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رهبر معظم انقالب:

فضای فرهنگی جامعه نیاز
به باغبانی دارد

«يكي از مهمترين
تكاليف ما در درجه
اول مهندسي فرهنگ
كشور است ،يعني
مشخص كنيم
كه فرهنگ ملي،
فرهنگ عمومي و
حركت عظيم درونزا
و ضرورت بخش
و كيفيت بخشي
كه اسمش فرهنگ
است و در درون
انسانها و جامعه
به وجود ميآيد،
چگونه بايد باشد؟
اشكاالت و نواقصش
چيست؟ كنديها و
معارضاتش كجاست؟

رهبر فرزانه انقالب اســامی در طول سالیان گذشته همواره و بارها
بر اصل بودن مسئله فرهنگ نسبت به موضوعات دیگر و همچنین لزوم
مهندســی فرهنگی در کشور تاکید داشتهاند و این موضوع نشاندهنده
دغدغه ایشــان پیرامون مسائل مهم فرهنگی کشور است .مقام معظم
رهبری زمانی که به سراغ مقوله فرهنگ میروند ،آن را به «هوا» تشبیه
میکنند و مســائل کالن دیگر همچون اقتصاد و سیاست را ذیل بر آن
میدانند تا جامعه متوجه اهمیت مسائل فرهنگی باشد و اینجاست که باید
گفت جامعهای که فرهنگ خود را از دست دهد ،جامعهای مرده است چرا
که «فرهنگ مانند هوایی است که تنفس میکنیم».
ایشان در طول سالیان متمادی و در سخنرانیهای مهم خود به ویژه
در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان متولی و مرکز
اصلی فرهنگ کشور ،نکات بسیار پرمغزی را درباره فرهنگ و مهندسی
فرهنگی گوشــزد کردهاند که تنها گوشــههایی از آن به نقل از پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری در ذیل میآید:
«فرهنگ هویت یک ملت است ،ارزشهای فرهنگی روح و معنای
حقیقی یک ملت است .همه چیز مترتب بر فرهنگ است .فرهنگ حاشیه
ذیل سیاست نیست ،اقتصاد و سیاست
ذیل اقتصاد نیســت ،حاشیه و ِ
و ِ
حاشیه و ذیل بر فرهنگند؛ به این باید توجه کرد .نمیتوانیم فرهنگ را از
عرصههای دیگر منفک کنیم؛ مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم
باید پیوســت فرهنگی داشته باشد ،معنای آن این است که یک حرکت
اساسی که در زمینهی اقتصاد ،در زمینهی سیاست ،در زمینهی سازندگی،
در زمینهی فناوری ،تولید ،پیشرفت علم میخواهیم انجام بدهیم ،ملتفت
لوازم فرهنگی آن باشیم .گاهی اوقات انسان در یک کاری وارد میشود،
یک کار اقتصادی انجام میدهد ،اما لــوازم آن و تبعات فرهنگی آن را
توجه ندارد .بله ،کار کار بزرگی اســت؛ کار اقتصادی بزرگی است ،منتها
بر آن مترتب میشود لوازمی و تبعاتی که برای کشور ضرر دارد؛ فرهنگ
اینجوری اســت .باید در همهی مسائل آن نکتهی فرهنگی را در نظر
داشت و نگذاریم که این از یاد برود.
فرهنگ ،برنامهریزی هم الزم دارد؛ نباید انتظار داشــت که فرهنگ
کشور  -چه فرهنگ عمومی؛ چه فرهنگ نخبگانی ،دانشگاهها و غیره
خودى خود خوب بشــوند و پیش بروند؛ نه ،این برنامهریزی
و غیره  -به ِ
میخواهد .مسئلهی نظارت و رصد و این چیزها هم مهم است ،نمیشود
مسئوالن کشور مسئولیتی احساس نکنند در زمینهی هدایت فرهنگی
جامعه .دولت و مسئوالن موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ
جامعــه؛ ببینند کجا داریم میرویم ،چه دارد اتفاق میافتد ،چه چیزی در
انتظار ما اســت؛ اگر چنانچه مزاحماتی وجود دارد ،آنها را برطرف کنند؛
جلوی موانع را ،عناصر مخرب را ،عناصر مفسد را بگیرند .اینکه ما گاهی با
بعضی از پدیدههای فرهنگی به جد مخالفت میکنیم و انتظار میبریم از
مسئوالن کشور  -چه مسئوالن فرهنگی ،چه غیر فرهنگی  -که جلوی
آن را بگیرند ،بهخاطر این اســت؛ یعنی معارضهی با مزاحمات فرهنگی
هیچ منافاتی ندارد با رشد دادن و آزاد گذاشتن و پرورش دادن مطلوبات
فرهنگی؛ایننکتهیبسیارمهمیاست.بنابراینمامسئولیتشرعیداریم،
مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور».
(بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی )92/9/19
«يكي از مهمترين تكاليف ما در درجه اول مهندسي فرهنگ كشور
است ،يعني مشخص كنيم كه فرهنگ ملي ،فرهنگ عمومي و حركت
عظيم درونزا و ضرورت بخش و كيفيت بخشي كه اسمش فرهنگ است
و در درون انسانها و جامعه به وجود ميآيد ،چگونه بايد باشد؟ اشكاالت و
نواقصش چيست؟ كنديها و معارضاتش كجاست؟
فرهنگ كشور ك ً
ال به يك نظم و جهتگيري و جهتيابي و انسجام
بخشهاي گوناگون دولتي و غيردولتي در باب فرهنگ احتياج دارد.
ما نمیخواهیم با نگاه افراطى به مقول ه فرهنگ نگاه كنيم؛ بايستى نگاه
معقول اسالمى را مالك قرارداد و نوع برخورد با آن را بر طبق ضوابطى كه

معارف و الگوهاى اسالمى به ما نشان ميدهد ،تنظيم كرد.
برخورد افراطى ،از دو سوامكانپذير است و تصور ميشود :يكى از اين
طرف كه ما مقول ه فرهنگ را مقولهاي غيرقابل اداره و غيرقابل مديريت
بدانيم؛ مقولهای رها و خودرو كه نبايد ســرب ه سرش گذاشت و وارد آن
شــد و با اين منطق كه با فرهنگ مردم نميشود كارى كرد؛ نميشود
الگوهاى فرهنگى را به مردم داد؛ نميشــود مردم را در زمين ه مســائل
فرهنگى پيش برد ،مقوله فرهنگ عمومى مردم و رشد فرهنگى آنها را
رها كرد ،كه متأسفانه اين تفكر در جاهايى هست و عدهاى طرفدار رها
كردن و بياعتنايى و بينظارتى در امر فرهنگ هستند .اين تفكر ،تفكر
درستى نيست و افراطى است .در مقابل آن ،تفكر افراطى ديگرى وجود
دارد كه آن سختگيرى خشن و نظارت كنترلآمي ِز بسيار دقيق  -چه در
زمينهى فرهنگ عمومى ،چه حتى در زمينهى مسائل و اخالق شخصى؛
قالبگيرى كردن و قالبها را تحميل كردن  -اســت .اين تفكر هم به
همان اندازه غلط است .نه ميشود فرهنگ را در جامعه رها كرد كه هرچه
پيش آمد ،پيش بيايد ،نه ميشود آنطور سختگيريهاى غلطى را كه نه
ممكن است و نه مفيد ،الگو قرار داد.
با توجه به اهميت حقيقتي كه نامش فرهنگ جامعه است و با توجه
به اينكه اگر ما اين مجموعه بناي فرهنگي را مهندسي و از آن حراست
و حفاظت نكنيم ،عوامل گوناگون تأثيرگذار در فرهنگ ،قسم نخوردهاند
كه چون ما كاري نميكنيم ،آنها هم كاري نكنند نه ،آنها اثر خودشان را
ميگذارند و كار خودشان را ميكنند ـ تكليف ما به عنوان مسئوالن نظام
جمهوري اسالمي چيست؟
حال اين فضاي فرهنگي را ميخواهيم در كشــور مهندسي كنيم؛
يعني بررسي كنيم آيا واقعًا هندسه موجود حاكم بر هويت فرهنگي و
جريانات فرهنگي ما هندسه صحيحي است يا هندسه معيوبي است؟ به
وضوح آشكار است ،آدمهاي غيرمتخصص و كارشناس هم به راحتي
درك ميكنند كه هندسه معيوبي اســت ،يعني با توجه به آرمانها و
اهداف جمهوري اسالمي ،فضا ،فضاي صحيحي نيست ،هندسه موجود
فرهنگي ما هندسه صحيحي نيست ،هندسه معيوبي است .چرا؟  ...ما
براي يك هدف آمدهايم ،براي رســيدن به يك نقطه حياتي حركت
كرديم ،بر همين اســاس ،ســربازان ما يعني فعاالن عرصه ما ،حاضر
شدند جانشان ،خونشان را با خيال راحت بدهند و دغدغه نداشته باشند.
شاهد بودهايم كه آنها در عرصه نظامي چه كردند ،دالوران جوان ما و
پدر و مادرهاي پيرشان چگونه رفتار كردند ،االن هم در عرصه اجتماع،
در همراهي با نظام ،در همراهي با دولت ،مردم از ايمانشان از آرزوهاي
ديرينه دينشان تغذيه ميشــوند .بنابراين ما يك جامعه ،يك انقالب
ديني ،يك انقالب اســامي به معناي حقيقــي داريم و با آرمانهاي
اسالمي هم متولد شديم .ما در زمينه رسيدن و طلب عدالت اجتماعي
ب ه عنوان طلــب عمومي افراد جامعه ،در زمينه ديــن و دينباوري و
دينگرايي عملي همة افراد جامعــه ،در زمينه اُنس با قرآن و مخلوط
كردن زندگي و توأمكردن زندگي با قرآن ،در زمينه رفتارهاي انساني كه
مورد توصيه اسالم و قرآن هست؛ در همه زمينهها ،كمبودهايي داريم.
البته نسبت به دوره طاغوت اگر نگاه كنيم ،خيلي خوب پيشرفت كرديم
امــا مقياس ما كه دوره طاغوت نيســت ،دوره طاغوت دوره جاهليت
بود ،جاهليت محض .دوره ما ،دوره بعد از جاهليت ،دوره اســام است.
بنابراين ما بايستي صد و هشتاد درجه با شاخصهاي آن زمان تفاوت
داشتهباشيم ،ليكن اين تفاوت هنوز ايجاد نشدهاست( ».دیدار با اعضای
کمیسیون عالی انقالب فرهنگی )1386
«در مقولهى فرهنگ ،رفتا ِر حكومت بايد دلسوزانه و مثل رفتار باغبان
باشد .باغبان بهنگام نهال ميكارد ،بهنگام آبيارى ميكند ،بهنگام هرس
ميكند ،بهنگام سمپاشــى ميكند و بهنگام هم ميوهچينى .بايد فضاى
فرهنگى كشور را باغبانى كرد؛ يعنى مسئوالنه و با دقت اين مقوله را دنبال
كرد (».دیدار با اعضای کمیسیون عالی انقالب فرهنگی )1382
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هویت ایرانی اسالمی
اصفهانباتعیین
مولفههایفرهنگی
تقویتمیشود

