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 گیتا گودرزی       

 و امور اجتماعی کارشناس مسئول امور فرهنگی 

 

 گیری وظایف فرهنگی در آنهاها و شکلنگاهی به تاریخچه شهرداری

باشند که در تنظیم روابط میان ترین نهادهای مدنی میها از نظر اجتماعی یکی از پر مراجعهشهرداری

ها در طول تاریخ وظایف کنند. شهردارینقش موثری ایفا میشهروندان و تغییر یا اصالح عادات آنان 

اند که هر کدام از آنها در مقطعی از زمان توجه بیشتری را به خود جلب کرده گوناگونی به عهده داشته

 است. گاهی نظافت، گاهی ساخت و ساز گاهی مبلمان شهری و گاهی فرهنگ اولویت این نهاد بوده است.

چی شهرها شناخته خواهند ها به فرهنگ توجه نکنند تنها به عنوان نظافتهرداریدر دوران جدید اگر ش

 شد.

در اواخر قرن سوم )هـ . ق( به منظور انجام و اداره امور شهري دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و 

تنظیف تشكیل شد، اما سازمان شهرداري با مفهوم امروزي از زمان تشكیل حكومت مشروطه )دوران 

 وجود عرصه به پا( ش 1286() ق.  هـ)   1325   ربیع الثاني  20  قاجار( با تصویب قانون بلدیه مصوب

ماده تنظیم و تصویب شده بود كه در فصل چهارم، چگونگي سازمان  108فصل و  5در  قانون این. نهاد

بلدیه، تقسیم كار، وظایف و حدود اختیارات اعضاي انجمن و واحدهاي سازماني تابعه، نحوه اعمال نظارت 

وان آن بر لزوم و وجود شخصي به عن 93و مداخله حاكم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 

 .كالنتر )شهردار(، كه اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است

کتابى  آیین شهردارى یکی از کتابهای قدیمی که به موضوع شهرداری پرداخته است آیین شهرداری است.

محمد نام دارد، و تألیف » معالم القربة في احكام الحسبة« است به زبان فارسى كه از روى متن عربى آن كه

ترجمه شده است. موضوع کتاب بیان احكام حسبه  جعفر شعاراست، توسط آقاى  بن محمد بن احمد قرشى

 .است

در اصطالح ادارى اسالمى، رسیدگى به كار بازار و كوى و برزن و خرید و فروش و جلوگیرى « حسبه))

اینهاست كه از لحاظ تشكیالت هاى كسبه و اصناف و تعلیمات آنها و كارهایى نظیر بردارىاز تقلبات و كاله

گیرد و در واقع، یكى از ادارى جدید، قسمتهایى از وظائف شهردارى، شهربانى و دادستانى را در برمى

واجبات دینى )امر به معروف و نهى از منكر( است كه از صورت فردى خارج شده وبه صورت اجتماعى 

  .درآمده است

هاى شغلى و نیز مطالعات سرشار خود در احكام و یه آگاهىگیر بوده، برپامؤلف كه خود محتسبى سخت

مقررات اسالم، کتاب خود را تألیف كرده و در آن نخست به ذكر حكم فقهى هر موضوع با استناد به آیات 

قرآن مجید و احادیث پرداخته و سپس آن را با وضع موجود روزگار خود تطبیق كرده است. فساد دستگاه 

از مدعیان امر به معروف و نهى از منكر گرفته تا طبقه فعّاله؛ یعنى كسبه و  حكومت و اولیاى امور
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هاى اجتماع و رو در ضمن شكایت از اوضاع زمان، به ذكر تباهىآزرده ساخته و از ایناصناف، او را دل

  .حتى تقلبات دكانداران پرداخته است

و كار و پیمانه و ترازو و اوزان و مقادیر در این کتاب درباره مسائل مربوط به دانش اقتصاد یعنى كسب 

و نیز خواص انواع گیاهان دارویى و همچنین علم اجتماع یعنى رفتار عمومى و مناسبات مردم با یكدیگر 

  .وگو شده استو حسن معاشرت و منع از تجاوز و تعدى افراد به همدیگر و سرانجام بهداشت عمومى گفت

موجود در این کتاب مطالبى است كه مؤلف مستقیماً آموخته و آن را حائز اهمیت است كه غالب اطالعات 

ثبت نموده است نه اینكه از مآخذ پیشین نقل كرده باشد. به جز آنچه ذكر شد، اطالعات و گاهى نكات مختلفى 

[ ۲]، جایگاه وعظ و وعاظ در میان مردم[۱]توان در مورد مسائل متنوع اجتماعى چون پوشش زنان را مى

