرفرصتهایاوقاتفراغتجوانانبرنامهریزینشود،رویکرد
آنانبهجایگزینهاییهمچونموادمخدرومفاسدمختلفبهدورازواقعيت
نيست.خيلجوانانبيکارظرفيتآنرافراهممیآوردتاازآنانبرایکارهای
داوطلبانهنيزاستفادهشود.ازنظرآسيبهایاجتماعینيزدراستانهاییکه
فرهنگی، امکانات افزایش نهتنها باالست،باید آنها در جنایات و جرم آمار
بلکهتوجهبهزیرساختهایاجتماعیوفرهنگیوتحوالتیدراینحوزه،در
اولویتبرنامههایتوسعۀایناستانهاقرارگيرند.مناطقغربیوجنوبغربی
ماازاینویژگیبرخوردارند.اگرمجموعۀمناطقمحرومازامکاناتفرهنگی
اززیرساختهایاجتماعی ازآسيبهایاجتماعیعميقومحروم برخوردار
وفرهنگیرادرکنارهمقراردهيم،خواهيمدیدکهآنهادرمناطقغربیو
جنوبغربیهمپوشیخواهندداشتکه»قطبمحروماجتماعیـفرهنگی«

کشورراتشکيلمیدهند.
و بوشهر خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان، لرستان، استانهای
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کهگيلویهوبویراحمدازمحروميتیفراترازاستانبرخورداربودهودرحقيقت
قطبمحروماجتماعیوفرهنگیکشوررادراینمنطقهتشکيلمیدهند.این
درحالیاستکهاکثرهميناستانها،بيشترینثروتملیمایعنینفتوگاز
رادرخودجایدادهاندواگرمحروميتشانادامهیابد،دربلندمدتبهسوی
راهحلهاییسوقخواهندیافت،کهبهنفعحفظتماميتارضیکشورنيست.
آنچهبایدبانگاهآمایشیمدنظرقرارگيرد.مقولۀفرهنگوبرنامههایفرهنگی
است،چراکهبرنامههایفرهنگیدریکنگاهکلنگرزیرساختتوسعۀهرکشور
است.استفادۀنادرستازبخشیازسرزمين،بهرهبرداریبیرویهوبارگذاری
توانمندیهای و قابليتها به توجه بدون سرزمين تحمل ظرفيت از بيش
سرزمينباعثشدهاستتاازیکسوفشارمضاعفیبرسرزمينومحيطزیست
تحميلشودوازسویدیگرموجبتمرکزجمعيتوفعاليتهادربخشهاو
مناطقخاصودرانزواوحاشيهقرارگرفتنسایرمناطقشدهاست.بههمين
علتموضوعآمایشسرزمينبرایبازتوزیعجمعيتوفعاليتدرپهنۀسرزمين
وهمچنينکاهشفشارهایواردشدهبهمحيطزیستدرچارچوبعلمآمایش
درکانونتوجهبرنامهریزانوسياستگذارانتوسعهقرارگرفتهوبرایناساس
رویکردمتعدددرچارچوبعلمآمایشبسطوتوسعهیافتهاست)شاپورآبادی،

.)6:1385
جمهوریاسالمیایراننيزدرخاللچنددهۀگذشتههموارهدرجستوجوی
سازوکارهاییبرایساماندهیبهسازمانفضاییکشوربهتناسبقابليتهاو
توانمندیهایکشوردرچارچوبطرحهایآمایشبودهاستتابتوانبرمبنای
توسعۀ ازمواهب و قرارگرفته انزوا در راکه ازمناطقکشور بسياری آنها
کشوربهرهچندانینبردهاند،بهسطحمعقولیازتوسعۀمتناسبباسایرمناطق
برسانند.ليکنبهدالیلمختلفاینمهممحققنشدهاستوکماکانبخشهای
زیادیازمناطقکشورعلیرغمقابليتهاییازسطحتوسعهنيافتگیبيشتری
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درمقایسهباسایرکشورهارنجمیبرند.متأسفانهوابستگیکشوربهمنابعنفتی
دربروزعدمتعادلهادرکنارعواملطبيعینقشداشتهاست.بررسیهانشان
ایرانپيوند اوایلدهۀ1350شنفتوتوسعهدرپهنۀسرزمين از میدهد،
تنگاتنگییافتهاندوباافزایشقيمتآنطیبرخیسالهاتشدیدشدهاست.
بههميندليلوابستگینوساناتقيمتنفترونقورکودآنبرچگونگیروند
توسعۀملیتأثيرگذاشتهوتوسعۀکشوربهشدتتحتتأثيرآنقرارگرفته
با تناسب عدم عالوهبر نفتی درآمدهای به وابسته توسعۀ الگوی این است.
واقعياتجامعۀایران،ظرفيتیکاذبوبهدورازنيازهاوتواناییهایاجتماعیرا
باعثشدکهبازتابآنرابهصورترشدناموزونسکونتگاهیانسانیوتمرکز
تهرانمیتوانمشاهده بهویژهکالنشهر مناطقمختلفکشور در فعاليتها
مفهوم این با ارتباط و پيوند در نيز مناطق دیگر توسعۀ بهطوریکه کرد،
ارتباطیافتهاست.پسازقریببههفتدههبرنامهریزیدرکشورهنوزعدم
تعادلهایبسياریشدیدیدرپهنۀکشورمشاهدهشدهوهنوزهمبسياری
)سلطانی، است نشده شناخته آنها، انکارناپذیر استعدادهای و قابليتها از

.)65:1392
بررسیرویکردهایتوسعۀمنطقهایوآمایشسرزميندرایرانحاکیاز
ایناستکهمدلیکهبرایتعادلبخشیوایجادتوازنمنطقهایدرکشوربه
منطقهای توسعۀ برنامهای رویکردهای از برگرفته عمدتاً بودند، درآمده اجرا
متداولدرجهانازجملهنظریۀقطبرشدوتوسعۀنقطههاولکههایدارای
اقدامات برپایۀچنينرویکردیشکلگيریفعاليتهاو بودند. قابليتاستوار
توسعهدرپهنۀکشورازیکسوبرخاستهازضرورتونيازدستیابیبهیک
توسعۀ فرصتهای و قابليتها بهجایآنکه دیگر سوی از و بود ملی هدف
چارچوب در عمدتاً دهد، قرار استفاده مورد و تقویت منطقه در را درونزا
سياستهاوهدفهایکالنپيشبينیشدهدربرنامههایتوسعهملیباتأکيد
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ازکشور اقتصادیوشبکههایزیربناییدربخشهایخاصی صرفبررشد
بودکهبهصورتلکههایمتمرکزوقطبیآماربسيارپراکندهوناموزونخود
رانمایانساخت.بازتاباینرویکردبهصورتتفاوتهایاقتصادیواجتماعی
دیگر و تهران بين فاحش تفاوتهای و نمایانشد آن از ناشی وسرزمينی
بينجوامعشهری بهطورکلی و متوسطکوچک وشهرهای بزرگ شهرهای
وروستاییراپدیدآورد)رهنمودهاوتدابيرآمایشبرایبرنامۀششمتوسعۀ

کشور،19:1395(.

4� آمایش فرهنگی د ر اسناد  باالد ستی 
باید خصوص این در سياستگذاری و سرزمين آمایش برنامهریزی هرگونه
درراستایسياست،اهدافوبرنامههایدولتقرارگيرد.جهتمشخصشدن
سهموزارتخانهدرتوسعهفرهنگکشوربخشهاییازاسنادباالدستیکهدر
آنهاسخنیدرزمينۀفرهنگبهميانآمدهاستبررسیشود.ایناسناددر
درجۀاولقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانوبخشهایمربوطبهفرهنگ
آناست.سندچشماندازوبستۀاجراییوزارتفرهنگوارشاداسالمیمورد
توجهقرارمیگيرد.برایمثالفصلهاییازقانوناساسی،کهدرآنهابيشتر
ازسایربخشهابهموضوعاتفرهنگیاشارهشدهاست،عبارتنداز:فصلاول
تاریخوپرچمرسمیکشور(،اصلهای )اصولکلی(،فصلدوم)زبان،خط،
بيستویکم، بيستم، اصلهای شامل ملت( )حقوق فصلسوم تاسیام، اول
بيستوسوم،بيستوچهارموسیاموفصلپنجم)حقحاکميتملتوفتوای
و یکصدوپنجاهوچهارم یکصدوپانزدهم، پنجاهوششم، اصلهای آن( از ناشی

یکصدوهفتادوپنجم)قانوناساسیجمهوریاسالمیایران(.
است بخشهایی مهمترین از یکی کشور چشمانداز سند در فرهنگ،
مبتنیبر افق1404 در توسعهیافتگی تاآنجاکه است. اشارهشده آن به که
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ستونهاییاستازجملهمواردیکهدربخشفرهنگیاینسندبرآنتأکيد
شدهاستعبارتنداز:اعتال،تعميقوگسترشمعرفتوبصيرتدینیبرپایۀ
قرآنومکتباهلبيت)ع(؛استوارکردنارزشهایانقالباسالمیدراندیشه
وعمل؛تقویتفضائلاخالقیوایمان،همچنينروحيۀایثارواميدبهآینده؛
اندیشۀ برنامهریزیبرایبهبودرفتارهایفردیواجتماعی؛زندهنگاهداشتن
بهعنوان آن تأثير برجستهکردن و امامخمينی)ره( وسياسیحضرت دینی
وجدان تقویت برنامهریزیها؛ و سياستگذاریها تمام در اساسی معيارهای
کاری،انضباطاجتماعی،روحيۀکاروابتکار،درستکاریوقناعت،کارآفرینی
واهتمامبهارتقایکيفيتتوليد؛فرهنگسازیبرایاستفادهازتوليداتداخلی،
افزایشتوليدوصادراتکاالوخدمات؛سالمسازیفضایفرهنگی،رشدآگاهی
وفضائلاخالقیواهتمامبهامرمعروفونهیازمنکر؛مقابلهباتهاجمفرهنگی
وگسترشفعاليترسانههایملیدرجهتتبييناهدافودستاوردهایایران

اسالمیبرایجهانيان)سندچشماندازبيستسالۀجمهوریاسالمیایران(.
میتوان را 1404 افق در کشور چشمانداز پيشرو، برنامههای تحقق با
بر انقالبی، و ایرانی اسالمی، هویت با کشوری ایران کرد: پيشبينی چنين
بهجامعۀعدالتگسترمهدوی)عج(،پيشتازدراخالقورفتار مسيررسيدن
وتربيت، تعليم هنر، و فرهنگ عرصههای در نخست جایگاه دارای حسنه،
علموفناوریواطالعات،ارتباطاتورسانهدرسطحمنطقهوجهاناسالم،
الهامبخشامتاسالمیومستضعفانباتعاملفرهنگیمؤثروسازندهدرسطح
جهانی،دستیافتهبهنظامفراگيرکارآمدومنسجمفرهنگیوهدایتگرتمام

شئوناتونظاماتاجتماعی،سياسیواقتصادیجامعه.
1391/11/19 جلسۀ در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت اجرایی بستۀ
و برنامهریزی معاونت تأیيد و متبوع وزارتخانۀ بهپيشنهاد بنا وزیران هيئت
نظارتراهبردیرئيسجمهوروبهاستنادمادۀ)217(قانونبرنامۀپنجساله
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پنجمتوسعۀجمهوریاسالمیایرانمصوب1389تصویبشد.دراینبسته
کهبهاستناداسنادباالدستیبهویژهابعادمربوطبهفرهنگدرسندچشمانداز
کشورتهيهشدهاست،سياستهایکلیبرنامۀپنجمتوسعهدرامورفرهنگی
وهمچنيناهدافوزارتفرهنگوارشاداسالمیشرحدادهشدهاست.این
اهدافبهاختصارعبارتنداز:فعاليتبرایرشدفضائلاخالقیبراساسایمان
نفوذ از جامعه مصونساختن و فرهنگی استقالل درجهت فعاليت تقوا؛ و
فرهنگاجانب؛اعتالیآگاهیهایعمومیدرزمينههایمختلف؛کوششبرای
شکوفاییاستعدادها،واحيایروحيۀتحقيقوتتبعوابتکار؛رواجفرهنگو
اسالمی؛ انقالب اهداف و مبانی به آگاهیدادنجهانياننسبت اسالمی؛ هنر
و مسلمانان بهخصوص مختلف، اقوام و ملل با فرهنگی مناسبات گسترش

مستضعفانجهان؛وفراهمساختنزمينههایوحدتميانمسلمين.