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان:

اولويتبنديمولفههای
نقشه فرهنگی نتيجه
 2سال تالش است

رضا اميني ،رئيس شــوراي اســامي شهر اصفهان
اولويتبندي مولفههاي نقشــه فرهنگي را به منزله يك
سند باالدســتي براي برنامههاي كالن حوزه فرهنگي
شهر اصفهان دانســت و اظهار داشت :اين اولويتبندي
طي  2سال فعاليت و برگزاري جلسات مختلف كميسيون
فرهنگي شــوراي اسالمي شهر اصفهان و با همكاري و
مشــاركت همه دستگاههاي مسئول در اين راستا تدوين
شده است.
وي با اشــاره به اينكه در اولويتبنــدي مولفههاي
نقشــه فرهنگي شهر اصفهان ،وظايف و نحوه مشاركت
تمام دســتگاههاي اجرايي ديده شده است ،ابراز داشت:
اين اولويتبندي ميتوانــد بخش زيادي از فعاليتهاي
فرهنگي شهر اصفهان را ساماندهي كند چرا كه در قالب
مهندسي فرهنگي در محالت برنامهريزي شده است.
رئيس شوراي اســامي شــهر اصفهان با تاكيد بر
اينكه اين ســند بر اســاس نيازها و مطالبات شهروندان
در محالت و مهندســي فرهنگي شهر اصفهان تنظيم
شــده اســت ،افزود :بايد توجه داشته باشيم كه فرهنگ
جنــس خاصي دارد و فارغ از جايگاه و شــغل افراد بايد
در مورد آن تصميمگيري كرد.وي كه معتقد اســت طي
سالهاي گذشــته جايگاه فرهنگ در شهر اصفهان كه
به عنوان يكي از محوريترين شهرهاي فرهنگي كشور
معرفي ميشود ،به خوبي ديده نشــده بود ،ادامه داد :بر
اين اساس اولويتبندي مولفههاي فرهنگي اصفهان به
گونهاي طراحي شــده كه ميتوان شكل آن را بر اساس
مقتضيات زمان و نياز بهروز مردم شهر اصفهان تغيير داد
ضمن آنكه ماهيت اين سند به دليل ديني و مذهبي بودن
قابليت تغيير ندارد.
اميني با تاكيد بر اينكه اين اولويتبندي ،چارچوبي را
براي تخصيص اعتبارات فرهنگي ساليانه تعيين ميكند،

افــزود :در گذشــته اين اعتبارات در برخــي از مراكز به
صورت تكراري هزينه ميشــده و با تدوين و ابالغ اين
سند اينگونه اعتبارات ساماندهي ميشود.
وي تعيين جايــگاه بخش خصوصــي و صنوف در
انجــام فعاليتهاي فرهنگي را نيــز از ديگر مزيتهاي
اولويتبندي مولفههاي نقشــه فرهنگي شهر اصفهان
عنــوان كرد و ادامــه داد :حمايت از بخش خصوصي در
اين سند ديده شــده و از اين رو خدماتي كه به مساجد،
كانونهاي فرهنگي و ديگر مراكز شــهر اصفهان ارائه
ميشود ،ساماندهي خواهد شد.
رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان همچنين با اشاره
به اينكه تعيين وظايف بخش خصوصي و ســازمانهاي
مردمنهاد در حوزه فرهنگي شهر اصفهان از ديگر مزاياي
تدوين اولويتبندي مولفههاي فرهنگي شــهر اصفهان
است ،بيان داشت :در اين سند ظرفيت و دارايي فرهنگي
سازمانهاي مردمنهاد نيز مشخص ميشود و بر اساس
داراييهاي آنها وظايفي برايشان تعيين ميشود.
وي با بيان اينكه شناسايي جايگاه مولفههاي مختلف
فرهنگــي و ميزان پردازش به هر كــدام از اين مولفهها
در جامعه نيز در اين اولويتبندي فرهنگي انجام شــده
است،اضافه كرد :بر اين اساس آن دسته از فعاليتهاي
فرهنگي كــه متولي ندارند و يا متوليان آنها فعاليتهاي
خود را به نحو شايســته انجام ندادهاند ،شناسايي و براي
آنها تصميمگيري جديدي صورت ميگيرد.
اميني توسعه مشاركت شهرداري با بخش خصوصي
و ســازمانهاي مردم نهاد را نيز از ديگر مشخصههاي
تدوين اولويتبندي مولفههاي فرهنگي شــهر اصفهان
عنوان كــرد و افزود :با اجراي اين ســند مشــاركت و
ســرمايهگذاري بخش خصوصي در اجــراي برنامههاي
فرهنگي شهر اصفهان افزايش خواهد يافت.
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بدون شــك جامعهاي در مسير پيشرفت قرار ميگيرد كه داراي برنامه و
هدف باشد و بتواند بر اساس يك نقشه راه و تعيين مولفههاي مهم جامعه خود
به پويايي الزم برســد ،اين نقشه راه بايد در تمامي عرصهها يعني اقتصادي،
سياسي ،فرهنگي و اجتماعي وجود داشته باشد و مختص به عرصه خاصي
نيست ،در اين ميان نكتهاي كه نبايد از آن غافل بود موضوع فرهنگ است البته
اين واژه داراي ابعاد مختلفي است كه بايد در خصوص آن برنامهريزي داشت و
آن اندازه اين عرصه وسيع است كه دشمن راه نفوذ به داخل كشور را از همين
مسير انتخاب كرده و خوب ميداند كه با يك برنامهريزي ميتواند جوانان و
اقشار مختلف جامعه را به سمت خود جلب كند.
به همین دلیل اســت که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرهنگ را
عامل شکلدهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهتبخش و تاثیرگذار در عرصه
تصمیمات کالن کشور میدانند و مهندسی فرهنگ را به منزله بازشناسی،
آسیبشناسی ،پاالیش و ارتقابخشی فرهنگ و جهتدهی آن بر پایه هویت
اصیل اســامی ـ ایرانی با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهانی تبیین
کردهاند.اما «اولويتبندي مولفههاي نقشه فرهنگي شهر اصفهان» با عنايت به
اين نكته كه شهري چون اصفهان كه پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي
است بايد براي پويايي و پيشرفت برنامه و نقشه داشته باشد ،تدوين شد.
جلوگيــري از تكرار حركتهاي جزيرهاي در اصفهــان از اهداف تدوين
«اولويتبندي مولفههاي نقشــه فرهنگي شــهر اصفهان» است؛ اين مهم
ميتواند در اجماع نظرات ميان دستگاهها نقش مهمي بر عهده داشته باشد،
عالوه بر آن بهرهجويي از نظرات اساتيد دانشگاه ،نخبگان فرهنگي و بزرگان
سبب شده تا ضمن شناسايي اولويتهاي فرهنگي شهر براي آن مسير درستي
را انتخاب كنيم.
انتخاب بيش از  130مولفه در اين نقشه فرهنگي خود نشاندهنده آن است
كه تا چه اندازه ديد و نگرش اين سند در موضوعات مختلف شهري باز بوده
است ،البته انتخاب و استخراج اين مولفهها از نقشه مهندسی فرهنگی کشور و
شناسايي و تحليل آن بر اساس مولفههاي فرهنگي شهر بر غناي هر چه بيشتر
اين نقشه راه افزوده است.
بيشك اگر زحمات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر
اصفهان ،معاونت پژوهش و مسئوالن فرهنگي شهر نبود ،اين مهم به نتيجه
نميرســيد و اكنون كه شاهد بارور شدن آن هستيم بايد اين همت و تالش
شبانهروزي را كه با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ثمر رسيده پاس بداریم،
تالشي كه طرح اوليه آن در بهمنماه  92مطرح و پس از دريافت پيشنهادات
در ارديبهشت ماه سال گذشته مجموع نكات و مباحث در كميسيون فرهنگي
شــورا ،معاونت پژوهش و فناوری اطالعات ،معاونت فرهنگی و اجتماعی و
ســازمان فرهنگی و تفریحی بررسي گشت و در نهايت اجرای اين طرح به
موسسه آرمانشهر اصفهان فردا واگذار شد.
حال با رونمايي از «اولويتبندي مولفههاي نقشه فرهنگي شهر اصفهان»،
اصفهان داراي نقشه راهي اســت كه در آن مولفههاي بسياري تعيين شده
است؛ اولويتهايي كه هويت اسالمي ،ايراني و انقالبي ،نهاد خانواده و جمعیت،
سبک زندگی اسالمي -ايراني ،اخالق و فرهنگ عمومي (فرهنگي ،اجتماعي
و اقتصادي) ،هنر ،قدرت نرم ،ارتباطات و رســانه ،تعامل منطقهای و جهانی،
نظام فرهنگی فراگیر و کارآمد ،محصوالت و صنایع فرهنگی را در بر ميگيرد.
 دکتر مهدی جمالینژاد ،شهردار اصفهان
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چشماندازی برای 70مركز فرهنگی شهرداری اصفهان
برای این سند
باالدستی  130مولفه
تعریف شده است
که این مولفهها در
کنار استفاده از نظر
نخبگان و مسئوالن
از بازبینی برنامه
اصفهان  95و طرح
آمایش سرزمین شهر
اصفهان نیز استفاده
شد است