  .و نظایر آن را در البالى مباحث کتاب مالحظه كرد

خصوص باب اول با بخش مربوط کتاب آیین شهردارى یا همان معالم القربة اگرچه در چند باب آغازین به

و به تبع با بخش مزبور از احكام سلطانیه قاضى ابویعلى قرابت قابل  ماوردىه به حسبه از احكام سلطانی

كند. با این همه نباید از نظر دور تصریح مى ماوردىه به استفاده خود از کتاب اى دارد و ابن اخومالحظه

و ابویعلى نظرى بوده و با اثر ابن اخوه اختالف اساسى دارد. کتاب ابن اخوه را  ماوردىداشت كه آثار 

عبدالرحمن بن نصر شیزرى دانست كه در « نهایة الرتبة في طلب الحسبة»اب توان ادامه و تكمیل کتمى

  .باب تدوین شده است 40

از محاسن کتاب حاضر آن است كه مؤلف تنها به بیان حكم فقهى بسنده نكرده، بلكه وارد موضوع و مصداق 

  .رده استنیز شده و موارد عملى هر یك را نشان داده و وظایف محتسب را در آن موارد برشم

همچنین این کتاب حاوى اطالعات سودمندى درباره اصناف قرن هفتم هجرى است و نوع معیشت و حرف 

  .دهدها به دست مىاى براى مطالعه و تحقیق در تحول پیشهكند و زمینهها را در آن دوره معلوم مىو پیشه

نگى میان این قواعد را با رفتارهاى شمرد و دوگاگذشته از این، قواعد دستورى رفتار اجتماعى را برمى

  .دهدواقعى مردم نشان مى

هاى زندگى شهرى و تسلط دستگاه حكومت را بر جزئیات امور و و مهمتر از همه اینكه برخى ویژگى

هاى رو مأخذى براى شناخت برخى از ویژگىكند و از اینرفتارهاى اصناف شهرى تا حدى روشن مى

  .دهدنهاى صنفى در دوره اسالمى گذشته به دست مىتاریخ زندگى شهرى و سازما

ها اولین مرحله احتساب تعیین شاخص .شد كه كیفیت كاال و خدمات تأمین شوداحتساب براى این انجام مى

و معیارهاى متناسب براى كیفیت كاالها و خدمات مورد نظر است. ابن اخوه در این کتاب به نحو مفصل 

  .پردازدها مىمعیارها و شاخصبه تعیین این 

دومین مرحله احتساب، تهیه و تدوین اطالعات مربوط به كیفیت كاالها و خدمات است.سومین مرحله مقایسه 

ها منطبق هاست. اگر اطالعات به دست آمده با معیارها و شاخصاطالعات مدّون با معیارها و شاخص
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اقدام اصالحى نیست؛ اما اگر اطالعات به دست آمده با  باشد، یعنى همه چیز تحت كنترل است و نیازى به

ها تطبیق نكردند، اقدامات اصالحى الزم هستند؛ چرا كه اگر نسبت به كسانى كه از اداى معیارها و شاخص

اند، تفاوت الزم وجود نداشته باشد، اند و آنها كه وظائف خود را به خوبى انجام دادهوظائف سرباز زده

  .رودانجام دادن درست وظیفه و دلسوزى در كار و فعالیت از بین مى ها براىانگیزه

  :هاى اصالحى كه ابن اخوه ذكر كرده است عبارت است ازشیوه

 هاى ارشادى با گفتار و كردارشیوه .1

 توجه به وظایفتنبیه افراد خطاكار و بى .2

جدید شهرداری به بلدیه معروف  های نوین در کشور شکل گرفت. در آغاز دورهای شهرداریبا چنین پیشینه

 بود.

نام قدیم شهرداري است. تأسیس بلدیه در ایران یك قرن قدمت دارد و ”بلدیه” به معناي شهر است و ” بلد “

 .اولین بلدیه دركشاكش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد

ده بود كه تقریباً همان وظایف اي تأسیس شاي به نام بلدیه درتهران قدیم تشكیل شود، ادارهپیش از آنكه اداره

گفتند. این مي«محتسب» بود و اعضاي آن را « اداره احتسابیه  » داد. این اداره نامشبلدیه راانجام مي

اند، تشكیل اي نایب و فراش وسپور تحت فرمان داشتهاداره از دو شعبه احتساب و تنظیف كه هر كدام عده

 .شده بود

كردند و در مجازات امورخالفي و حتي در داد و و كالنترشهر كار مي محتسبین قبالً زیر نظر حكومت