5� وزارتخانه ها و سازمان های موازی د ر حوزه های کاری وزارت فرهنگ 
و ارشاد  اسالمی

ازابتدایشکلگيریجمهوریاسالميایرانتاکنوننهادهایفرهنگیبسياری
زمان آن از نهادها این اغلب آمدهاند. بهوجود مختلف امور انجامدادن برای
تاکنونبهانجامدادنامورخودمشغولندوتعدادآنهاهرسالهافزایشمییابد.
هرکدامازایننهادهادرزمينههایمختلففرهنگیبهفعاليتمشغولهستند،
بهگونهایکهدربسياریازآنهاکارهایزیادیبهصورتموازیصرفمیشود.
از هریک در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت وظيفۀ اینکه به توجه با
نهادهای هدایت و نظارت حمایت، صرفاً هنر و فرهنگ کاری حوزههای
هنر و فرهنگ حوزه متولی که دارند وجود نيز سازمانهایی است فرهنگی
هستندوهمينامرنيزموجببهوجودآمدنفرصتهاوتهدیدهاییبرایاین

وزارتخانهشدهاست.
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جد ول 2� زمینه های مشترکوزارتخانه ها و سازمان های د یگر با وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی
زمینه اشتراک فعالیتنام سازمانرد یف

قرآن،نمایش،چاپونشر،فرهنگعمومی،آموزشهنری،وزارتآموزشوپرورش1
هنرهایتجسمی،موسيقی،مطبوعاتآموزشی،فضای

مجازی،آموزشگاههنری
وزارتعلوم،تحقيقاتو2

فناوری
قرآن،آموزشگاههنری،دانشگاههنرهایزیبا،سينما،نمایش،

موسيقی،چاپونشر،فرهنگعمومی،فضایمجازی
فرهنگعمومیوزارتورزشوجوانان3
قرآن،سينما،هنرهایتجسمی،آموزشمهارتهایهنریسازمانفنیوحرفهای4
سينما،چاپونشر،مطبوعات،فضایمجازیبنيادشهيد5
فرهنگعمومی،فضایمجازیسازمانبهزیستی6
قرآن،چاپونشر،موسيقی،نمایش،هنرهایتجسمی،سازمانتبليغاتاسالمی7

فرهنگعمومی،فضایمجازی
سينما،نمایش،موسيقی،فرهنگعمومی،فضایمجازیسازمانصداوسيما8
قرآن،فرهنگعمومی،نمایش،موسيقی،هنرهایتجسمی،دانشگاهآزاداسالمی9

فضایمجازی
قرآن،فرهنگعمومی،نمایش،موسيقی،هنرهایتجسمی،دانشگاهپيامنور10

فضایمجازی
نمایش،موسيقی،فضایمجازیدانشگاهصداوسيما11
فرهنگعمومیسازمانميراثفرهنگی12
قرآن،چاپونشر،مطبوعات،فرهنگعمومیسازمانعقيدتیسياسیارتش13
قرآن،چاپونشر،مطبوعات،فرهنگعمومیسازمانعقيدتیسياسیسپاه14
سازمانعقيدتیسياسی15

نيرویانتظامی
قرآن،چاپونشر،مطبوعات،فرهنگعمومی

قرآنستاداقامۀنماز16
کانونپرورشفکری17

کودکانونوجوانان
فرهنگعمومی،نمایش،موسيقی،هنرهایتجسمی،فضای

مجازی،چاپونشر،سينما
فرهنگعمومیکميتۀامدادامامخمينی18
سازمانفرهنگيوهنری19

شهرداری
قرآن،نمایش،چاپونشر،فرهنگعمومی،آموزشهنری،

هنرهایتجسمی،موسيقی،فضایمجازی
قرآن،چاپونشر،مطبوعات،فرهنگعمومیحوزۀعلميه20
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6� د ستگاه های فرهنگی د ر قانون بود جۀ سالیانۀ کشور
دستگاههایفرهنگیکهدرقانونبودجۀساليانهکشوربودجۀفرهنگیدریافت
مینمایندعبارتنداز:67دستگاهبهشرحذیل.1.شورایعالیانقالبفرهنگی؛
2.نهادریاستجمهوریوهيئتدولت)کميسيونفرهنگی(؛3.مجمعتشخيص
مصلحتنظام؛4.مجلسشورایاسالمی؛5.وزارتفرهنگوارشاداسالمی؛6.
شورایروابطخارجی؛7.سازمانمدیریتوبرنامهریزی؛8.شورایهماهنگی
سياستگذاری شورای .10 اسالمی؛ تبليغات سازمان .9 اسالمی؛ تبليغات
صداوسيما؛11.شورایعالیآموزشوپرورش؛12.سازمانملیجوانان؛13.
شورایعالیجوانان؛14.مرکزامورزنانوخانواده)ریاستجمهور(؛15.بنياد
نخبگان؛16.شورایفرهنگیواجتماعیزنان؛17.شورایفرهنگعمومی؛
18.دفترتبليغاتاسالمی؛19.نهادنمایندگیولیفقيهدرسپاه؛20.وزارت
آموزشوپرورش؛21.سازمانفرهنگیهنریشهرداری؛22.مرکزحفظآثار
وزارت .24 علميه؛ حوزههای مدیریت مرکز .23 مقدس؛ دفاع ارزشهای و
و فرهنگ سازمان .26 صداوسيما؛ سازمان .25 فناوری؛ و تحقيقات علوم،
ارتباطاتاسالمی؛27.مؤسسۀتنظيمونشرآثارامام)ره(؛28.مرکزرسيدگی
بهامورمساجد؛29.شورایسياستگذاریائمۀجمعه؛30.شورایعالیحج؛
31.نهادنمایندگیولیفقيهدرحج؛32.ستادامربهمعروفونهیازمنکر؛
33.مجمعتقریبمذاهب؛34.شورایعالیاطالعرسانی؛35.وزارتمسکن
وشهرسازی؛36.شورایراهبردیتوسعۀفرهنگنماز؛37.ستاداقامۀنماز؛
38.آستانهایمقدسه؛39.هيئتعالیگزینش؛40.وزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزشکی؛41.شورایعلوم،تحقيقاتوفناوری؛42.شورایارزشيابی
هنرمندان؛43.شورایعالیشهرسازیومعماری؛44.شورایپژوهشیهای
علمیکشور؛45.شورایعالیایرانگردیوجهانگردی؛46.شورایسازمان
تربيتبدنی؛47.سازمانحجوزیارت؛48.سازمانمدارسخارجازکشور؛49.



53 فصل دوم: ابعاد آمایش سرزمین در حوزۀ فرهنگ

مجمعجهانیاهلبيت)ع(؛50.فرهگستانهنر؛51.فرهنگستانعلوم؛52.
فرهنگستانزبانوادبفارسی؛53.سازماناسنادوکتابخانۀملی؛54.ستاد
مبارزهباموادمخدر؛55.سازماناوقافوامورخيریه؛56.مرکزجهانیعلوم
اسالمی؛57.کميتۀامدادامامخمينی؛58.شورایسازمانميراثفرهنگی؛
59.سازمانميراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی؛60.کانونپرورش
فکریکودکانونوجوانان؛61.اتحادیۀانجمنهایاسالمیدانشآموزی؛62.
اتحادیۀانجمنهایاسالمی؛63.نهضتسوادآموزی؛64.نهادنمایندگیمقام
معظمرهبریدردانشگاهها؛65.سازمانجهاددانشگاهی؛66.سازمانعقيدتی

سياسیناجا؛67.سازمانعقيدتیسياسیارتش.

7� راهبرد هاي بلند مد ت توسعۀ بخش فرهنگ و هنر ازمنظر آمایش سرزمین
دفترامورآمایشسرزمينسازمانبرنامهوبودجهبرنامۀپيشنهادیغيرمصوبی
رابرایتوسعهبخشفرهنگوهنرازمنظرآمایشسرزمينپيشنهادکردهاست
کههنوزتصویبوابالغنشدهاست.دراینبرنامه:برايپيشبردسياستهاي
کليآمایشسرزمينوبارعایتاصولمصوبآمایشسرزمينازجملهگسترش
اقتصادي، بازدهي افزایشکارآیيو عدالتاجتماعيوتعادلهايمنطقهاي،
دفاعي، مالحظات رعایت و طبيعي منابع از صيانت محيطزیست، حفاظت
امنيتيوپدافندغيرعامل،راهبردهايبلندمدتتوسعۀبخشفرهنگوهنر

ازمنظرآمایشسرزمينعبارتنداز:
1.اعتال،ترویجوتعميقارزشهاوباورهایدینیواخالقیبرایحفظهویت
باخرافاتو ایرانیازطریق:تبيينوترویجمعارفاسالمیومقابله اسالمیـ
موهوماتوپژوهشدرزمينۀچگونگیاعتالیمبانیاخالقیودینیوهمچنين

حاکميتاخالقاسالمیبرمناسباتاقتصادی،اجتماعی،سياسیوفرهنگی؛
2.بهبودواصالحفرهنگعمومیازطریق:مطالعهوپژوهشدرزمينۀروشهای
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ارزشهای تحقق و علمی دستاوردهای از استفاده با اجتماعی اخالق ترویج
اسالمیدراخالقورفتاروبازشناسیوبازتوليدميراث،سننوآدابورسوم

ملیومنطقهایدرزندگیمردم؛
3.سياستگذاریبرایآموزشاخالقفردیواجتماعیوارائۀالگوهایمناسب
رفتاریبهجامعهبهویژهجوانانوبااستفادهازرسانههایجمعیونظامهای

آموزشیوتربيتیکشور؛
بهبودکيفيتکاالهاوخدمات ازطریق: اقتصادفرهنگ به 4.رونقبخشيدن
توسعۀ و اصالح و رقابتپذیری افزایش و انحصاری موانع رفع و فرهنگی
پایينآوردن همچنين و هنری و فرهنگی خدمات و کاالها تجارت الگوهای

خطرسرمایهگذاریدربخشفرهنگوهنر؛
تقویت ازطریق: فرهنگی فعاليتهای در عمومی مشارکت بسط و ارتقا .5
قوانين اصالح و بازنگری و غيردولتی وحرفهای نهادهایصنفی و تشکلها
و غيردولتی بخش سرمایهگذاری برای انگيزه ایجاد همچنين و مقررات و