رهبر معظم انقالب در ســال  1390در دیدار
با اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی نسبت
بــه اهمیت موضوع فرهنگ و تنظیم یک ســند
باالدستی در این باره فرمودند« :یکی از سندهای
باال دستی مورد نیاز کشور ،تدوین نقشه مهندسی
فرهنگی است که باید در آن ضمن ترسیم وضع
مطلوب ،نیازها دیده شــود .تعییــن اولویتها،
ترسیم اجزاء ،بررسی موارد مورد غفلت و انجام
ســرمایهگذاریهای الزم ،الزم و ضروری است.
این کار از نقشه جامع علمی کشور سختتر است
و باید به این مسأله پرداخت( ».پایگاه اطالعرسانی
دفتر مقام معظم رهبری)
حال ســؤال اینجاست که وجود چنین سندی
مشــابه با بهرهگیری از سند باالدستی فرهنگی
کشور ،برای شهر فرهنگی همچون اصفهان چه
مقدار ضرورت دارد؟ و این سند تا چه میزان قادر
خواهد بود سروشکل مناسبی به وضعیت فرهنگی
پراکنده شهر بدهد و سبب پرهیز از موازیکاری در
این حوزه حیاتی شود؟ و اينكه مقدمات آمادهسازي
اين سند يا نقشه فرهنگي چيست؟
درحالحاضرسنديكهبرايچشماندازفرهنگي
اصفهان تدوين شــده با عنــوان «اولويتبندي
مولفههايفرهنگيشهراصفهان»خواندهميشودو
در واقع بخشي از پازل نقشه يا سند جامع فرهنگي
شهر اصفهان است كه در آينده با بهرهگيري از اين
اولويتبندي،تدوينخواهدشد.
اولیت بندی مولفه های فرهنگی حلقه مفقوده
فرهنگ اصفهان بود

اما اصغر آذربایجانی ،رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشــی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نياز مبرم
اصفهان به يك سند باالدستي در حوزه فرهنگي شهر معتقد
اســت« :قرار گرفتن فرهنگ در بستر بیماری چندسالی است
که روح شهر و شــهروندان اصفهانی را آزار داده و حرکتها و
برنامههای فرهنگی در این شهر نسبت به حجم انبوه رویدادها و
تغییراتبهکندیپیشرفتهاست،درچنینشرایطیبرنامهریزی
درست و نظارت بر اجرای این برنامهریزیها حلقه مفقودهای بود
که کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان در دوره
چهارم این شــورا توجه ویژهای به آن داشته و با صرف دو سال
زمان و برگزاری جلسات متعدد با نخبگان و مسئوالن ملی و
استانی ،در حال تنظیم ســندی کامل با اقتباس از سند جامع
فرهنگی کشور برای اصفهان است».
وی نیروی محرکه برای آغاز تدوین سند جامع فرهنگی شهر
اصفهان را فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقالب نسبت به
مسئلهفرهنگوهمچنینآشفتگیبخشهایمختلففرهنگی
اصفهان به دلیل عدم وجود برنامههای جامع و نبود اولویتبندی
مناسب نیازهای فرهنگی عنوان کرد.آذربایجانی میگوید« :بر
این اســاس عالوه بر نظرخواهی از  300مسئول فرهنگی ،از
 50نخبه برتر در این عرصه و 2هزار و  400شهروند اصفهانی
در طبقهبندی مختلف شهر اصفهان برای استفاده از ترکیبی از

سلیقهها در تدوین سند جامع فرهنگی شهر اصفهان استفاده
کردیم».
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان مهمترین
اهداف تدوین اولویتبندی مولفههــای فرهنگی اصفهان را
برشمرده و تاکید میکند« :یکی از اهداف تدوین این سند که
حلقه مفقوده شهر اصفهان بود ،تغییر رویکرد نسبت به مقوله
فرهنگ در شهر اصفهان بود .در این راستا نباید فراموش کنیم
که در گذشته اقدامات زیادی در حوزه فرهنگی در این شهر انجام
شده ولی به دلیل نظاممند نبودن برنامهها برخی از بخشهای
فرهنگ مورد غفلت قرار گرفته و یا کمتر به آن پرداخته شده
است.
ایجاد نگاه زیرســاختی به فرهنگ نیــز از جمله اهداف
اولویتبندی مولفههای فرهنگی شــهر اصفهان بود و با این
اولویتبندی نقشه راهی را برای تمام دستگاههای فرهنگی
تعریف کردیم و این نقشه را برای اجرا در قالب شاخصهای
تعریف شــده و زمانبندی تعریف شده در اختیار دستگاههای
فرهنگی قرار خواهیم داد.
جلوگیــری از تکرار حرکتهای جزیرهای دســتگاههای
متولی فرهنگی در اصفهان نیز از دیگر اهداف تدوین این سند
باالدستی است چرا که این اقدام میتواند به ایجاد اجماع بین
دستگاهها کمک کند و هر دستگاهی در حوزه تعیین شده برای
آن فعالیت کند.
بودجهریزی مناســب بر اســاس اولویتهای فرهنگی و
شناخت تهدیدها و فرصتهای این حوزه نیز از اهداف تدوین
سند جامع فرهنگی شهر اصفهان به حساب میآید که میتواند
نحوه اولویتبندی برنامهها را به مسئوالن یادآور شود و خوراک
فرهنگی شهروندان را نیز در این زمینه تامین کرد».
آذربایجانــی به ویژگیهای ایــن اولویتبندی فرهنگی
نیز اشــاره میکند و میگوید« :برای این سند باالدستی 130
مولفه تعریف شده است که این مولفهها در کنار استفاده از نظر
نخبگان و مسئوالن از بازبینی برنامه اصفهان 95و طرح آمایش
سرزمین شهر اصفهان نیز استفاده شد است .همچنین در این
سند در حوزه جنگ نرم ،تکلیف و وظایف تکتک دستگاهها
مشخص شده و بر اساس دستورات رهبر معظم انقالب این
شاخصه مورد توجه ویژه قرار گرفته است».
وی ادامــه میدهــد« :این اولویتبندی بــرای معاونت
فرهنگی شهرداری اصفهان نیز برنامهریزی ویژهای دارد که
این برنامهریزی دارای شاخصههای زمانبندی شده نیز هست
و باید بودجه فرهنگی شــهرداری اصفهان نیز بر اساس این
شاخصهها تخصیص و تحقق یابد».
اما یکی از موضوعات مهم در تدوین چنین ســندهایی،
انطباق آن با جامعه و واقعیات هر شهر یا کشور است و همچنین
بحث ضمانت اجرای آن است ،رئیس کمیسیون شورای شهر
چهارم اصفهان در این باره توضیح میدهد« :این سند باالدستی
بر اساس دادههای فعلی تدوین شده است ولی به لحاظ شکلی
باید نسبت به مقتضیات زمان بهروزرسانی شود ،باید توجه داشته
باشیم که حوزه فرهنگ حوزه سیالی است و باید دادههای این
عرصه به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد ،همچنین
باید توجه داشته باشیم که تعریف شاخصهای کمی برای سند
جامع فرهنگی شهر اصفهان به مرور زمان خودنمایی خواهد
کرد و بر اساس این زمانبندی به شاخصها خواهیم رسید.
پیرامون ضمانت اجرای سند نیز باید بگویم در این راستا
تشکیل رصدخانه فرهنگی شهر پس از رونمایی از این سند در
دستور کار قرار خواهد گرفت چرا که این رصدخانه قابلیت این
را دارد که عالوه بر ارائه شفاف دادهها ،عملیات اجرایی دادهها
را نیز تدوین کند».
بار فرهنگي اصفهان به دوش سند جامع فرهنگي
عدنان زادهوش ،نایب رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی

و ورزشــی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه در
حال حاضر مولفههای سند فرهنگی شهر اصفهان اولویتبندی

شــده است ،در پاسخ به سوالی نسبت به ضمانت اجرای سند
فرهنگی میگوید« :بايد توجه داشته باشيم كه طرح تدوين شده
كنوني كامال قابليت اجرايي دارد و ميتواند تاثيرات بهسزايي را
در برنامههاي فرهنگي شهر داشته باشد.
البته باید از مسئوالن و مردم فهیم اصفهان به علت تاخیر
در تدوین سند جامع فرهنگی شهر عذرخواهی کنیم اما سند
پیشرو ،کامالت بر اساس واقعیات فرهنگی و برای پرهیز از
موازیکاریهای همیشگی تدوین میشود.
وی سپس به نحوه تدوین اولویتبندی مولفههای فرهنگی
شهر اصفهان اشــاره کرده و میافزاید« :ساماندهي اقدامات
فرهنگي شهر اصفهان يكي از اصليترين اهداف كميسيون
فرهنگي شوراي شهر چهارم اصفهان در آغاز فعاليتش بود ،از
اين رو تصميم بر آن داشتيم تا همچون كشورهاي توسعهيافته
برنامههاي فرهنگي را اولويتبندي كرده و برنامهريزي الزم را
در خصوص تحقق آنها داشته باشيم.
در ابتدا با برگزاري جلسات مختلف با مسئوالن ارگانها و
نهادهاي دولتي و همچنين سازمانهاي مردمنهاد به جمعبندي
مناســبي در خصوص اولويتبندي نيازهاي فرهنگی شهر
نرسيديم ،بر اين اساس تصميم بر آن گرفتيم تا با استفاده از
ظرفيت نخبگان و انديشمندان و همچنين با انجام تحقيقات
ميداني و نظرســنجي عمومي اولويتهاي فرهنگ شــهر
اصفهان را شناسايي و برنامهريزي الزم را در خصوص اجراي
برنامههايي در اين راستا محقق سازیم».
نایب رئيس كميسيون فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شوراي
اسالمي شهر اصفهان به آسیبشناسی برنامههای فرهنگی
اجرا شــده در اصفهان پرداخته و میگوید« :در گذشته تمام
سازمانهاي دولتي و مردمنهاد به صورت سليقهاي برنامههاي
فرهنگي را اولویتبندي كرده و برنامههاي خود را بر اين مبنا
تنظيم ميكردند ،اما اکنون سند جامع فرهنگي شهر اصفهان
که بر اساس طرحهاي پژوهشــي تدوين شده ،بهترين ابزار
براي ارائه طرح كلي در خصوص نيازها و اولويتهاي فرهنگي
مورد نياز در شهر اصفهان است ،در واقع ميتوان گفت كه اين
اولویتبندی به تنهايي ميتواند بار فرهنگي شهر اصفهان را با
توجه به همسوسازي تمام نهادهاي فرهنگي به دوش بكشد».
زادهوش با اشاره به فعاليت بيش از  70مركز فرهنگي زير
نظر شهرداري اصفهان تصریح میکند« :حداقل بهرهبرداري
كه ميتوان از سند جامع فرهنگي شهر اصفهان داشته باشيم،
ساماندهي فعاليتهاي مراكز فرهنگي شهرداري اصفهان است
كه بخش زيادي را شامل ميشوند ،همچنین بايد توجه داشته
باشيم يكي از ضعفهاي شوراي اسالمي شهر اصفهان عدم
وجود بازوي نظارتي در اجراي مصوباتش است كه براي اين
سند با مشاركت شهرداري و شورا بازوي نظارتي تعريف خواهد
شد».
ريلگذاري فرهنگي با تدوين اولويتبندي
مولفههاي نقشه فرهنگي اصفهان
محمدرضا فالح از اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان
وعضو كميسيون فرهنگي نيز يكي از اصليترين شاخصههاي
شــهرهاي مدرن را انجام كارها بر اساس تحقيق و پژوهش
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عنوان ميكند و ميگويد« :بر اين اســاس رويكرد شوراي اسالمي

شــهر اصفهان در دوره چهارم به سمت انجام تحقيق و پژوهش
براي برنامهريزيهاي شهري تغيير يافته و در اين راستا كميسيون
فرهنگي ،اجتماعي و ورزشــي شوراي اسالمي شهر اصفهان براي
جلوگيري از مــوازيكاري و هرگونه اتالف هزينه و زمان و با الگو
گرفتن از مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگ در خصوص مهندسي
فرهنگي در كشــور تصميم بر تدوين نقشه جامع فرهنگي شهر
اصفهانگرفت».
اين عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر اصفهان با برشمردن
ويژگيهاي اين سند تصريح ميكند« :در اولويتبندي مولفههاي
فرهنگي شــهر اصفهان ،سياســتگذاري برنامههاي فرهنگي و
اجتماعي شهرداري ،شوراي شهر و تمام متوليان فرهنگي اصفهان
ديده شده و از اين رو ميتوان اين اولويتبندي را به نوعي ريلگذاري
و چراغ راهي براي برنامههاي فرهنگي شهر اصفهان تا چندين سال
آينده تلقي كرد.همچنين در تدويــن اين اولويتبندي از نخبگان
حوزوي و دانشگاهي در كنار هم بهرهبرداري كردهايم ،و در اين راستا
سعي بر آن داشتهايم تعامل و هماهنگي بين متوليان مختلف فرهنگي
اصفهــان ايجاد كنيم .نكته قابل ذكر ديگر در تدوين اولويتبندي
مولفههاي فرهنگي شهر اصفهان ،ديده شدن آسيبهاي فرهنگي
و اجتماعي شهر بر اساس واقعيتهاي موجود بود ،البته از اين پس

شهرداري و شوراي اسالمي شهر اصفهان بايد دقت نظر بيشتري را
در خصوص تخصيص اعتبارت و برنامهريزي در حوزه فرهنگي و
اجتماعي شهر بر اساس مولفههاي تعريف شده داشته باشند.
اما مهمترين موضوع و بحث پس از تدوين اولويتبندي فرهنگي
شهر اصفهان ،اجراي درست آن است كه اهميت بيشتري نسبت به
تدوين آن دارد ،چرا كه بايد توجه داشــته باشيم چنانچه اجراي اين
ســند با مشكل مواجه شود و از سوي شهرداري و شوراي اسالمي
شهر اصفهان مورد غفلت واقع شود ،همچنان شاهد موازيكاريها و
اقدامات ابتر در حوزه فرهنگي خواهيم بود».
فرهنگ اصفهان با تدوین مولفه و نقشه راه جان
دوباره میگیرد
ندا واشیانیپور ،سخنگوي پارلمان شهري اصفهان و ديگر عضو
كميسيون فرهنگي نيز ضمن اشاره به لزوم توجه به موضوع فرهنگ
که مورد توجه مقام معظم رهبری است ،معتقد است« :شهری در عرصه

فرهنگ پیشگام خواهد بود که دارای یک نقشه راه باشد و به طور قطع
استخراج مولفههای فرهنگی اصفهان میتواند در صورت پیگیری ارتقا
فرهنگ شــهر را نیز به همراه داشته باشد و براي اين مهم ،استخراج
مولفههایفرهنگیآغازراهاست،فرهنگاصفهانومردمآنازدیربازدر
کشور مثال زدنی بوده و باید نسبت به آن توجه داشت تا در نهایت رشد و
ارتقاء اصفهان را در این عرصه شاهد باشیم.

اینکــه امروز نزدیک به  130مولفه از مباحث فرهنگی کشــور
اســتخراج و دستهبندی شده آغاز راه است و باید با برگزاری جلسات
کارشناســی دیگر این موضوعات دنبال و برای آینده به عنوان یک
چراغ هدایتگر باشد ،چراغی که آیندگان به آن افتخار کنند در واقع
شــهری میتواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد که دارای
یک نقشه و الگو باشد و اینکه امروز چنین الگویی در عرصه فرهنگ
اصفهان در حال تدوین است ،نکته قابل قبولی است اما باید پس از
تهیه این مولفهها ،به سمت اجرایی شدن پیش برود چرا كه اگر یک
نقشه و طرح به خوبی اجرایی نشود فاقد ارزش خواهد بود».سخنگوی
شورای شهر اصفهان در ادامه یکی از دالیل حرکت به سمت تدوین
چنین اولویتهایی را تغییر رویکرد به مقوله فرهنگ عنوان کرده و بيان
ميكند« :متاسفانه در چند دهه اخیر آنگونه که باید و شاید به موضوع
فرهنگ توجه نشده و یا اگر نکتهای هم بوده به صورت مقطعی بوده
و دارای برنامه خاصی در این عرصه نبودهایم اما نگاه این اولویتبندی
فرهنگي شرایطی را ایجاد میکند که اصفهان در حوزههای فرهنگی،
اجتماعی و تمدنی ،به شرایط بهتری برسد.
واشــیانیپور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشــاره
به اینکه فرهنگســازی در میان مردم از جمله اولویتهای مهم
مدیران شهری اســت ،تاکید ميكند« :در جوامع شهری امروز،
اصل مهمی وجود دارد که بر مبنای مشارکت عمومی مردم تحقق
مییابد؛ مدیران شهری اصفهان نیز به این نتیجه رسیدهاند که با
مشارکت مردم بهتر میتوانند شرایط را برای پیشرفتهای شهری
فراهــم آورند ،بايد گفت تدوین پیوســت فرهنگی برای تمامی
پروژهها و طرحهای فرهنگی ،الزاماتی را ایجاد میکند تا هر چه
بهتر و مستمرتر به سوی آرمان شهر اسالمی حرکت کنیم ،از اين
رو ،اعضای شــورای اسالمی شهر تالش کردهاند با تصویب این
پیوســتهای فرهنگی و الحاق آنها به پروژهها ،شرایط را برای
بهبود وضعیت مردم ،شهر و جامعه فراهم آورند».