مشارکتآندرمدیریتمراکزفرهنگی؛
محصوالت و خدمات فضاها، به همگان دسترسی زمينۀ فراهمآوردن .6
فرهنگیازطریق:افزایشتوليدوارتقایکيفيتمحصوالتفرهنگیوهنری
وتوزیععادالنۀفضاهاوتجهيزاتفرهنگیوهنریوهمچنينساماندهیو

هدفمندسازینظامتوزیعوحمایتیدربخشفرهنگ؛
7.تقویتزبانفارسیدردرونکشوروکوششبرایگسترشآندرمنطقهو
جهانازطریق:حمایتازاستانداردسازیزبانوخطفارسیبهعنوانزبانملی
جمهوریاسالمیایرانوکوششبرایارتقایآموزشزبانفارسیدرهمۀسطوح
تحصيلیباتأکيدبيشتربرجنبۀکاربردیزبانوهمچنينحمایتازپژوهشهای

علمیوبينرشتهایدرزمينۀایرانشناسیدرداخلوخارجازکشور؛
نقاط در بومی فرهنگهای و زبانها توسعۀ و ازحفظ وحمایت تشویق .8
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مختلفکشورازطریق:حمایتازپژوهشهایکاربردیبرایبازشناسیوحفظ
وتقویتفرهنگ،آدابورسوموسنناقوام،عشایروجوامعروستاییواهتمام
بههنرهایملیوفرهنگعامهوتشویقوحمایتازکاربردنمادها،نشانهها
وآثارفرهنگیوهنریایرانیواسالمیدرمعماری،سيمایشهریوتوليد
محصوالتوهمچنينتشویقوحمایتازحفظوتوسعۀهنرها،فرهنگهاو

زبانهایبومیومحلیدرنقاطمختلفکشور؛
9.توسعهوگسترشمناسباتومبادالتفرهنگیوهنریدرسطحجهان
بهمنظورمعرفیجلوههایفرهنگی،هنریوادبیایرانبهجهانوهمينطور
ازطریق: جهان هنری و فرهنگی ارزشمند آثار با ایران مردم آشناساختن
تسهيلحضورتوليدکنندگانمحصوالتفرهنگیوهنریدربازارهایجهانیو
همچنيناصالحشيوههایتوليدبرایاقتصادیشدنتوليداتفرهنگیوهنری.
ازطریق: هنر و فرهنگ بخش در ارتباطات و اطالعات فناوری توسعۀ .10
محيطهای در فارسی زبان و خط به اطالعات و منابع گسترش از حمایت
و فرهنگ بخش برای دسترس در اطالعاتی بانکهای انواع تهيۀ و رایانهای
همچنينبهرهگيریازظرفيتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرتوليدوعرضۀ

آثارومحصوالتفرهنگیوهنری؛
11.فراهمساختنفرصتهایعادالنهومناسببرایدسترسیهمۀاقشارمردم

بهمراکزوفضاهایفرهنگیوهنری؛
بهينهومتناسب برایتقسيم 12.طراحیراهکارهاواستانداردهایمناسب
اجتماعی، فرهنگی، ویژگیهایخاص به توجه با وهنری فرهنگی فضاهای

اقتصادی،سياسی،جغرافياییوجمعيتیهرمنطقه؛
13.فراهمساختنشرایطاستفادۀعموممردمازمراکزوفضاهایفرهنگیوهنریدر
اختيارنهادهایدولتیوعمومیبرایتأميننيازهایمردموبهویژهنسلجوانکشور؛
فضاهای بهرهمندی سرانههای استانداردهای اجرای و تصویب، تعيين، .14
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فرهنگیوهنریبهتفکيکروستاها،شهرهایکوچک،شهرهایمتوسط،مراکز
استانها،شهرهایگردشگری،شهرهایفرهنگیتاریخیومراکزبينالمللی.

15.بازسازیوساختسينماهاومجتمعهایفرهنگیوتاالرهاینمایشدر
شهرهایبيشاز15هزارنفرجمعيت؛

16.پیریزیتوسعۀمنطقهایبرمبنایویژگیهایبومیوفرهنگخاصهرمنطقه.

راهبرد هاي بلند مد ت توسعۀ بخش فرهنگ و هنر ازمنظر آمایش سرزمین

پیریزیتوسعۀمنطقهایبرمبنایویژگیهایبومیوفرهنگخاصهرمنطقه

توازنمناسبفضاهایفرهنگیدرکشور

اجرایاستانداردهایسرانههایبهرهمندیفضاهایفرهنگیوهنری

توسعۀفناوریاطالعاتوارتباطاتدربخشفرهنگ

بازسازیوساختسينماهاومجتمعهایفرهنگیوتاالرهاینمایش

فراهمآوردنفرصتبرابربرایاستفادۀهمگانازفضایفرهنگی

استفادۀعموممردمازمراکزوفضاهایفرهنگی

توسعهوگسترشمناسباتومبادالتفرهنگیوهنریدرسطحجهان

ارتقاوبسطمشارکتعمومیدرفعاليتهایفرهنگی
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فصل سّوم
آمایش سرزمین د ر وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی

گفتار اول: مأموریت آمایش سرزمین د ر وزارت 
فرهنگ و ارشاد  اسالمی
گفتار د وم: شاخص های توسعه یافتگی د ر آمایش 
سرزمین
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گفتار اول: مأموریت آمایش سرزمین د ر وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی
مجموعهسؤالهاییکهبرایتعيينمأموریتوزارتفرهنگوارشاداسالمیدر

آمایشفرهنگیمطرحاست،عبارتنداز:
1.اینوزارتخانهچهخدماتیراعرضهمیکند؟
2.مخاطباناینسازمانچهکسانیهستند؟

3.محدودۀجغرافياییفعاليتهاکجاست؟
4.باورهاوارزشهایحاکمبراینوزارتخانهچيست؟

5.اینوزارتخانهنسبتبهرقبایخودازچهمزیترقابتیبرخورداراست؟
6.اینوزارتخانهتاچهميزانبهرشدوبقایخوداهميتمیدهد؟

7.باتوجهبهقوانينومواردمندرجدراسنادباالدستیونيزارزشهایسازمانی
رویکردوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرانجامدادنوظایفخویشدرحوزۀ

آمایشسرزمينچگونهاست؟

ارشاد   و  فرهنگ  وزارت  د ر  سرزمین  آمایش  سازمانی  پست های   �1
اسالمی

ارائۀ با همزمان 1391/12/28 مورخ 212/91/45665 شمارۀ مصوبۀ طی
انسانیسازمان ازسویمنابع ارشاداسالمی ساختارجدیدوزارتفرهنگو
مدیریتوبرنامهریزیکشورسهپستکارشناسمطالعاتوبرنامهریزیآمایش
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منابع و مدیریت توسعۀ معاونت بودجۀ و برنامه دفتر زیرمجموعۀ سرزمين
وزارت برای که وظایفی ابالغشد. و تعریف اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

فرهنگوارشاداسالمیدراینپستهادرنظرگرفتهشدهعبارتنداز:
ـمطالعهوپژوهشدرزمينۀطرحهايآمایشسرزمينوبرنامهریزيمنطقهاي،
طرحهاي اجراي براي الزم تدابير اتخاذ توسعه؛ طرحهاي و زیرساختها
پژوهشيدرزمينۀموضوعاتآمایشسرزمينوبرنامهریزيمنطقهاي؛بررسي
برنامهریزي و آمایشسرزمين دربارۀسياستهاوخطمشيهاي اظهارنظر و

منطقهاي،استراتژیکوبينالملليوتدوینوتنظيمآن؛
ـتهيۀطرحهايمطالعاتيجامع،بنياديوکاربرديدربارۀآمایشسرزمين
آنها؛ اجراي بر نظارت و بينالمللي و استراتژیک منطقهاي، برنامهریزي و
همکاريوحمایتازفعاليتهايپژوهشيواحدهاياستانيازطریقبررسي
و تهيه آنها؛ اجراي بر نظارت و پژوهشي پيشنهادي طرحهاي تأیيد و
خارجي و ایراني پژوهشگران و متخصصان از اطالعاتي بانک بههنگامسازي
بينالمللي، و استراتژیک منطقهاي، برنامهریزي و آمایشسرزمين زمينۀ در
خطمشيهاوسياستگذاريها؛تدویناولویتهايپژوهشيدرامورآمایشو
محيطزیست؛بررسيونظارتبرطرحهايآمایش؛اولویتفضاهاومحورهاي
توسعۀکشوربراساسنتایجطرحآمایشبرنامهریزیدرزمينۀطرحهايآمایش

سرزمين،زیرساختهاوطرحهايتوسعه؛
شناسایي،بررسيوتدوینراهکارهايمناسببرايمسائلآمایشسرزمين
وبرنامهریزيمنطقهاي،استراتژیکوبينالمللي؛بررسیراهکاروارائۀپيشنهاد
درخصوصچارچوبوخطوطکليناظربربرنامههايبلندمدتوميانمدت
و فضاها اولویت تنظيم آمایش طرح و کشور برنامهریزي نظام درراستاي
محورهايتوسعۀکشوربراساسنتایجطرحآمایشمليواستاني)شرحوظایف

وزارتفرهنگوارشاداسالمی،28:1395(.
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2� فضاهای فرهنگی مشترک سازمان های مختلف با وزارت فرهنگ و 
ارشاد  اسالمی

با مأموریتهایش و فعاليت نوع به توجه با اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت
تعدادیازدستگاههایفرهنگیاشتراکاتیدارد.درجدولذیلنامدستگاهها
نوعکاربریفضایاشتراکیوفضاهایفرهنگیوهنریموجوددرکشور و
مشخصشدهاست.اگرنگاهیبهمراکزفرهنگیوهنریسطحکشورداشته
کشور سطح در فرهنگی فضاهای ازنظر را مزبور وزارت ارقام آمار و باشيم
بررسیکنيم،متوجهمیشویمکهسرانۀفضاهایفرهنگینسبتبهجمعيتدر
وزارتفوقبسيارپایيناست.ولیایندرحالیاستکهبسياریازدستگاههای
فرهنگیدارایمکانهایمشابهباکاربریفرهنگیهستند.لذاشناختامکانات
امکانات تا مینماید کمک فرهنگی سرزمين آمایش در ناحيه هر فرهنگی
مدارس از بسياری در مثال برای شود. مشخص شفاف بهصورت منطقه هر
بهصورت فقط که است و...موجود کتابخانه،سالنچندمنظوره دانشگاهها و
اختصاصیدانشجویانودانشآموزانازآناستفادهمیکنند.ازآنجاکهکاربرد
فضاهایفرهنگیدروزارتفرهنگوارشاداسالمیکاربریعمومیاستو
تمامافرادجامعهمیتوانندازآناستفادهکنند،گسترشاینفضاهابرایعموم
ازاولویتبرخورداراستوسياستگذاریبرایاستفادۀعمومازمراکزفرهنگی

وهنری.
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جد ول 3� فضاهای فرهنگی مشترک سازمان های مختلف با وزارت 
فرهنگ و ارشاد  اسالمی