5

در جوامع شهری
امروز ،اصل مهمی
وجود دارد که بر
مبنای مشارکت
عمومی مردم تحقق
مییابد؛ مدیران
شهری اصفهان
نیز به این نتیجه
رسیدهاند که با
مشارکت مردم بهتر
میتوانند شرایط را
برای پیشرفتهای
شهری فراهم آورند
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نگاه«اولويتبندیمولفههاینقشهفرهنگیشهراصفهان»بهكجاست
براي پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي ضروري بود تا با
نگاهعميقبهآيندهخودبتوانديكاولويتبنديفرهنگيبرايآينده
داشته باشد ،چرا كه شهري ميتواند رشد و ترقي كند كه بر اساس
يك برنامهريزيدقيق گام بردارد ،از اين رو كارشناسان اصفهاني به
فكرتدوين«اولويتبنديمولفههاينقشهفرهنگيشهراصفهان»
افتادند ،موضوعي كه ميتواند چراغ راهي براي آينده باشد اما براي
تدوين اين چراغ راه پس از بررسي نقشه مهندسی فرهنگي كشور
به عنوان سند باالدستي ،مولفههاي اين سند احصاء و پس از آن
تدويناولويتبنديمولفههاينقشهفرهنگيشهراصفهاندنبال
شد؛ در اين سند بيش از 130مولفه وجود دارد كه با بررسي جلسات
كارشناسي اين مولفهها در 10گروه كلي تقسيمبندي شده است.
اين سطحبندي مولفهها شامل هويت و فرهنگ ،نهاد خانواده و
جمعیت،سبکزندگیاسالمي-ايراني،اخالقوفرهنگعمومي
جامعه ،هنر ،صنايع و محصوالت فرهنگي ،اطالعات ،ارتباطات و
رسانه ،تعامل منطقهای و جهانی و نظام فرهنگی فراگیر و کارآمد
است كه البته در ذيل هر يك از اين عناوين مولفههاي دیگری
واقع شده است.در مسير تدوين اين مولفهها از دو زاویه به موضوع
نگاه شد ،يكي نگاه از باال به پايين بود كه پس از بررسي نخبگان
و نظرسنجي آنها اين اولويتبندي استخراج گشت و ديگری نگاه
از پايين به باال بود كه بر اساس نظرسنجيهاي انجام شده از مردم
نتايج آن به دست آمد.
اهداف پروژه
 .1اســتخراج مولفههای اصلی نقشه جامع فرهنگی شهر
اصفهانازنقشهمهندسیفرهنگیکشور
.2شناساییوتحلیلوضعیتموجودمولفههایفرهنگی
.3تعیینوارائهاولویتهایفرهنگیشهراصفهان
رئوس شرح خدمات
 .1بررسی مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی.
 .2اقتباسمؤلفههایاصلیفرهنگیدرشهراصفهانازنقشه
مهندسیفرهنگیکشور.
 .3اصالح،تکمیلوتلخیصاولویتها(شاملهويتاسالمي
ايراني و انقالبي ،نهاد خانواده و جمعیت ،سبک زندگی اسالمي-
ايراني ،اخالق و فرهنگ عمومي (فرهنگي ،اجتماعي و قتصادي)،
هنر ،قدرت نرم ،ارتباطات و رسانه ،تعامل منطقهای و جهانی ،نظام
فرهنگیفراگیروکارآمد،محصوالتوصنایعفرهنگی).
 .4اخذ دیدگاهها و نظرات نخبگان فرهنگی و صاحبنظران
شهردرخصوصمؤلفهها.
.5اخذنظراتشهرونداندرخصوصاولویتمولفهها.
 .6اولویتبندی و سطحبندی مؤلفهها (بر اساس مدلهای
تحلیلسلسلهمراتبی).

سندی با 130مولفه

 .7تعیین شــاخصهای مناسب جهت سنجش مؤلفهها و
توصیفوضعموجودآنها.
 .8جمعآوری اطالعات و تحلیل وضعیت موجود برای هر یک
تداراستخراجشده.
ازمؤلفههایاولوی 
 .9ارائه گزارش نهایی.
روش شناسی و مراحل انجام
پژوهش بر اساس هدف كاربردي است و از یک رویکرد چند
روشــي (کمی و کیفی) و استفاده از مجموعهای از منابع ،اعم از
مطالعاتاسنادیوپیمایشی،دادههاواطالعاتالزمتهیهودرپنج
فاز به شرح زیر انجام پذیرفت:
بخشاول:مطالعاتاسنادیوکتابخانهای
در این بخش نظریات و تئوریهــای مربوطه و تجربیات
كالنشهرهاي مختلف بررسی ،تشریح و تحليل ثانويه شد .هدف
از اين مرحله ،ایجاد یک چهارچوب نظری قوي بوده است تا بر آن
اساسمدلمفهومیپژوهشفراهمآید.
بخشدومبررسيتطبيقياسنادباالدستيو
مطالعاتپيشين
اطالعات حاصل از بررسي اسنادباالدستي و مطالعات پيشين،
طي فرايندي  4مرحله اي بررسي و در نشستهاي گروه نظارت
و راهبري پروژه داوري شد .به همين منظور و با رویکرد از باال به
پائینبهمروراسنادباالدستیپرداختهشدومسائلشناسائیشدهدر
حوزهتأثیرگذارطبقهبندیگردید.
در پايان با صورتبندي مفاهيم و عناصر بنيادين ،به استخراج
مولفههاي اوليه مفهومی و محتوایی نقشه جامع فرهنگي شهر
اصفهان پرداخته شد و پس از آن مولفههاي بخشي نیز تعیین

گردید .اصل مهم در این مرحله مشــاركت فكري بخشهاي
مختلف و استفاده از اسناد استراتژيك مديريت شهري در تدوين
مولفههابودهاست.
در اين راستا و براي شناسايي بيشتر مولفه هاي مفهومی و
محتواییوايجادزمينهالزمبرايکاربردیکردناطالعاتحاصل
ازتحقیقبرایبرنامهریزیبهینهمنابعوامکانات،باابزارهايپيش
گفتهبهنظرخواهیاز 10تنازصاحبنظران،اساتیدمتخصصدر
جامعهعلمیومدیران،دستاندركارانوتهیهکنندگانبرنامههای
شهرياقداموازنظراتاستخراجشده،درتعیینشاخصهاوتحلیل
مسائل،ابعادوتعریفمتغیرهایاصلیتحقیقو...بهرهگیریعمل
آمد.
بخشسوم:نشستهایمتمرکزومصاحبههاي
مسالهمحور
به منظور اولویتبندي مولفه هاي نقشــه فرهنگی شهر،
اطالعات حاص از مرحله پيشين در قالب پرسشنامه هايي تنظيم
و در میان 400تن از نخبگان شهر توزیع شد .همزمان از آنها براي
شرکتدرنشستهايتخصصیوگروههايمتمرکزدعوتشد
تا دیدگاه هاي خود را در خصوص مسایل شهر اصفهان بیان کنند.
این نشست ها فرصت مغتنمی براي رسانه اي شدن مولفه هاي
نقشه فرهنگی شهر و طرح دیدگاه هاي نخبگان در رسانه ها بود.
بر اين اساس 8نشست گروه متمركز با حضور نزديك به صد
نفر از نخبگان ،مدیران و صاحبنظران فرهنگ و سیاستگذاران،
برنامهریزان و مدیران شــهری با موضوعات هویت و فرهنگ
اسالمی؛هویتوفرهنگایرانی؛هویتانقالبی،فرهنگسیاسی
و تعامالت جهانی؛ نهاد خانواده و جمعیت؛ اطالعات ،ارتباطات و

رسانه؛ اخالق و فرهنگ عمومی (اقتصادی)؛ اخالق و فرهنگ
عمومی (اجتماعی  -فرهنگی)؛ نظام فرهنگی فراگیر و کارآمد
برگزارشد.
دراینارتباطهمچنین 30مصاحبهنيمهساختاريافته،مشاهده
عمقي و تعامل با متخصصان صورت پذیرفت و با استفاده از روش
هاي كيفي ،مقوله بندي دادههاي حاصل در زمينه هاي مختلف
تبيينوتفسيرشد.
بخشچهارم:پیمایش
در اين بخش ،از مسائل شناسايي شدهوديكرداده هايحاصل
از قسمتهاي پيشين پژوهش 4،پرسشنامه طراحی و پیمایشي
در نمونه آماري  2300نفر و در  6تيپ محالت اصفهان اجرا شد.
به این منظور مراحل اجرایی تحقیق در این بخش به شرح زیر
انجامشد:
)1عملیاتیسازیادبیاتوطراحیپرسشنامهاولیه.
 )2بررســی روایی پرسشنامه اولیه توسط استادان دانشگاه و
مدیران.
)3سنجشپاياييدرونيپرسشنامهدرنمونهايازخانوادههای
شهر و در صورت نیاز اصالح پرسشنامه.
 )4انجام پیمایش بر مبنای نمونهگیری دو هزار و سيصد نفری
از جامعه آماری به تفکیک پایگاههای اقتصادی -اجتماعی (شش
طبقه)محالتمناطقپانزدهگانه.
بخشپنجم:سنتزمطالعاتنظریومیدانی
اينبخشباابزارتحليلمحتوادرمحورهايزيرانجامگردید:
.1اولويتبنديوسطحبنديمولفههايمفهومیومحتوایی.
 .2توصيف وضع موجود بر اساس ويژگي هاي شهر اصفهان.
 .3ترسيم وضع مطلوب براي هر يك مولفه هاي اولويت دار
استخراحشده.
 .4گمانه زني درباره شاخص هاي نقشه جامع فرهنگي شهر
اصفهانباتحليلوتبيينمولفههاواولويتها.
نتایجیافوائدموردانتظار
.1استخراجمولفههایفرهنگیدرتمامیحوزههايفرهنگ،
مسائلونيازمنديهاوتعییناولويتهايفرهنگي
 .2تحلیل محتوای فعاليتهای فرهنگی شهر و شناسایی
فرصتها ،قوتهــا ،تهدیدهــا ،ضعفها و آســیبهایی که در
جهتگیریهایخردوکالنفعاليتهایمذکوروجوددارد.
.3ارزيابيكميتوكيفيتتوليداتعلمیوپژوهشیبامحوريت
شاخصها ،مولفهها ،برنامهریزیها ،طراحیها ،تصمیمگیریها و
ت ستادی و عملیاتی و اجرایی و نظارتی در
سازماندهی و مدیری 
موسساتونهادهایعموميفرهنگیواجتماعی.