ف
و نوع کاربرینام د ستگاه رد ی فرهنگی  فضاهای 

هنری
سالننمایش،کتابخانهاختصاصیوزارتآموزشوپرورش1

وزارتعلوم،تحقيقاتو2
فناوری

سالننمایش،کتابخانهاختصاصی

سالننمایش،کتابخانهاختصاصیمراکزفنیوحرفهای4

سالننمایشاختصاصیسازمانبهزیستی6

سالننمایش،سينما،عمومیسازمانتبليغاتاسالمی7
تاالرهنری،فرهنگسراو
مجتمعفرهنگیوهنری

سالننمایش،کتابخانهاختصاصیدانشگاهآزاداسالمی9
سالننمایش،کتابخانهاختصاصیدانشگاهپيامنور10
سازمانعقيدتیسياسی12

ارتش
سالننمایش،کتابخانهاختصاصی

سالننمایش،کتابخانهاختصاصیسازمانعقيدتیسياسیسپاه13

سازمانعقيدتیسياسی14
نيرویانتظامی

سالننمایش،کتابخانهاختصاصی

کانونپرورشفکریکودکان15
ونوجوانان

سالننمایش،سينما،عمومی
کتابخانه

سازمانفرهنگوهنری16
شهرداری

سالننمایش،سينما،عمومی
تاالرهنری،فرهنگسرا
ومجتمعفرهنگیو

هنری،کتابخانه
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گفتار د وم: شاخص های توسعه یافتگی د ر آمایش سرزمین 

1� شاخص های فرهنگی د ر سند  تفضیلی برنامۀ ششم توسعۀ اقتصاد ی، 
اجتماعی، و فرهنگی

شاخصهاترکيبیازنشانهها،عالئمونمادهاییهستندکهبهطورخاصبرای
اندازهگيریوضعموجودیکپدیدهونيزتغييراتآنبهکارمیروند.شاخصها،
وسيلهوابزارباارزشوبرجستهایاندکهباکمکآنهامیتواناطالعاتبیشمار
دربارۀیکپدیدهرادستهبندیکردهودرقالبیسازمانیافتهدرآورد.شاخصها
کمکمیکنندکهتحوالتپدیدههایموردنظردرهرحوزهایباسرعتودقت
بيشتریبررسیوارزیابیشوند.شاخصهاعالمتمشخصکنندهومالکیبرای

نمایانکردنتغييروتحوالتپدیدۀموردنظرند.
شاخصهایی باید خاص، سياست یک اجرای در موفقيت ارزیابی برای
اختصاصیومتناسببارویکردومحورهایحاکمبراینسياستهاطراحی
شود.شاخصهایارزیابیبرایاندازهگيریوارزیابییکوضعيتیاموقعيت
یکپدیدهیامتغيرمورداستفادهقرارمیگيرند.شاخصهایارزیابیتوسعه
و توسعه موضوع بر بهطورخاص که ارزیابیاند شاخصهای از دسته آن
و نزدیکی ميزان ازنظر را کشور پيشرفت عملکرد و شده متمرکز پيشرفت
دوریعملکردبامعيارهایمطلوبتوسعهواصولارزیابیمیکنند.درسند
تفضيلیبرنامۀششمتوسعۀاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمی
ایران)1395ـ1399(حوزۀبخشی2درقسمتفرهنگوهنرشاخصهای
ذیلبهعنوانشاخصهایتوسعهدربخشفرهنگوهنرذکرشدهاست.در
مبحثآمایشسرزمينرسيدنبهمطلوبيتوفراوانیموردنظردربارۀهریک
فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، برنامۀششم غایی هدف فوق ازشاخصهای

جمهوریاسالمیایراناست)سيفالدیناميرعلی،371:1392(.
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2� شاخص های توسعۀ وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی د ر برنامۀ ششم 
توسعه

درسندتفضيلیبرنامۀششمتوسعۀاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوری
اسالمیایران)1395ـ1399(حوزۀبخشی2،صفحات146ـ162شاخصهای
توسعۀفرهنگیبهشرحذیلآوردهشدهاست.قابلذکراستبرایوزارتخانۀ
متبوعتنهاشاخصهایتوسعهافزایشمواردذیلدرنظرگرفتهشدهاستو
سایرفعاليتهادرشاخصتوسعهنقشیندارند.لذادرتهيۀبرنامههایآمایش
سرزمينوزارتفرهنگوارشاداسالمیبایدبهشاخصهایذیلتوجهکافی

داشت.
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جد ول 4� شاخص هاي حوزه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد  
اسالمی د ر آمایش سرزمین

ف
رد ی

زمینۀ فعالیتواحد حوزه

1

ات
سس

مؤ
او

نه
زما

سا

توليدوتأمينبازیهایبنيادملیبازیهایرایانهای
رایانهای

کتابخانۀعمومینهادکتابخانههایعمومیکشور
ستادعالیکانونهایفرهنگیو

هنریمساجد
کانونفرهنگیوهنریمساجد

اداراتکلسازماناوقافوامورخيریه
ادارۀاوقافوامورخيریه

بقاعمتبرکه
اداراتکلحجوزیارتسازمانحجوزیارت

سازمانخبرگزاریجمهوری
اسالمی

دفاترخبرگزاری

سازمانامورسينماییوسمعی
وبصری

سينما
پردیسسينمایی

آموزشگاهآزادسينمایی
مؤسسۀتوليدفيلمهای
غيرسينماییویدیویی

استودیوسينمایی
مؤسسۀویدئورسانه

مؤسسۀآموزشعالیعلمی
کاربردیفرهنگوهنر

آموزشدورههایهنری

حفظفضاهایفرهنگیدرپدافندغيرعامل
مقابلحمالتنظامیدشمن

دبيرخانۀهيئترسيدگیبهامور
مراکزفرهنگی

مؤسساتفرهنگیوهنری
تکوچندمنظوره

ستادعالیکانونهایفرهنگیو
هنریمساجد

کانونفرهنگیوهنری
مسجد

کتابخانۀعمومیمسجد
مرکزفناوریاطالعاتورسانههای

دیجيتال
مؤسسۀفرهنگیدیجيتال



مطالعات راهبردي )11(     آمایش سرزمین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 66

ف
رد ی

زمینۀ فعالیتواحد حوزه

2
معاونت
قرآنو
عترت

مؤسساتفرهنگیقرآنو
عترت

3
معاونت
امور
فرهنگی

نمایشگاهدائمیفرهنگیمعاونتامورفرهنگی
چاپخانه

4
نی

سا
عر

طال
وا
ی

عات
طبو

رم
امو

ت
اون
مع

ادارۀکلرسانههایخارجی

مؤسساتارائۀخدمات
بهنمایندگانرسانههای

خارجی
دفتررسمیرسانههای

خارجی
دفترنمایندگیرسانههای

خارجی
ادارۀکلمطبوعاتو

خبرگزاریهایداخلیوپایگاه
اطالعرسانیاینترنتی

دکههایفروشمطبوعات
خبرگزاریغيردولتی
مرکزتوزیعنشریات
دفترنشریۀمحلی

کانونهایآگهیوتبليغاتیدفترتبليغاتواطالعرسانی
دفترمطالعاتوبرنامهریزی

رسانهها
آموزشگاهآزادروزنامهنگاری

وگرافيکمطبوعاتی

5

ری
هن
ور

ام
ت
اون
مع

دفترهنرهایتجسمی
نگارخانه

موزۀهنرهایمعاصر

دفترامورموسيقی
سالناجرایموسيقی

استودیوموسيقی
سالناجراینمایشادارۀکلهنرهاینمایشی
دفترآموزشوتوسعۀ

فعاليتهایفرهنگیوهنری
آموزشگاهآزادهنریـ

موسيقی
آموزشگاهآزادهنریـ

تجسمیـنمایش
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3� سامانۀ سا ترا
گامپایانینظامملیشاخصهایتوسعۀطراحیوپيادهسازیسامانۀارزیابی
توسعهورصدآمایشساتراست.درکلاینسامانهیکژئوپرتالمتنبازباتمام
قابليتهاییکپورتالبرایگردآوری،توليد،تصحيح،طبقهبندی،تحليلو
نمایشهمهنوعاطالعاتجغرافيایی،جدولی،محتوایی،تصاویرماهوارهایو
اطالعاتچندرسانهایاست.دارایقابليتافزودنوتصحيحالیههایاطالعات
جغرافيایی،کارتوگرافیتوسطکاربرتهيۀنقشههایموضوعیوتحليلینمایش
وجستوجودرجداولآماری،نمایشتصاویرماهوارهایوالیههایاطالعاتی
ازسرورهایداخلیوخارجیباقابليتتهيۀهمزمانپشتيبانازآنهابرای

حالتآفالیناست.
هدفازطراحیاینسامانهقرارگرفتنتماماطالعاتکشوردریکنرمافزار
خيابان در شهر یک در مثال برای بود. مختلف گزارشگيریهای امکان با
کنار در مختلف دستگاههای هنری فرهنگی امکانات همۀ بهخوبی موردنظر
به مختلف تحليلهای با کشور امکانات تمام و گرفت خواهد قرار یکدیگر
برنامهریزانوتصميمگيرانکمکمیکندتادرمکانیابیبسياریازفعاليتها
دقيقترعملکنند،ولیباتوجهبهگذشتچندسالازاجرایپروژۀفوقهنوز
اینهدفمحققنشدهاست.ازموانععمدۀسامانهملیساتراعدموجودسند

ملیتوسعهوسندملیآمایشسرزميناست.
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جد ول شمارۀ 5� تكالیف وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمي د ر 
قوانین و مقررات ابالغي آمایش سرزمین

1

چشم اند از جمهوری اسالمی 
ایران د ر افق 1404

ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصاد ی، علمی 
و فناوری د ر سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، 
الهام بخش د ر جهان اسالم و با تعامل سازند ه و مؤثر د ر 

روابط بين الملل.

به صورت خاص ند ارد عد الت د ر توزیع امکانات

2

ضوابط ملی آمایش سرزمين 
وزیران  هيئت  نامۀ  تصویب 
 1383.8.6 مورخ  جلسۀ  د ر 
شمارۀ  به پيشنهاد   بنا 

101.134108 مورخ
برنامه  سازمان   1383.7.25

و بود جه 

د رراستای  که  سرزمين  آمایش  ملی  جهت گيری های 
عد الت  گسترش  ج.ا.ا  چشم اند از  سند   فضایی  تبيين 
اجتماعی و تعاد ل منطقه ای، حراست از ميراث فرهنگی، 
تسهيل و تنظيم روابط د رونی و بيرونی اقتصاد  کشور، 
رفع محروميت ها، به خصوص د ر مناطق روستایی کشور، 
از  استفاد ه  بر  تأکيد   ـ  کاهش تمرکز و  تراکم جمعيت 
ظرفيت های اجتماعی، فرهنگی استان ها، گسترش تعامل 
اقتصاد ی اجتماعی و فرهنگی د رون و بين منطقه ای برای 

تقویت همبستگی ملی

تأکيد  بر استفاد ه از ظرفيت هاي 
علمي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
استان ها و مناطق کشورـ  تأکيد  
بر حفظ و پویایي هویت ایرانيـ  
اسالمي د ر تعامل با برون نگري 
براي  هویت  این  بر  اتکا  و 
ملي  وحد ت  انسجام  و  تحکيم 
د ر ابعاد  د روني ـ بند  31 ارتقاي 
د ر  گرد شگري  صنعت  جایگاه 
اقتصاد  ملي، ازطریق استفاد ه از 
تاریخي  طبيعي،  ظرفيت هاي: 
و  کشور  فرهنگي  ميراث  و 
گسترش و تسهيل ارتباطات بين 
پيوند   تقویت  به منظور  مناطق، 
و  خرد ه فرهنگ ها  و  اقوام  بين 
تعامالت  گسترش  همچنين، 

فرهنگي فراملي

به صورت خاص ند ارد 

3

از  اعاد ه شد ه  الحاقی  مواد  
 95/7/11 نگهبان  شورای 

شمارۀ 49688 

د ربارۀ الیحۀ تنظيم برخی از احکام برنامه های توسعۀ 
کشور

زند گی  سبک   9 الحاقی  ماد ۀ 
 11 الحاقی  ماد ۀ  ـ  اسالمی 
توسعۀ فضاهای فرهنگیـ  ماد ۀ 

12 توسعۀ فرهنگ قرآنی

توسعۀ فضاهای فرهنگی

5

سياست های کلی برنامۀ سوم 
اسالمی  جمهوری  توسعۀ 

ایران

توسعۀ  د ربارۀ  تا 1383  از 1379  سوم  پنج ساله  برنامۀ 
اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

استاند ارد هاي  و  شاخص ها 
نقاط  بهره مند ي  به  مربوط 
فضاهاي  از  کشور  مختلف 
همچنين  و  هنري  فرهنگي 
ميزان د سترسي ساکنان مناطق 
و  خد مات  به  کشور  مختلف 
توليد ات فرهنگي هنري متناسب 
با ویژگي هاي اجتماعي فرهنگي 
جمعيتي و جغرافيایي هریک از 
بند    ،155 ماد ۀ  ـ  مناطق  این 

1 الفـ 

تهيۀ   :1 بند    ،155 ماد ۀ 
استاند ارد   و  شاخص 
مختلف  نقاط  بهره مند ی 
کشور از فضاهای فرهنگی 

و هنری،
فضا های  تکميل   :2 بند    

فرهنگی
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توازن 6 و  سرزمين  آمایش 
منطقه ای د ر برنامۀ چهارم

برنامۀ چهارم توسعه با چهار هد ف کلي 1. توسعۀ د انش 
پایه، عد الت محوری و د ر تعامل با جهان؛ 2. تأمين مطمئن 
امنيت ملي و بازد ارند گي همه جانبه؛ 3. صيانت از هویت و 
فرهنگ اسالمي ایران؛ 4. حاکميت مؤثر و استقرار د ولت 
شایسته د ر سه سطح تد وین شد ه است: سطح اول: تهيۀ 
الیحۀ برنامۀ چهارم،  سطح د وم: سند هاي توسعه بخشي، 
آیين نامه هاي  تهيۀ  استاني و سطح سوم:  و  فرابخشي 
که  است  توسعه،  سند هاي  اجرایي  مد یریت  و  اجرایي 
د ولت مکلف  است.  برنامه  احکام  اجراي  تسهيل کنند ۀ 
شد ه بود  به منظور توزیع مناسب جمعيت و فعاليت ها شامل 
سه سطح، سطح کالن شامل چشم اند از بلند مد ت توسعۀ 
فضایی کشور؛ سطح بخشی شامل راهبرد های هماهنگ 
بلند مد ت توسعه و توزیع فضایی بخش های  و سازگار 
با  منطبق  فرهنگی  و  اجتماعی  ـ  اقتصاد ی  مختلف 
ویژگی های سرزمين سياست ها و توصيه های منطقه ای 
و سرزمين، سياست ها و توصيه های منطقه ای و سرزمينی 
بخش ها؛ سطح استانی شامل نظریۀ پایۀ توسعۀ استان ها 
حاوی بخش های محوری و اولویت د ار د ر توسعۀ استان، 

به خصوص تد وین شاخص های توسعه.

توسعۀ  بند  ط(  ماد ۀ 104، 
فضاهای مجازی فرهنگی 
تجهيزات  و  هنری  و 
مورد نياز فرهنگي، گسترش 
فضائل اخالقی؛ ماد ۀ 106، 
بند هاي د (  ترویج فرهنگ 
وقف،  فرهنگ  ح(  نماز، 
فضاهای  گسترش  هـ( 
مذهبی، م( فرهنگ کار و 
نظم اجتماعی، ك(  ترویج 

فرهنگ ایثار

قانون برنامۀ پنجم7

ـ  اسالمی  »فرهنگ  عنوان  با  قانون  این  اول  فصل 
آن  اجرای  عهد ه د ار  که  است  ماد ه  شامل 23  ایرانی« 
تمام د ستگاه های فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد  
اسالمی است. د ر برنامۀ پنجم با هد ف حل معضالت 
و مشکالت منطقه ای د ر کشور فصلی با عنوان توسعۀ 

منطقه ای مد نظر قرار گرفت

ـ ماد ۀ 5؛ ماد ۀ 6 بند  و؛ ماد ۀ 
9 بند هاي الف و ب؛ ماد ۀ 
 209 ماد ۀ  و  الف  بند    10

بند  ب
ـ ماد ۀ 3 بند هاي الف، ب، 
ج، د ، هـ و تبصرۀ این ماد ه؛ 
ماد ۀ 7؛ ماد ۀ 10 بند هاي ب 
71؛  ماد ۀ  62؛  ماد ۀ  ج؛  و 
و  الف  بند هاي   177 ماد ۀ 

ب و ماد ۀ 215
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فصل چهارم
نتیجه گیری، پیشنهاد های کوتاه و بلند مد ت
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1� مقد مه
یکیازپرهزینهترینروشهایمدیریتازگذشتهتاکنونروشآزمونوخطا
ایناستکهآیا بایدپرسيد بودهاستکهمدامدرحالاجراست.سؤالیکه
مدیراندرهربخشوفرابخشمیتوانندبهدرستیمسائلفرهنگیکشوررا

تشخيصدهندوبهسویسياستهایتدوینشدهموردنظرگامبردارند؟
اگرنگاهیبهعملکردواحدهایمختلفومدیرانمتفاوتداشتهباشيم،
برداشتهرمدیرومسئولیازقوانينکشورمتفاوتوبایکدیگربسيارفاصله
دارد.باتوجهبهتحصيالتونوعزندگیافرادونگرشآنهابهمسائلزندگی
در پيشرفت و توسعه که ازهمينروست است. تفاسيرمختلف و برداشتها

اولينگامخوددچارمشکالتاساسیمیشود.
وزارتخانهدرسطحفرهنگ بهعنوانیک ارشاداسالمی و وزارتفرهنگ
عمومیبایدتکاليفتمامبخشهارامشخصکند.تئوریهایتوسعۀهربخش
راتدوینکردهوموردارزیابیونقدکارشناسانوصاحباننظرومتخصصقرار
دادهوبابرگزاریجلساتفنیوتخصصیبههمراهدستگاههایمرتبطجایگاه
کاربردیهردستگاهرادرپازلبرنامهریزیفرهنگیمشخصنمایدتابتواند
باشفافيتکاملطرحجامعآمایشفرهنگیسرزمينرادرسطحوزارتخانه
بينالمللی و ملی منافع رعایت با همهجانبه کامل نگاه داشتن کند. تدوین

میتواندبسياریازهزینههایاجراییبرنامههاراکاهشدهد.
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محسوب کشوری هر سرمایۀ ارزشمندترین و بزرگترین انسانی سرمایۀ
میشود.بدونداشتننيرویانسانیالزموکارآمدطرحهاوبرنامههاضمانت
در را پویایی و آنهاستکهحرکت مسائل و انسانها ندارند.وجود اجرایی
جهانبهوجودمیآوردوتربيتانسانورفعنيازهایمادیومعنویاوست
برنامهریزی مقولۀ در مینماید. دوچندان را را سرزمين آمایش اهميت که
آمایشفرهنگیواجتماعیسندوسياستمشخصوراهبردیتاکنونازسوی
دستگاههای تمام بتواند که است نشده تدوین فرهنگی انقالب عالی شورای
فرهنگیکشوررابهصورتکاملدربرگيردوازموازیکاریوهزینههایبسيار

جلوگيریبهعملآید.
هنوزجایگاههردستگاهوسهمآنازفعاليتهایفرهنگیمشخصنشده
است.درحالیکهاگربرنامۀجامعآمایشفرهنگیتوسعۀکشوروجودداشت
جایگاهوکاربرددستگاههابهصورتمشخصومدونتدوینشدهبودومنابع

وامکاناتصرفچندبارهکاریهانمیشد.
افرادکماطالعنسبتبهمسائلفرهنگیاعتقاددارندفعاليتهایفرهنگی
اینزمينه اندازهگيرینيستومعيارسنجشیدر قابل ازنظرکمیوکيفی
وجودندارد.درحالیکهعلومانسانیعصرحاضربرایهمۀفعاليتهایفرهنگی
سنجهواستانداردخاصخودرادارد.باتوجهبهاینکهدرایرانوحدترویۀ
برنامهریزیکالنآمایشفرهنگیهنوزمحققنشدهاست،تمامشاخصهاو
استانداردهاییکهتوسطدستگاههاواشخاصمختلفطراحیشدهاستاعتبار
وجامعيتکلیرانداردوازدستگاهیبهدستگاهدیگرشاخصواستانداردها
متغيراست.لذادرصورتتدوینبرنامۀکالنآمایشفرهنگیکشورشاخصها
واستانداردهاقابلسنجشنيزقابلطراحیواجراست.بدونشکتماممدیران
تحقق برای که رسيدهاند وحقيقت باور این به فرهنگیکشور دستگاههای
سياستهاواهدافموردنظرنيازبهآمایشفرهنگیدارندتابامدلوروشی
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متناسبباسایرسياستهایتوسعۀکشورهمگاموهمراهشوند.
برایسنجشبرنامههایاجراییازشاخصواستانداردبسيارسخنبهميان
میآید.شاخصهادرعلمبرنامهریزیآمایشیعنیسنجشواندازهگيرییک
فعاليتوتغييروحرکتازنقطهایبهسوینقطۀدیگرپيشرفتبرنامههارابا
شاخصهاتعریفمیکنند.استانداردیعنیانجامدرستیکفعاليتبراساس
قواعدواصولعلمیوالزماستانداردهازمانیجایگاهوارزشپيدامیکنند
ارزیابان از باید حال مینمایند. تضمين را سيستم یک اجرای ضمانت که
فرهنگیپرسيدوقتیطرحبرنامهریزیآمایشفرهنگیوجودنداردشاخصو
استانداردچقدرمیتواندجهتبرنامهراروشنکند.شاخصهاواستانداردها
آمایش بدونسندملی برنامهوپيشرفتآناست.حالآنکه لوازمسنجش

سرزميناینمواردبهتنهایینمیتواندحرکتیرانشاندهد.
باالدستی اسناد در بهصراحت فرهنگی اهداف و راهبردها سياستها،
اساسی قوانين فرهنگیترین از یکی کشور اساسی قانون شدهاند. مشخص
موجوددردنياست.درحالیکهبستراجرایاینسياستهافراهمنشدهاست.
برداشتهرفردومدیرازسياستهایفرهنگیبسيارمتنوعومختلفاست.
که است اینحقيقت مبين فرهنگی مختلف دستگاههای برنامههای بررسی
دریکدستگاهفرهنگیباتغييرمدیرفعاليتهاوبرنامههادرپارهایازموارد
صددرصدتغييروعملکردگذشتهخودرانقضکردهاست.اینتصميماتو

تغييراتهميشهباهزینههایمادیومعنویبسياریهمراهبودهاست.