مسئول سابق قرارگاه فرهنگی استان اصفهان عنوان كرد

همافزايیدستگاههاتاارتقایوضعيتفرهنگیشهر
اولويتبنديمولفههاينقشهفرهنگيشهراصفهانباتوجهبهشرايطفعليفرهنگ
درراستايهمافزاييمياندستگاههاوهمچنينارتقاوضعيتفرهنگيجامعه،طراحيشده
است.عليماهرالنقشكهدرسوابقكاريخودمسئوليتقرارگاهفرهنگياستانرادركارنامه
دارد ،در تدوين اين پروژه به عنوان ناظر حضور داشته تا تجربيات اين طرح كه به نوعي
بر گرفته از همين پروژه در قرارگاه فرهنگي استان بوده را اجرايي كند.وي درباره طراحي
اين پروژه ميگويد « :اولويتبندي مولفههاي نقشه فرهنگي شهر ،با توجه به احساس
نیازی که نسبت به یک برنامه دقیق ،جامع و عملیاتی که به صورت علمي بتواند به ارتقا
شرایطفرهنگیدرشهربپردازد،وجودداشتدرمعاونتفرهنگیشهردارياصفهانتدوين
شد».ماهرالنقش پيرامون تأثير اين اولويتبندي در فرهنگ شهر اصفهان عنوان داشت:
«اينسندميتواندتأثيراتخوبيبرايفرهنگشهربههمراهداشتهباشدوالبتهبايدبهاين
موضوع نيز توجه داشت كه اثرگذاری در حوزه فرهنگ نیاز به زمان داشته و امري زمانبر

است؛ امیدوارم با اجرای دقیق و درست اين برنامه اثرگذاری خوبی در
حوزه فرهنگ ايجاد شود تا به نوعي اين سند بتواند از لحاظ فرهنگی
بهشهرکمککند».هموارهیکیازمشكالتبرنامههاييكهطراحي
ميشودایناستکهکارهابابرنامهریزیبهاتماممیرسد،ازهمینرو
شایدبتوانگفتهمهچیزبرنامهریزیخوبنيستوبهنوعيبرنامه
خوبی که اجرایی شود ،مطلوب است؛ ماهرالنقش هم به این موضوع
اذعان ميكند و در اين باره ميگويد« :صرف داشتن یک دارو ،مریض
را شــفا نمیدهد بلكه نحوه استفاده از دارو است كه موجب شفاي
مریض ميشود».وی تأکید ميكند که مدل این برنامه یک شیوه
عملیاتی و اجرا شدنی است و امکانپذیری اجرای آن وجود دارد و معتقد است« :مسئوالن
فرهنگی و مدیران شهری نیز باید عزم و اراده اجرای این برنامهها را داشته باشند چرا كه

اين سند يك مسئوليت بين سازماني و بين دستگاهي بوده و براي
اجرا شدن آن عزم و اراده دسته جمعي نياز است؛ مبناي اين مدل در
گذشته مورد آزمون قرار گرفته و از همين رو بايد توجه داشت كه اين
نظام ،يك نظام عملياتي و اجرايي است».با توجه به اينكه اين سند،
يك نظام ميان دستگاهها و سازمانهاي مختلف است ،روند توجيه
ساختنمديرانسايرنهادهابراياجرايآن،يكپروسهدقيقوقابل
توجهاست.ماهرالنقشدربارهرونداينپروسهتأكيدميكند«:باتوجه
بهضرورتاطالعرسانيبيندستگاههاوتوجيهمديرانسازمانهاي
مختلف،جلساتتبيينيدرراستايآشناييبااينسندبرگزارميشود
همچنين از چندي پيش در راستاي اطالعرساني در اين زمينه ،مقاالتي منتشر شده كه
ميتواندبهآشناساختنمديرانبااينسندكمككند».
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معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان تاکید کرد

افزایشاثرگذاریفعالیتهایفرهنگیمهمتریندستاوردتدوین
اولويتبندیمولفههایفرهنگیشهر
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان با بیان اینکه هر اقدام فرهنگی اثری متناسب با خود آن اقدام دارد ،افزود :یکی از
مواهب استخراج مولفههای اولویتدار فرهنگی افزایش میزان اثرگذاری اقدامات فرهنگی در شهر است.
علی قاسمزاده اظهار کرد :از سال گذشته کار استخراج اولویتهای نقشه فرهنگی اصفهان برای تدوین
سند جامع فرهنگی شهر اصفهان به صورت جدی آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه دارد.
وی با ابراز رضایت از نحوه و نظم برگزاری جلسات مربوط به کمیته نظارت بر تدوین سند جامع فرهنگی
شهر گفت :با پژوهشهای متعدد در گرایشهای مختلف ،نظرسنجیهای مردمی ،جلسات مکرر با نخبگان
و فرهیختگان مولفههای اولویتدار نقشه فرهنگی شهر اصفهان شناسایی شد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان با بیان اینکه هر اقدام فرهنگی اثری متناسب با خود آن اقدام
دارد ،افزود :یکی از مواهب استخراج مولفههای اولویتدار فرهنگی افزایش میزان اثرگذاری اقدامات فرهنگی
در شهر است .وي تصریح کرد :اینکه گستردگی و محدوده تاثیر اقدامات فرهنگی تا چه میزان است ،برای
برنامهریزی شهری حائز اهمیت است.
قاسمزاده از جمله محاسن تدوین مولفههای اولویتدار سند فرهنگی شهر اصفهان را افزایش بهرهوری
بخش فرهنگی شــهر عنوان و بیان کرد :همانطور که مستحضرید دستگاههای زیادی متولی بحثهای
فرهنگ در شهر هستند و اقداماتی را متناسب با ماموریتهای خود در شهر اجرا میکنند.
وي تصریح کرد :اولین ُحسن این سند ایجاد هماهنگی بین دستگاههای متولی فرهنگ در داخل شهرداری و همچنین تنظیم
روابط و وظایف دیگر نهادهای فرهنگی شهر با شهرداری است.معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان دومین مسئله مهم در

مديرعامل سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان:

مردم،بهرهبردارنهايینقشه
راهفرهنگیاصفهانهستند

مديرعامل سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان گفت :نقشه راه فرهنگی که بخشی از پازل سند جامع فرهنگی
است به تمامی بدنه مرتبط و غیر مرتبط به امور فرهنگی شهرداری ابالغ میشود.علیاکبر بقایی با اشاره به تدوين اولويتبندي
ی معیارها و نقش ه فرهنگی شهر که یکی از پازلهای
مولفههاي فرهنگي شهر اصفهان اظهار کرد :در حال حاضر اولویتبند 
سند جامع فرهنگی است ،آماده بهرهبرداری شده است.وی با بیان اینکه ضرورت وجود سند جامع فرهنگی بر هيچكس پوشيده
نيست ،افزود :اکنون اولویتبندیها و نقشه فرهنگی آماده رونمایی است که پس از آن به زیر مجموعههای مربوطه در شهرداری
ارائه میشود.
مديرعامل ســازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان تاکید کرد :این نقش ه فرهنگی به این دلیل آماده شده که
به تمامی حوزهها و نقطه هدف شــهرداری که اشــتراکاتی در زمینه فرهنگی دارند ،ارائه و نیز به تمامی بدنه شهرداری
که عنوان فرهنگی را هم یدک نمیکشند ،ابالغ شود.وی ادامه داد :تمامی شهرداریهای مناطق باید بر سر یک نقطه
هدف فرهنگی همگرایی داشته و در فاصله زمانی مشخص به مقصد برسند.بقایی گفت :البته عمل نکردن به این نقشه
راه خللی به روند اداره سیســتم فرهنگی وارد نمیکند اما بدنه شهرداری باید برای تحقق اهداف فرهنگی فعالیت کند.
وی اضافه کرد :بهرهبردار نهایی این نقشــه راه مردم هستند و این در حالی است که در این پژوهش نظرات مولفههای
فرهنگی و نمونههای فرهنگی و نیز نخبگان گرفته شده است.

این زمینه را متمرکز شدن دستگاههای فرهنگی بر مولفههای با اولویت دانست و افزود :تمرکز بر روی مولفههای مهم ،اثرگذاری
فرهنگی را باال می برد.وي خاطر نشان کرد :تدوین نهایی این سند خود میتواند به مرزی برای دستگاههای
مختلف تبدیل شود که از تداخلهای کاری و همچنین هدر رفتن انرژی و سرمایه جلوگیری کنند.
قاسمزاده همافزایی دستگاههای فرهنگی را از دیگر برکات تدوین و استخراج مولفههای اولویتدار سند
فرهنگی شهر اصفهان عنوان و اظهار کرد :با اقدامات پیشبینی شده در این سند ،میزان اثرگذاری اقدامات
فرهنگی افزایش خواهد داشت.
وي خاطر نشان کرد :در واقع با استخراج این مولفهها ،برنامهریزی ،تخصیص بودجه و نظارت بر نحوه
اجرا و نظارت بر ُحسن اجرای کار شفاف و هدفمند شد.
معاون شهردار اصفهان با بیان اینکه با تدوین نهایی سند جامع فرهنگی شهر به دنبال افزایش کیفی
اقدامات و برنامههای فرهنگی شهر هستیم ،افزود :یکی از نگرانیهاي ما در این مسیر ،پیادهسازی این نقشه
راه فرهنگی است.وي ادامه داد :دستگاههایی مانند شورای اسالمی شهر باید بر ُحسن اجراي این سند جامع
در آینده نظارت بیشتری داشته باشند.قاسمزاده با بیان اینکه سیستم نظارتی شهر یا همان شورای اسالمی
شهر به صورت ویژه در تدوین این سند و چارچوبهای آن همکاری دارد ،اظهار داشت :در حال حاضر نحوه
همکاری سیستم اجرایی با سیستم نظارتی بسیار خوب است.وي ابراز امیدواری کرد همدلی که بین شورای اسالمی شهر اصفهان
و شهرداری در زمینه تدوین و اجرای این سند استفاده از فرصتهای فرهنگی و همچنین انجام فعالیتهای فرهنگی اثربخش و
کارا در شهر را تسریع کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