فضاها و امكانات
یکیازشاخصهایاثرگذاردرجریانتوسعۀفرهنگوهنر،توسعۀفضاهای
اهتمام و موردتوجه اخير سالهای در بهویژه که است هنری و فرهنگی
سياستگذاران،صاحبنظرانوفعاالنعرصۀفرهنگوهنرکشوربودهاست.
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کشور، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ در هنری و فرهنگی فضاهای
چنداناهميتیداردکهبرروندرشدوتوسعۀبسياریازمحصوالتفرهنگی
وهنریتأثيرمستقيموحياتیبهجامیگذارد.توليدتئاتر،فيلم،کتاب،ميزان
کتابخوانی،ارائۀآثارتاریخیوفرهنگی،توليدآثارهنرهایتجسمی،اجرای
صحنهایموسيقیو...ازجملهتوليداتمهمواساسیفرهنگیوهنریاندکه
دریکفضایمتناسبومناسبقابليتعرضهونمایشپيدامیکنند.منظور
بهمنظور خاص، معماری با که است بناهایی هنری، و فرهنگی فضاهای از
این مخصوص وسائل و تجهيزات و شده ساخته هنری و فرهنگی کاربری
)سينما(،سالن فيلم نمایش باشد.سالن تعبيهشده آنها در کاربریها نوع
اجرایموسيقیوتئاتر،کتابخانه،موزه،مساجد،تکایا،هنرستانهایهنری،

چاپخانهها،ليتوگرافیو...ازجملۀاینفضاهاهستند.
ازمنظرسياستگذاریوبرنامهریزیفرهنگیوهنریاینفضاهابهدودستۀ
مهمتقسيمبندیمیشوند:فضاهایکالبدیوفضاهایغيرکالبدی.منظوراز
فضاهایکالبدی،بناهاییاستکهتعدادووسعتفيزیکیآنهانقشاساسی
درميزانکاربریآنهاداستهباشد.بهعبارتدیگرافزایشکاربریاینفضاها
واثرمستقيمآنبرروندتوسعۀفرهنگوهنر،منوطبهرشدتعدادوگسترش
فيزیکی)افزایشظرفيتکاربری(آنهاست.برایمثالدرموردسالنسينما
ازیکسوافزایشتعدادسالنهاموجبرشدنرخدسترسیمردمبهتوليدات
سينماییورشدمخاطبانسينمامیشودوازسویدیگروسعتهرچهبيشتر
هرسالنودرنتيجهافزایشتعدادصندلی)ظرفيت(سالنبهتعدادمخاطبان
سينمامیافزایدکههردورویکردبهطورمستقيمبرتوسعۀهنرسينماتأثير
بهگونهایکهرشد نيست. درموردفضاهایغيرکالبدیچنين اما میگذارند.
کاربریآنهاونقشیکهدرروندتوسعۀفرهنگوهنرایفامیکنندبستگیبه

افزایشتعدادووسعتآنهاندارد)آقابابا،21:1393(.
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امكانات فرهنگی کشور 
یکیازشاخصهایعدالتفرهنگیواجتماعیدسترسیهمۀافرادجامعهبه
تقسيمات آخرین براساس است. درسراسرکشور هنری و فرهنگی امکانات
کشوریدر خرداد1391 ،کشورایراناز31استان،429شهرستان،1034
بخش،2548دهستانو1189شهرو 21فرمانداریویژه تشکيلیافتهاست.
امکاناتفرهنگیکشورعبارتاست انقالبفرهنگی آمارشورایعالی طبق
از:مدارسعلميه560،دارالقرآن1150،دانشگاهومراکزآموزشعالی187،
مراکزآموزشعالی141،مدارسآموزشوپرورش140000،مراکزفرهنگی
1479،مؤسساتنشر2931،چاپخانه2920،کتابفروشی4141،کتابخانه
8775،مسجد59320،کانونفرهنگیهنریمساجد584،حسينيههاوتکایا
13446،هيئات40000،کانونهایمداحی30،انجمنهایاسالمی2500،
فرهنگی مجمع بسيج102488، پایگاههای امامزادگان9487، و زیارتگاهها
تبليغاتی دفتر ،4000 فرهنگی کانونهای ،224 پرورشی اردوگاه ،1415
1092،خبرگزاریونمایندگیهنر89،شبکههایتلویزیونی15،شبکههای
رادیویی14،سينما321،موزه205،اثرتاریخی12485،گروههنری352،
فرهنگ حرفهای تشکلهای نمایشگاه190، و نگارخانه ،18 تئاتر مؤسسات
742،نشریات2931؛روزنامهفروشی3898،دفترنمایندگیپخشمطبوعات
توزیع و توليد مؤسسات ،828 هنری و دستی صنایع توليد کارگاه ،540
فرآوردههایموسيقی88،فروشگاهعرضۀمحصوالتفرهنگی2163،فروشگاه
زائرسرا ،624 هتل ،1217 گردشگری خدمات دفتر ،1572 دستی صنایع
1303،واحدتفریحی3026،اقامتگاهتفریحیوورزشی221،باشگاهورزشی
وضع )نقشۀ 645 استخر ،2165 ورزشی زمين ،632 ورزشی سالن ،1880

موجودنظامفرهنگیکشور،1:1386(.
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2� پیشنهاد های بلند مد ت 
تد وین طرح جامع برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی 

برایتحققاصولیآمایشفرهنگیبهچندپيشنيازاصلینيازاستکهبدون
آنهااهدافآمایشفرهنگیآنچنانکهبایدمحققنمیشودوانسجامالزمبين
فعاليتهاوخروجیهایالزمبهدستنمیآید.درحالحاضروزارتفرهنگو
ارشاداسالمیمتشکلاز32ادارۀکلو400ادارۀشهرستانیو10مؤسسه،
مصوب مأموریتهای طبق دارد. کارمند 12هزار حدود و بوده و... سازمان
اینوزارتخانهدرسطحکشور از1000مأموریتتوسط اینوزارتخانهبيش
بررسی قابل اصلی بخش دو در مزبور وزارتخانۀ فعاليتهای میشود. اجرا
میپذیرد. انجام کل ادارات و ستاد توسط مستقيماً که وظایفی ابتدا است؛
ثانياًمأموریتهاییکهتوسطسازمانهاونهادهایوابستهانجاممیپذیرد.از
زمانتشکيلوزارتفرهنگوهنرتازمانحاضرکهوزارتفرهنگوارشاد
اسالمیفعاليتمیکنداینوزارتخانههيچنقشۀراهویابرنامهریزیبلندمدتی
نيروی افزایش و رشدسریع است. نداشته بيستساله زمانیحداقل افق در
انسانیدراینوزارتخانهبهصورتپراکندهونامنظمصورتپذیرفتهاست.در
از براساسمقتضياتزمانونظراتمدیرانوقتیکبخش هردورۀزمانی
اینوزارتخانهبهشدتتوسعهوبهبخشهایدیگرعموماًبیتوجهیشدهاست.
بيشتر و نبوده علمی نيازسنجی و اطالعات و آمار براساس بخشها توسعۀ

نظراتخاصوشخصیبودهاست.
سؤالاساسیایناستکهچرابهنقشۀراهنيازداریم.برایرفتنبهیک
راهها بهترین به دسترسی برای دیگر استان به استانی از ساده بسيار سفر
که افرادی عموماً است. مرسوم بسيار نقشه از استفاده مقصد به رسيدن و
بهزمان،بودجه،امنيت،آسایش،آرامشخویشفکرمیکنندبرایرفتنبه
افرادهمهستندکه از ازنقشهاستفادهمینمایند.بسياری مسيرهایجدید
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که میشوند سفر عازم بررسی و مطالعه بدون جدید راههای به رفتن برای
عموماًدچارمشکالتبسيارزیادیدرطولسفرمیگردند.استفادهازنقشهو
راهنماهایجانبیبهافرادکمکمیکندتاازمسيرهایمختلفدرطولسفر
را بهرهوریالزم بهترین و راشناسایی احتمالی وفرصتهای آگاه،خطرات

داشتهباشند.
در را جامع« »طرح یا راه نقشۀ اهميت دیگر مثالی با باشد بهتر شاید
سازمانهاتوضيحدهيم.برایساختیکبنادرمحيطشهریقوانينومقررات
تأیيدشهري،دارایطرحجامع خاصیوجوددارد.شهرهایمصوبومورد
است.طرحجامعشهرعبارتاستاز:طرحبلندمدتیکهدرآننحوۀاستفاده
بازرگانی، صنعتی، مسکونی، حوزههای به مربوط منطقهبندی و اراضی از
نيازمندیهای و وتسهيالتشهری وتجهيزات تأسيسات اداری،کشاورزی،
عمومیشهری،خطوطکلیارتباطیومحلمراکزانتهایخط)ترمينال(و
فرودگاههاوبنادروسطحالزمبرایایجادتأسيساتوتجهيزاتوتسهيالت
تعيينمیشود بهآن اولویتهایمربوط و بهسازی نوسازی، عمومیمناطق
به مربوط وهمچنينضوابط فوق موارد تمام به مربوط مقررات و وضوابط
درواقع میشود. تنظيم و تهيه مناظرطبيعی و تاریخی نماهای و بنا حفظ
طرحهایجامعدردومرحلهتهيهمیشوند.مرحلۀاولشاملانجامبررسیها،
شناختوضعموجودشهرمانندمطالعاتجغرافيایی،اقليمی،تاریخیوبررسی
این آخر بخش در و است شهر کالبدی و اجتماعی اقتصادی، ویژگیهای
مطالعاتجمعبندیوتجزیهوتحليلمیشود.درمرحلۀدوم،طرحکالبدی
میتوان را جامع درحقيقت،طرح میشود. ارائه مربوطه گزارشهای و شهر
تعيين را سياستهایشهری کلی و اصولی کهخطمشی دانست سيستمی
الگوی انتخاب برای منطقی میتوان را جامع طرح دیگر، طرف از میکند.
صحيحاستفادهازاراضیشهریدانست.روشمطالعهوانجامیکطرحجامع
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شهری،عبارتاستاز:مطالعۀوضعموجود؛تجزیهوتحليلونتيجهگيریاز
وضعموجود؛تعييناهدافواولویتها؛انجامپيشبينیهایالزم؛ارائۀطرحها
وبرنامههایتوسعۀشهریواجرایآنها.طرحجامعشهری،بيشتربهمنظور
برنامهریزی نظام به گرایش شهرها، توسعۀ کنترل ضوابطشهرسازی، ترویج
وهماهنگسازیبخشهایمختلفاقتصادیواجتماعی،باتوجهبهکيفيت
محيطزیستوبراساسشناختحوزههاینفوذطبيعی،اجتماعیواقتصادی

شهرهاتهيهمیشود.
شهر، طرحجامع کلی ضوابط و معيارها براساس شهر تفضيلی طرح در
اززمينهایشهریدرسطحمحالتمختلفشهروموقعيت استفاده نحوۀ
تفصيلیشبکۀ و دقيق وضع و آنها از هریک برای زمين دقيق مساحت و
عبورومروروميزانتراکمجمعيتوتراکمساختمانیدرواحدهایشهری
بهسازیونوسازیوتوسعهوحلمشکالت بهمناطق اولویتهایمربوط و
شهریوموقعيتتمامعواملمختلفشهریدرآنتعيينمیشودونقشهها

ومشخصاتمربوطبهمالکيتبراساسمدارکثبتیتهيهوتنظيممیشود.
و کرد مراجعه منطقه شهرداری به حتماًباید بنا یک ساخت برای
بهدقت را بنا احداث شرایط و زمين موقعيت شهری جامع طرح براساس
موردارزیابیقرارداد.درطرحجامعکاربریاراضیوتوسعۀشهرکاماًلقابل
برایتوسعهگامبرداشت امنيتبيشتر با مشاهدهومطالعهاستومیتوان
را اولویتها بهترین طرح مطالعۀ با میکنند سعی مختلف سرمایهگذاران و
استفاده شهر توسعۀ و رشد برای بهدستآمده موقعيتهای از و شناسایی
باهزینههایبسياری نمایند.شهرهاییکهبدونطرحجامعاحداثشدهاند
روبهروهستندوبامتراکمشدنوتوسعۀشهرهایبدونطرحجامعمشکالت
تهيه جامع نقشۀ امر این ساماندهی برای میدهند. نشان را خود مختلف
ازقبلپيشبينینشدهاستحداقلهای ازآنجاکههمۀمسائل اما میشود.
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زندگیدراینگونهشهرهابهدستمیآیدوهزینههایبسيارمادیومعنوی
گریبانگيرشهروندانمیشود:عقبنشينیهایبسيار،تخریببناهاومشکالت
مختلفوکمبودامکاناتوعدمدسترسیمناسببهامکاناتموجوددرشهر.
امروزهحتیدرروستاهاشهروندانبرایساختمنزلابتداشکلبسيارساده
بنارابررویکاغذترسيموحدودتقریبیآنرامشخصمیکنندوبامشورت

جمعیمنزلخودرامیسازند.
درمثالباالباتوجهبهویژگیهایجغرافيایی،آبوهوا،مسيررودخانهها
وگسلهاورعایتبسياریازاستانداردهاطرحجامعشهریتدوینمیشود.
براساسمدلهاوتئوریهایشهرسازیویاادغاممدلهابایکدیگرکهنتيجۀ
مطلوببهدستآیدتهيۀنقشۀجامعیکشهرکوچکبارعایتسياستهاو
راهبردهایمنطقهایواستانیوملیهمراهاستواینهماهنگیاستکه

امکانتوسعۀشهروآبادانیآنرافراهممیآورد.
وزارت بزرگی و بهوسعت وزارتخانهای برای که نيست پوشيده کسی بر
فرهنگوارشاداسالمیبرایتوسعهوخدماترسانیمطلوبآننيازبهطرح
جامعونقشۀتوسعهاست.طیبررسیهاییکهدرمرکزاسنادسابقوزارت
فرهنگوارشاداسالمیمستقردرکتابخانۀوزارتخانهانجامشدموفقبهیافتن
سندینشدیمکهقبلوبعدازانقالبطرحتوسعۀاینوزارتخانهمطالعهشده
باشدوبراساساینبررسیتوسعهانجامپذیرفتهباشد.توسعۀاستانیادارات
براساستالشهای کلوشهرستانیاداراتوامکاناتزیرمجموعۀآنعموماً
شخصیمسئوالنوقتهراستانوشهرستانانجامپذیرفتهاستوبراساس
مطالعۀقبلی،بررسیرشدوتغييراتجمعيتی،پراکندگیمناطقازیکدیگر
و...رعایتپارامترهایآمایشفرهنگینبودهاست.درحالحاضرتماممدیران
اجراییبهجزشرحوظایفسازمانیطرحیرادراختيارندارندکهروندرشدو
توسعۀفعاليتهایخودرادرآیندهبتوانندرصدکنند.هرمدیربراساسدانش،
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رااجرامیکندو برنامهوطرحهایخود ازمسائل شناختوتجربياتخود
پرواضحاستکهنتيجۀمطلوببهدستنمیآیدواینجریانهمچنانادامه
باتوجهبه برنامۀششمتوسعهپيشبينیشدهاستکه دارد.برایمثالدر
سالپایه1394»تعدادسالنهایکنسرتموسيقیاز65سالنبه110سالن،
تعدادنگارخانههایفعالاز386عددبه436سالن،هنرستانهنریاز39به
44،تعدادآموزشگاههایآزاداز3218به4205وتعدادمؤسساتفرهنگی
قرآنعترتاز645به2000مؤسسهدرپایانسالبرنامۀششم1400محقق
گردد«.همينپيشبينیهاابتداییترینمقدماترانيزندارد.برایمثالبودجۀ
سال96نسبتبهسال95تنهابهصورتروال20درصدافزایشیافتهاست.
پيش موارد آینده و گذشته سالهای روال 20درصدی افزایش احتساب با
و حقوق 10درصدی افزایش به توجه با پيشرو ششم برنامۀ در بينیشده
دستمزدوتورم20درصدیمحققنخواهدشد.حالبررسیانجامشدهدر
سندتفضيلیبرنامهششمتوسعهحوزۀبخشی2فرهنگوهنرنيزطبقروال
گذشتهجمعآوریاطالعاتازاستانهابودهاست.سؤالاساسیهرفرددراین
تهيه نيازسنجیهای براساسچه ارقاممنتشرشده و آمار ایناستکه سند
شده،مدلتوسعهورشدبراساسچهمعياریتنظيمشدهاست.مهمترینو
اساسیترینپيشنيازآمایشفرهنگیدروزارتمتبوعطرحجامعبرنامهریزی
است بهتر است. کشور سطح در وزارتخانه این کارکردهای ملی سطح در
ابتدادرسطحمدیریتعالیوزارتخانهومدیراناستانیوبهرهمندیازتمام
از استفاده با ملی هنرطرح و فرهنگ به عالقهمندان و کارشناسان تجارب
برنامهریزانصاحباثرتدوینوبهصورتکلیازستادتادورافتادهتریننقاط
کشوردربازۀزمانیحداکثربيستسالهتهيهشود.دراینطرحباتوجهبهرشد
جمعيت،ترکيبجنسيتی،اقوام،ادیان،قوميتها،آدابرسوم،بلوغجمعيت،
راهبردهای و اهداف سياستها، رعایت با ملی و منطقهای نيازسنجیهای
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باالدستیبرایهرمنطقهوباتوجهبهطرحکلیبرنامهتدویندربازۀزمانی
مختلفتوسعهورشدفرهنگوهنرموردارزیابیقرارمیگيرد.ارتباطادارات
کلباستادبيشتروکاربردیتروروحيۀکارشناسیتقویتمیگردد.توسعۀهر
منطقهدربازۀزمانیکاماًلمشخصشدهوقابلارزیابیواندازهگيریمیشود.
رقابتبيناستانیبهوجودخواهدآمدوباتوجهبهمنافعملیتوسعۀعادالنهو

تماممحورمحققخواهدشد.
تحت وهنری فرهنگی فضاهای توسعۀ وچشمانداز راه نقشۀ درخصوص
برنامهریزیجامع پوششوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرحالحاضرنقشۀراهـ
ـوطرحمدونیبرایتوسعۀفضاهایفرهنگیموجودنيست.طبقنيازسنجیاز
اداراتکلدرسراسرکشورنيازبهتأسيس419مرکزفرهنگیوهنریاست.
ارتقایفرهنگوهنرودرخششهرچهبيشترکشوردرزمينههایفوقریشه
درتأمينفضاهایفرهنگیمناسبوکارآمدوهماهنگباآداب،رسوممردم
معماری ویژگیهای که است مشخص بهروشنی دارد. کشور مختلف مناطق
و فرهنگی فعاليتهای موفقيت تأثيرگذار و مهم عوامل از فرهنگی فضاهای
تحت وظایف فرهنگی عدالت تحقق درخصوص است. درسطحکشور هنری

پوششوزارتفرهنگوارشاداسالمیپيشنهادهایذیلارائهمیشود.

نقش سازمان برنامه و بوجه د ر آمایش سرزمین 
دفتراموربرنامهریزیآمایشومحيطزیستسازمانبرنامهوبودجهمتولی
آمایشسرزميندرکشوراست.اینسازمانباجمعآورینظراتصاحبنظران
آمایشقالبیرابرایجمعآوریاطالعاتمختلفآمایشیتهيهوبهاستانداریها
جهتجمعآوریاطالعاتارسالکردهاست.دربخشفرهنگی10شاخص
تعداد اطالعاتدرنظرگرفتهشدهاستکهفقط2شاخص برایجمعآوری
وزارت توسعۀ و رشد شاخصهای بهعنوان سينماها صندلی و کتابخانهها
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فرهنگوارشاداسالمیمدنظرقرارگرفتهاست.هدفازتشکيلسازمانبرنامه
وبودجهدرنهادریاستجمهوریانسجامبرنامههایتمامدستگاههابابرنامۀ
کالنکشوراست.درحالحاضراینسازمانفاقدبرنامۀعملياتیدرسطحملی
فعاليتها به بودجه دستگاهها پيشنهادی برنامههای براساس صرفاً و است.
تا برنامهاند قانون بيشتر برنامههایپنجسالهتوسعۀکشور اختصاصمییابد.
سندبرنامهریزی.برایمثالدرسندتفضيلیبرنامۀششمتوسعۀحوزۀبخشی
وزارتخانه در توسعه شاخص بهعنوان مواردی هنر و فرهنگ قسمت در 2
تعریفشدهاستکهروشاجراییآنذکرنشدهاستوبسياربهدورازحقایق
بودجهوزارتخانهاست.دربخشتهيۀشاخصهاوبرنامههایفرهنگیسازمان
برنامهوبودجهاشارهشدهاستکهشاخصهایتوسعۀفرهنگیبایدتوسط
شورایعالیانقالبفرهنگیتدوینواجراشود.بیبرنامهگیهایسازمانمزبور
باعثآنشدهاستکهدرسایردستگاههامبحث دربحثآمایشسرزمين
آمایشسرزمينموردتوجهقرارنگيرد.درحالحاضراداراتسازمانبرنامهو

بودجهمتولیآموزشکارشناسانسایرواحدهایند.

نقش شورای عالی انقالب فرهنگی د ر آمایش 
یکیازوظایفاساسیشورایعالیانقالبفرهنگیتدوینسياستهایفرهنگی
دستگاههایفرهنگیاست.وزارتفرهنگوارشاداسالمینيزیکیازدستگاههای
فرهنگیاستکهازنظرسياستگذاریزیرمجموعۀشورایعالیانقالبفرهنگی
محسوبمیشود.یکیازکاربردهایاساسیاینشوراتقسيموظایففرهنگی
فعاليتهایمشابه و ازچندبارهکاریها تا است مربوطه مياندستگاههای در
جلوگيریشود.درمبحثآمایشسرزمينتهيۀدستورالعملنحوۀساماندهی
مطلب این تهيه زمان تا شوراست. این عهده بر فرهنگی مراکز و فعاليتها
دستورالعملنحوۀاجرایآمایشفرهنگیتوسطاینشوراتهيهنشدهاست.لذا
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دستگاههایزیرمجموعۀآنبانوعیبالتکليفیدراینزمينهروبهروهستند.