اولویتبندیمولفههایفرهنگی
شهربازدهیدستگاههایفرهنگی
را باال میبرد
حجتاالسالم محمود فقیهی ،رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان
اصفهان با اشاره به اینكه اولویتبندی مولفههای نقشه جامع فرهنگی شهر
اصفهان به خوبی وضعیت فرهنگی شهر و حتی استان اصفهان را تجزیه و
تحلیل كرده است ،اظهار داشت :باید باور داشته باشیم كه برنامهریزی باید
مبتنی بر اطالعات دقیق باشد و از این رو اولویتبندی مولفههای فرهنگی
شــهر اصفهان میتواند اطالعات فرهنگی را به خوبی در اختیار ارگانها و
سازمانهای دولتی و همچنین سازمانهای مردمنهاد قرار دهد.
وی با اشــاره به تعدد دســتگاههای مســئول و مراكز فرهنگی برای
تصمیمگیریهای فرهنگی شهر اصفهان ابراز داشت :در این اولویتبندی
اطالعــات دقیق از تعداد مراكز فرهنگی و توزیع آن در شــهر اصفهان در
نقاط پرجمعیت و كم جمعیت درج شــده اســت كه بر اساس آن میتوان
تصمیمگیریهای بهتری را در خصوص توزیع اعتبارات و مراكز فرهنگی
داشته باشیم.رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان با بیان اینكه اولویتبندی مولفههای فرهنگی شهر اصفهان با
استفاده از جمعآوری اطالعات به صورت میدانی و علمی در خصوص معرفی نیازهای فرهنگی شهر و حتی استان اصفهان گام
برداشته است ،ادامه داد :با این اطالعات دستگاههای مختلف میتوانند برنامه جامعتری را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
وی جلوگیری از اقدامات موازی در حوزه فرهنگی را از دیگر مزیتهای اولویتبندی مولفههای جامع فرهنگی شهر اصفهان
عنوان كرد و اظهار داشت :باید توجه داشته باشیم كه نیاز فرهنگی در جامعه كنونی بسیار باالست و هر آنچه كه فعالیت در این
راستا انجام شود باز هم جای كار زیادی باقی خواهد ماند.حجتاالسالم فقیهی با بیان اینكه اولویتبندی مولفههای فرهنگی
شهر اصفهان بهرهوری دستگاههای فرهنگی را به لحاظ اجرایی و برنامهریزی صحیح باال میبرد ،افزود :با تدوین و ابالغ این
سند ،هر دستگاهی نسبت به وظایف اصلی خود به دور از هر گونه اقدام تداخلی ،موازیكاری و تقابلی اشراف پیدا كرده و بازدهی
خوبی را خواهیم داشت.
وی با تاكید بر اینكه شهروندان اصفهان با تدوین كامل و اجرای این سند میتوانند به صورت محسوس تغییرات خوبی را
در حوزه فرهنگی شهر مشاهده كنند ،اضافه كرد :با اولویتبندی فرهنگی شهر اصفهان ،تمام شهروندان با توجه به تفكیك و
پراكندگی جمعیت میتوانند از امكانات و فضاهای فرهنگی به یك اندازه بهرهمند شوند.رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان
اصفهان در ادامه با اشاره به اقدامات سازنده معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان در سطح شهر و افزایش رضایت شهروندان
نسبت به این فعالیتها اضافه کرد :با اجرای این سند فعالیتهای این معاونت شهرداری نیز با انسجام بهتری انجام خواهد شد.
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نگاهیگذرابهتدويناولويتبندیمولفههایفرهنگیشهراصفهان

 2سال در يك نگاه

کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه در بهمنماه 92طرح اوليه نقشه جامع فرهنگي شهر
اصفهانرابراساسسندباالدستینقشهمهندسیفرهنگیکشورآغازكردكهمرحلهنخستاینکار،اولویتبندیمولفههاینقشهفرهنگی
شهراصفهاناست.براساسایننیازکمیسیونفرهنگیاجتماعیشورایاسالمیشهرباهمکاری
تبرنامهریزی،پژوهشوفناوریاطالعات،معاونتفرهنگیواجتماعیوسازمانفرهنگیو
معاون 
تفریحی متولي تهيه این طرح شدند .پیشنهاد مطالعه این طرح در اردیبهشتماه سال 93فراخوان
عمومیشدودرارزیابیپیشنهادهاتوسطاعضاءکارگروهنظارتوراهبریموسسهآرمانشهراصفهان
فردا انتخاب و قرارداد آن بسته شد .فرآیند انجام پروژه حدود يک سال به طول انجامید و در نهایت با
تدوینمؤلفهها،تحلیلواولویتبندیآنهابهپايانرسيد.
سعيد ابراهيمي مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان در مورد جزئيات طرح ،برنامهریزی
و سیاستگذاری پروژه نقشه جامع فرهنگی شهر اصفهان با اشاره به اهداف اين نقشه گفت :در این
طرحمولفههایاصلینقشهفرهنگیشهراصفهانمبتنیبرنقشهمهندسیفرهنگیکشوراستخراج
شده و در ادامه طبقهبندی این مولفهها و سپس تحلیل وضعیت موجود مولفهها و تعیین و ارائه
اولویتهایفرهنگیشهراصفهانمشخصشدهاست.
وي با اشــاره به بررسی مبانی نظری و تجارب داخلی و خارجی ،اصالح ،تکمیل و تلخیص
مولفههای نهایی را شامل هويت اسالمي ايراني و انقالبي ،نهاد خانواده و جمعیت ،سبک زندگی
اسالمي -ايراني ،اخالق و فرهنگ عمومي (فرهنگي ،اجتماعي و قتصادي) ،هنر ،قدرت نرم ،ارتباطات و رسانه ،تعامل منطقهای و جهانی،
نظام فرهنگی فراگیر و کارآمد ،محصوالت و صنایع فرهنگی از ارائه خدمات اين سند جامع فرهنگي برشمرد.مدیر مطالعات و پژوهش
شهرداریاصفهانيکيازمهمترينموارداينسندرااستفادهازدیدگاههاونظراتنخبگانفرهنگیوصاحبنظرانفرهنگیشهربارویکرد
خبرگیباالبهپایینو استفادهازنظراتشهرونداندرخصوصمولفههاازمنظرپایینبهباالعنوانوبيانکرد:اينپژوهشبراساسهدف
كاربردي و از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) و مجموعهای از منابع اعم از مطالعات اسنادی و پیمایشی ،دادهها و اطالعات الزم تهیه شده و
انجاممطالعاتاسنادیوکتابخانهای،بررسيتطبيقياسنادباالدستيومطالعاتپيشين،نشستهایمتمرکزومصاحبههايمسالهمحور،

پیمایش و سنتز مطالعات نظری و میدانی را در برداشته است.وي با بيان اينکه هدف مطالعات اسنادي و کتابخانهاي ،ایجاد یک چهارچوب
نظری قوي با استفاده از نظریات و تئوریها و تجربیات مختلف بوده است ،اظهار کرد :اين مطالعات طي فرآيندي چهار مرحلهاي است که
پس از شناسايی مسائل و حوزههای تأثیرگذار ،مولفهها طبقهبندی شده و در نهايت در نشستهاي گروه
نظارت و راهبري پروژه مورد بررسي و داوري قرار گرفته است.
ابراهيمي اصل مهم در این مرحله را مشاركت فكري بخشهاي مختلف و خبرگان مديريت شهري
در تدوين مولفهها عنوان کرد و افزود :براي تدوين اين ســند از از صاحبنظران ،اساتید متخصص در
جامعه علمی و مدیران ،دستاندركاران و تهیهکنندگان برنامههای شهري کمک گرفته شده و نظرات
آنهااستخراجشدهاست.وياضافهکرد:همچنينبهمنظوراولویتبنديمولفههاينقشهفرهنگیشهرو
اطالع از نظرات خبرگان در قالب پرسشنامههايي تنظيم و در میان 250تن از نخبگان شهر توزیع شد و
سپسهمزمانازآنهابرايشرکتدرنشستهايتخصصیوگروههايمتمرکزدعوتشدتادیدگاههاي
خودرادرخصوصمسائلشهراصفهانبیانکنندکهایننشستهافرصتمغتنمیبرايرسانهايشدن
مولفههاينقشهفرهنگیشهروطرحدیدگاههاينخبگاندررسانههابود.
مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با بيان اينکه بر اين اساس هشت نشست گروه متمركز
با حضور نزديك به 100نفر از نخبگان ،مدیران و صاحبنظران فرهنگ و سیاستگذاران ،برنامهریزان و
مدیران شهری برگزار شد ،گفت :اين نشستها با موضوعات هویت و فرهنگ اسالمی ،هویت و فرهنگ
ایرانی ،هویت انقالبی ،فرهنگ سیاسی و تعامالت جهانی ،نهاد خانواده و جمعیت ،اطالعات ،ارتباطات و رسانه ،اخالق و فرهنگ عمومی
(اقتصادی)،اخالقوفرهنگعمومی(اجتماعی-فرهنگی)ونظامفرهنگیفراگیروکارآمدبرگزارشد.
وي گفت :در بخش شهروندی نیز از طریق پيمايش ،چهار پرسشنامه طراحی و نمونه آماري 2هزار و 300نفر و در 6تيپ محالت
اصفهاناجراشد.ابراهيميدرپاياننتایجیافوائدموردانتظاراينسندرااستخراجمولفههایفرهنگیدرحوزههايمختلففرهنگ،مسائل
ونيازمنديهاوتعییناولويتهايفرهنگي،تحلیلمحتوایفعاليتهایفرهنگیشهروشناساییآسیبهاییکهدرجهتگیریهایخرد
و کالن فعاليتهای مذکور وجود دارد ،عنوان کرد.