حد ود  فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی د ر آمایش سرزمین 
مهمترینمسئلهدرآمایشسرزمينبهخصوصآمایشفرهنگیمشخصکردن
حدودفعاليتهایهردستگاهدرآمایشسرزميناست.درحالحاضرمعاونت
قرآنوعترت)ع(بهتوسعۀفعاليتهایتبليغیوترویجی،وتوسعۀمشارکتهای
قرآنی،معاونتامورفرهنگیبهتوسعۀکتابوکتابخوانی،چاپونشر،تشکلها
و مطبوعات به رسيدگی مطبوعاتی امور معاونت فرهنگی، فعاليتهای و
خبرگزاریهایداخلی،تبليغاتواطالعرسانیورسانههایخارجیمیپردازند.
و هنرستانها و نگارخانهها تجسمی، هنرهای زمينۀ در هنری امور معاونت
آموزشگاههایآزادتجسمی،امورموسيقی،هنرستانها،سالنهایاجرا،کنسرت
وآموزشگاههایموسيقی،دفترهنرهاینمایشیدربارۀنحوۀاجراینمایشهاو
سالنهاینمایشوآموزشگاههایآزادنمایشی،دفتربرنامهریزیآموزشهای
و مجلس امور حقوقی معاونت هنری، آموزشهای امور درخصوص هنری
استانهابرایتحققمالکيتحقوقیومعنوی،امورمجلسوهماهنگیاستانها
ومعاونتتوسعۀمدیریتمنابعبهعنوانپشتيبانیکنندۀتمامواحدهایاداری
و مالی امور انسانی، منابع اداری، تحول و نوسازی بودجه، و برنامه دفتر با
ذیحسابی،امورپشتيبانیرفاهیوخدماتیفعاليتمیکنند.اداراتودفاتر
زیرمجموعۀوزارتازجملهشورایفرهنگعمومیدربارۀفرهنگعمومی،بنياد
ملیبازیهایرایانهایدربارۀبازیهایکامپيوتری،سازمانحجوزیارتدر
زمينۀسفرهایزیارتی،نهادکتابخانههادرخصوصتوسعۀکتابخانههاوتجهيز
ارزشهای گسترش دربارۀ اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان کتابخانهها،
ازکشور،خبرگزاریجمهوریاسالمیدرزمينۀ انقالبیدرخارج و اسالمی
خيریه امور و اوقاف سازمان کشور، از خارج و استانی دفاتر در خبر توليد
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توليد امورسينماییدرزمينۀ اماکنمقدس،سازمان درخصوصموقوفاتو
فعاليتمیکنند. فيلمهایسينماییومؤسسۀآموزشعالیعلمیکاربردی
حدودفاليتهایوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرستادوسازمانهایوابسته
مواردقيدشدهدرباالست.درزمينۀاداراتکلواستانهاآمایشفرهنگیبا
تمامموضوعاتفوقدرسطحاستانهاباهماهنگیاستانداریوشورایاداری
ازفعاليتهاییکهدر قابلتحققاستبهعبارتسادهتربخشبسياربزرگی
ستادانجاممیپذیرددراداراتکلوبهتبعآنشهرستانهاانجاممیپذیرد.با
توجهبهعدمارائۀدستورالعملازسویسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورو
شورایعالیانقالبفرهنگیپيشنهادهایذیلبرایگسترشآمایشفرهنگی
ارائهمیشود.مشخصکردنجایگاهوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرگسترش
فرهنگعمومی.باتوجهبهاینکهبيشاز100دستگاهفرهنگیمستقيماًدر
عالی استشورای مناسب دخيلهستند درسطحجامعه فرهنگ گسترش
انقالبفرهنگیوظایفدستگاههارابهصورتمشخصتدوینوسهموجایگاه

دستگاهرادرگسترشفرهنگعمومیمشخصکند.

3� پیشنهاد های کوتاه مد ت 
1.انجامطرحمطالعاتیدربارۀنيازسنجیمکانهایفرهنگیوهنریعمومی

درسطحکشور
غيرازوزارتفرهنگوارشاداسالمیدستگاههایدیگرینيزهستندکهدر
سطحکشوردارایمکانهایفرهنگیوهنریقابلاستفادهبرایعمومهستند.
عدالتفرهنگیدروزارتفرهنگوارشاداسالمیبدینمفهومنيستکهدر
سراسرکشوراینوزارتخانهدارایفضاهایفرهنگیباشد،بلکهبهاینمفهوم
تقسيمات به توجه با وهنریکلکشور فرهنگی امکانات و نقشه که است
کشوریتهيهشود.دربسياریازشهرهاومراکزاستانهاتنهادریکخيابان
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چندمرکزفرهنگیوهنریازدستگاههایمختلفموجوداست،درحالیکهدر
بخشهایدیگراینمراکزکمتردیدهمیشوند.تهيۀنقشۀفرهنگیفضاهای

کشورازضرورتهایتوسعۀمراکزفرهنگیدرسطحکشوراست.
2.تهيۀآیيننامۀمکانیابیفضاهایفرهنگی

ازیکنظم تاکنون ارشاداسالمی و ساختمراکزفرهنگیدروزارتفرهنگ
و است نبوده مکانیابی تئوریهای لحاظکردن و پژوهش براساس و منطقی
عواملدیگریدرساختفضاهادخيلبودهاست.بسياریازشهرستانهایایران
دارایجمعيتزیر20هزارنفراستوباتوجهبهشاخصجمعيتبرایساخت
فرهنگیمیتواند مکانیابیفضاهای آیيننامه تهيۀ فرهنگی مراکز از بسياری

کمکبسياربزرگیبهتحققعدالتفرهنگیدرسطحکشورداشتهباشد.
3.طرحالگوسازیفضاهایفرهنگیدراقليمهایگرم،مرطوبوسردسيرکشور
سردسير، گرمسير، کویر، معتدل، کوهستانی، بيابانی، اقليمهای به توجه با
با اقليمباید هر هنری و فرهنگی مراکز نحوۀساخت درکشور و... مرطوب
توجهبهشرایطآبوهواییوفرهنگیوبومیهمانمناطقطراحیواجراشود.
تاکنوناینمهمکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.طرحمطالعاتیالگوسازی
فضاهایفرهنگینقشبسيارکاربردیرادراستفادۀبهينهازفضاهایفرهنگی
درکشورخواهدداشتوبيشترینبهرهبرداریراباخودبههمراهخواهدآورد.
دربسياریازمراکزفرهنگیساختهشدهتاکنونبهرهبریموردنيازازفضاهای

فرهنگیمطلوبنبودهاست.
4.تهيۀضوابطواستانداردهایکلیفضاهایفرهنگی

بابررسیفضاهایفرهنگیساختهشدهتاکنونبسياریازکاربرانازطراحیو
اجرایفضاهایخاصفرهنگیهمچونکالس،کارگاهآموزشی،سالناجرای
نمایش،موسيقی،سالنسينما،نگارخانه،نمایشگاه،کتابخانهو..راضینبودهاند.
بامطالعۀفضاهایموجودپیبهعدمرعایتاستانداردهایکلیساختفضاها



مطالعات راهبردي )11(     آمایش سرزمین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 88

میتوان فرهنگی فضاهای کاربردی استانداردهای و ضوابط تهيۀ با میبریم.
بسياریازآسيبهایعدمرعایتاستانداردهاراجبرانکرد.

5.تهيۀاستانداردتجهيزاتومبلمانفضاهایفرهنگی
درحالحاضرهيچگونهاستانداردیدربارۀتجهيزاتومبلمانفضاهایفرهنگی
درسطحوزارتفرهنگوارشاداسالمیموجودنيستوباعثتجهيزنامناسب

فضاهایفرهنگیشدهاست
6.طراحیفضاهایفرهنگیخاصبانوان

باتوجهبهنيازبانوانبهفضاهایخاصفرهنگیمانندسالناجرایموسيقی،
نمایشو...ضرورتطراحیخاصفضاهایفرهنگیوجوددارد.درسطحوزارت
اندیشهایدربارۀطراحیفضاهای فرهنگوارشاداسالمیهيچگونهتدبيرو
فرهنگیخاصبانواننشدهاست.لذاتوجهبهاینمقولهکهنيمیازجمعيت

کشوررابانوانبهخوداختصاصدادهاندبسيارمهماست.
7.پژوهشدربارۀآسيبهایفضاهایفرهنگی

پژوهشی با میطلبد کشور در مختلف فرهنگی فضاهای ساخت به توجه با
درسطحکشور فرهنگی فضاهای آسيبهای نمونهگيری بهصورت و ميدانی
همازبعدفيزیکیوساختمانسازیهمازنگاهاجتماعیوفرهنگیبررسیو

ارزیابیشود.
8.تهيۀآیيننامۀایمنیفضاهایفرهنگیوهنری

باتوجهبهآنکهمراکزفرهنگیمحلتجمععمومیافرادمیباشدالزماست
مراکز درهای دربارۀ الزم آیيننامههای مختلف ایمنی موارد رعایت برای
فرهنگی،پنجرهها،کریدورهاوراهروها،پلکان،حفاظتساختمانهادربرابر
فعاليتهای کارگاهی فضای معلوالن، برای طراحی ضوابط زلزله، حریق،
هنری،استانداردهایفضاهایفرهنگیخاصکودکانونوجوانانوروشناییو

نورپردازیتهيهشود.
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9.آیيننامۀاصولیشناخت،مکانیابیوطراحیفضاهایبازبرایفعاليتهای
هنری

امروزهدردنيابسياریازفعاليتهایفرهنگیوهنریبهدليلارتباطمستقيم
باتمامقشرهایاجتماعدرسطحفضاهایبازاجرامیشودمانندجنگهای
تئاتر،کالسهایهنرهای شادیومذهبی،جشن،اجرایموسيقی،نمایش،
تجسمیو....درحالحاضرهيچآیيننامهایدربارۀساختمکانیابیفضاهای
بازبرایفعاليتهایفرهنگیتدویننشدهاست.عموماًاینمراکزدرميادین
اصلیشهرها،پارکهاوفضایسبز،پيادهروها،کنارساحلدریاو....ساخته
میشودونقشبسيارمهمیدرجذبعمومیمخاطبانفرهنگیوهنریدارد.

10.راهکارهایکلیطراحیومعماریمراکزفرهنگیباهویت
تحقيقوپژوهشدربارۀراهکارهایطراحیومعماریمراکزفرهنگیباهویت
ملی،مذهبی،بومیورعایتاصولمدرنيسموپستمدرنيسمدرساختمراکز
شاخصوباهویت.بهطوریکههرشهرستانیمراکزفرهنگیوهنریآننماد

فرهنگیآنشهرستانمحسوبشود.
11.تهيۀشاخصواستانداردهایتوسعۀفضایی

توسعه استانداردهای و شاخص تهيۀ به نياز فرهنگی فضاهای ساخت برای
فضاییاست.براساسچهشاخصهاواستانداردهایفضاهایفرهنگیتوسعه

یابد.
12.مطالعهدربارۀروشهاینویندرطراحیفضاهایفرهنگی

استانداردهاو از بسياری بارعایت دنيافضاهایفرهنگیوهنری امروزهدر
فضاهای نوینطراحی روشهای است الزم اجرامیشود. و امکاناتطراحی
با و بهروز تافضاهایفرهنگیکشور قرارگيرد فرهنگیدردنياموردتوجه

توجهبهنيازهایافرادجامعهتهيهشود.
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