اولويتبندیمولفههایفرهنگي
ابزاری برای خدمات بهتر برای شهروندان
چند سالي است كه ديگر شهروندان ،مديريت شهري را تنها
با شاخصههاي فيزيکي و کالبدي نظير تراکم ،ساختوساز ،کثرت
جمعيت ،نظافت معابرو ...نميشناسند و برهمين اساس شهرداري
ديگر صرفا سازماني خدماتي به حساب نميآيد .به عبارت ديگر،
اينامروزهامديريتشهري،بهمولفههاياجتماعيوفرهنگينيز
نيمنگاهيدارد.
مولفههايفرهنگيواجتماعيدرشهرداريهاموارديهمچون
سبکزندگي،کثرتوتنوعشبکهاي ازروابطاجتماعي،نوعوميزان
مصرفوارتقايسطحفرهنگشهروندياست.
از اين رو مسير دستيابي به افقهاي ارتقاي کيفيت زندگي،
کالبد و ســيماي شهري مناسب براي رشــد و تعالي محالت،
فرصتهاي کافي براي تعاون و همکاري جمعي ،محيطزيست
مناسبوعاريازآلودگيهاوخطرات،کيفيسازي روابطاجتماعي،
قرار دادن انســان بهعنوان محور هرگونه پيشرفت و توسعه و در
نهايتجلبحساعتماد،تعلقومشارکتآنانبرايزندگيشهري
راحتترفراهمميشود.
بنابراينپرداختنبهمقوالتفرهنگيواجتماعيبهمثابهابزاري
در جهت ارايه خدمات باکيفيتتر به شهروندان تلقي ميشود و به
اينمنظوروجودبرنامهونقشهفرهنگياجتماعیشهراجتنابناپذير
است.
اما نقشــه فرهنگي اجتماعی شهر ،برنامهاي است براي اين
که بتواند تعامالت درون سازماني مجموعه مديريت شهري را در
حوزه مسايل فرهنگي و اجتماعي و حتي ارايه خدمات ديگر به
شهروندان شکل دهد .میتوان از اين نقشه به عنوان يک برنامه
هماهنگ يا يک تفاهم همکاري بين حوزه اجتماعي و فرهنگي
شهرداريوديگرسازمانهايايننهاداجتماعيياحتيارگانهاي
ودستگاههايديگريادکرد.
تهيهنقشهفرهنگيشهراصفهاناما،دربرنامهاصفهان95مورد
تاكيدبودوبراساسآن،كميسيونفرهنگيچهارميندورهشوراي

اسالمي شهر ،با تشكيل كميتهاي از اساتيد دانشگاه ،صاحبنظران
و كارشناسان مديريت شهري درصدد تهيه آن برآمد .همزمان با
نشستهاي اين كميته ،نقشه مهندسي فرهنگي كشور ابالغ شد
و لذا براي ممانعت از موازي كاري ،تصميم گرفته ميشود از مولفه
هاي اين سند براي تدوين نقشه فرهنگي شهر اصفهان استفاده
شود.
همچنان كه در نقشه مهندسی فرهنگی كشور نيز تاكيد شده
است آن را مي توان متناسب با مقتضیات فرهنگی اجتماعی هر
منطقه و شهر و در راستای اهداف و وظایف هر نهاد انطباق داد تا از
بیشترین کارایی و اثربخشی برخوردار باشد و البته این امر به مراتب
درکالنشهرهاوازآنجملهشهراصفهانبهعنوانپایتختفرهنگ
وتمدنایراناسالمیبهدقتبیشترینيازمندبود.
اينتالشهابهطراحيوتصويبطرحمطالعاتي«اولویتبندی
مؤلفههای نقشه فرهنگي شــهر اصفهان» به عنوان فاز دوم از
فرآیندی برای تدوین نقشــه جامع فرهنگی شهر اصفهان در
کمیســیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر
اصفهانمنجرشد.
در طرح جديد قرار بر اين شد كه اول مولفههای اصلی نقشه
فرهنگیشهراصفهانازنقشهمهندسیفرهنگیکشوراستخراج
شود .در مرحله دوم؛ اولویتهای فرهنگی شهر اصفهان تعیین و
ارائهگردودرآخرنيزوضعیتموجودمولفههایفرهنگیشناسایی
وتحلیلشود.
در نشســتهاي متعدد گروه راهبري پــروژه و با «رويكرد
يادگيري»،دادههايحاصلازنقشهمهندسیفرهنگیکشوردقيق
سازيشدومولفههاياصليوزيرمولفههايفرهنگيشهرتدوين
شدند .بر اين اساس مولفههاي اصلي شهر شامل هويت اسالمي
ايراني و انقالبي ،نهاد خانواده و جمعیت ،سبک زندگی اسالمي-
ايراني ،اخالق و فرهنگ عمومي (فرهنگي ،اجتماعي و قتصادي)،
هنر ،قدرت نرم ،ارتباطات و رسانه ،تعامل منطقهای و جهانی ،نظام

فرهنگی فراگیر و کارآمد ،محصوالت و صنایع فرهنگی) معرفي
شدند.البتهالزمبودبهسياقهمهپژوهشهايمشابه؛مبانینظری
و تجارب داخلی و خارجی بررسی مي شد و همچنين مولفههاي
اوليهباتوجهبهماموريتومنابعنهادودستگاهمربوطهومؤلفههای
فرهنگیشهرهدف،كمياصالح،تکمیلوتلخیصميگشت.
اين نكته را بايد اشــاره كنم كه در مراحل مطالعه؛ اطالعات
حاصل از بررسي اسنادباالدستي و مطالعات پيشين ،طي فرايندي
 4مرحله اي بررسي و در نشست هاي گروه راهبري پروژه داوري
گرديد .به همين منظور و با رویکرد از باال به پائین به مرور اين اسناد
پرداخته شد و مسائل شناسائی شده در حوزه تأثیرگذار طبقهبندی
گردید.
باصورتبنديمفاهيموعناصربنيادين،بهاستخراجمولفههاي
اوليه مفهومی و محتوایی نقشه فرهنگي شهر اصفهان اقدام شد
و پس از آن مولفههاي بخشــي نیز تعیین گردید .اصل مهم در
اینمرحلهمشاركتفكريبخشهايمختلفمديريتشهريو
استفادهازاسناداستراتژيكمديريتشهريدرتدوينمولفههابود.
بر اساس رويکردی كه اين مطالعه داشت براي تدوين مولفه
هاي اولويت دار نقشه فرهنگي شهر ،تركيبي از مطالعات كيفي،
مدلهاي سلسله مراتبي و پيمايش ،داده هاي تحقيق جمعآوري و
نتايج با روش چندضلعی يا مثلث سازي تركيب و نتايج به صورت
شهريومحلهايجمعبنديشد.
برايشناساييبيشترمولفههايمفهومیومحتوایی؛بهدفعات
ازصاحبنظران،اساتیدمتخصصدرجامعهعلمیومدیران،دست
اندركاران و تهیهکنندگان برنامههای مديريت شهري نظرخواهی
شد و از نظرات استخراجشده آنان ،در تعیین مسايل و شاخصها
و تحلیل ابعاد و تعریف متغیرهای اصلی تحقیق و  ...بهرهگیری به
عملآمد.
اما به منظور اولویتبندي مولفه هاي نقشه فرهنگی شهر،
اطالعات حاص از مرحله پيشين در قالب پرسشنامه هايي تنظيم

و در میان نخبگان شهر توزيع شد .همزمان از آنها براي شرکت
در نشســت هاي تخصصی و گروه هاي متمرکز دعوت شد تا
دیدگاه هاي خود را در خصوص مسایل شهر اصفهان بیان کنند.
این نشست ها فرصت مغتنمی براي رسانه اي شدن مولفه هاي
نقشه فرهنگی شهر و طرح دیدگاه هاي نخبگان در رسانه ها بود.
همچنين از مسايل شناسايي شده و ديگر داده هاي حاصل از
قسمتهايپيشينپژوهش،پرسشنامههاييطراحیوپیمایشي
در يك نمونه آماري و در انواع تيپ بندي شده محالت اصفهان
اجراشد.
الزم بود گزارشهاي دورهاي از نتايج سنجش و اولويتبندي
مولفههادرنمونههايآماريمديرانوكارشناسانمديريتشهري،
شهروندانانواعمحالتشهريونخبگانفرهنگيشهرتهيهوبه
نشست هاي راهبري و كارشناسي ارايهشود تا فرآيندهاي رفت و
برگشتيتحقيقبهغنايمحتوابيافزايد.
درپاياننيزبانگاهجامعنگروبراساساصولنظري،معیارهاي
تحليليومدلعملياتي؛اولينسطحازمولفههاياولويتدارنقشه
فرهنگي شهر شامل؛ فرهنگ شهروندي ،سالمت اجتماعي و
اخالق اداري مفهوم سازي و معرفي شدند.
تدار از نگاه شهروندان
با انجام اين مطالعه ،مولفههاي اولوي 
و نخبگان نيز ارايه شدند .بر اين اساس عالوه بر اولويتهاي نام
آشنايي همچون فرهنگ شهروندي ،تفريح ،ورزش ،كتابخواني
و ...زيرمولفههاي جديدي نظير مسئوليتپذيري ،سپاسگزاري،
رضايت مندي و ...به ادبيات برنامهريزان فرهنگي شهرداري وارد
خواهد شد .اميد است عملياتي شدن مجموعه اين مولفهها همراه
با تالش مضاعف پرســنل خدوم شهرداري؛ همدلي و همزباني
بيشتر بين مردم و مديريت شهري و كاهش ديوار بي اعتمادي بين
آنان را موجب شود و گام هاي موثرتري براي مشارکت ،انسجام و
همبستگيدرمجموعهسازمانينيزبهوجودآورد.
محمدآذراني