كردند. شعبه ظافت اداره احتسابیه جمعي سقا براي آبپاشي در اختیار داشت مي ستد و فروش اجناس دخالت

 .دادو بااستفاده از صد رأس االغ و قاطر كار حمل زباله را انجام مي

مشروطه، به دلیل مشكالت متعددي كه در اداره امور شهرها و با پیروزي نهضت  شمسي 1285در سال 

نمایندگان مجلس اول درصددتدوین قانوني  داشت وجود …هایي مانند بهداشت شهري، برساني و درزمینه

« قانون بلدیه » ها با عنوان شهرداري براي اداره امور شهرها برآمدند، كه این عمل به تدوین اولین قانون

 .شمسي انجامید 1286داد خر 19در تاریخ 

ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هدف از تأسیس بلدیه دراین قانون تأمین منافع  108این قانون در 

بیني شده بود كه اعضاي تشكیل انجمن بلدیه پیش شهرها و رفع نیازهاي شهرنشینان اعالم شد. در این قانون

اند (. انجمن بلدیه داراي این قانون زنان حق رأي نداشتهمطابق  كردند ) البتهآن را مردم انتخاب مي

 .در امور شهري بود اياختیارات گسترده

اعضاي انجمن بلدیه با اكثریت آرا انتخاب  ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود كه از میان

با تدوین این قانون براي معاون اول شهردار بوده است  بود كه معادل« كالنتـر » شد و عنوان وي مي

اولین بار مردم توانستند درانتخاب اعضاي انجمن بلدیه شركت كنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعي در 

شهرها انجام  هاي بلدي اقداماتي را در سطحبرخوردار شدند. ولي باید توجه داشت كه هرچند انجمن بلدیه

 .انجمن بلدیه به صورت قانوني بامشكالت متعددي روبه رو شددادند و لیكن در عمل تشكیل اداره بلدیه و 
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هاي دولت و مشروطه ها وتقابلمشروطیت و چالش با توجه به شرایط نامناسب سیاسي بعد از پیروزي

اصالحي بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در كنار این  خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات

هاي بلدي نیز در ودرآمدهاي مالي بلدیه و همچنین ضعف عملكرد اعضاي انجمنعوامل، كمبود بودجه 

 توان گفت كه باتوجه به شرایط و فضاي سیاسي كشور در اوایللذا مي .مؤثر بود ن آ يیكاهش كارآ

حدي بود كه  مشروطیت، حمایت جدي از تشكیل یك بلدیه قانوني انجام نگرفت. تأثیرگذاري این عوامل به

شكل نگرفت چنان كه اولین  هاي صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانوني در اوایل مشروطیتتالش با وجود

یعني نزدیك به سه سال پس ازتصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس  1289بلدیه قانوني در تهران در 

 .شوراي ملي، شكل گرفت

 رئیس ایل قاجار (، به ریاست« )  الملك قاجارعضد» تهران به هنگام نیابت سلطنت  اولین بلدیه قانوني

خانه تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان و درمحلي به نام خیام(” الدوله ) ثقفي  خان اعلمدكتر خلیل ”

مهذب » كه بعدها به ” علیرضاخان بهرامي “یا چادرخانه استقرار یافت. اداره جدید یك معاون داشت به نام 

پزشكان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفي و روان شناسي كي ازچشممعروف گردید و ی« السلطنه 

مسروپیان  خانمسروپ » محاسبات و تنظیم بودجه و كارگزیني نیز به یك نفر ارمني به نام  وارد بود. رئیس

 .سپرده شد« 

ین وزارتخانه كردو نخستین كسي كه از طرف ااداره بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه مي

بود و به طوري كه در حكم صادره وي ” السلطنه یمین ” حكم ریاست بلدیه را دریافت كرد شخصي به نام

كرد. وظیفه عمده و اساسي بلدیه در تهران قدیم و هشتاد تومان دریافت مي نوشته بودند، ایشان ماهانه مبلغ

اي دارالخالفه، سنگفرش كردن چند خیابانهم هعالوه بر نظافت خیابانها و كوچه” عضدالملك ” در زمان

كردند تا گرد هاي بلدیه با مشك خیابانها راآبپاشي ميچيبوده است. در آن زمان معموالً رفتگران یا نظافت

 .و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد

باركشي  كه از وسایل گرفت، عوارضي بودعوارضي كه اداره بلدیه از مردم در اوایل كار خود مي تنها

كارگران ) رفتگران (  كرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجبشدند وصول ميكه وارد تهران مي

سازي و تعمیم روشنایي مثل خیابان آمد كه به مصرف امور اساسيگردید و چیزي اضافه نميتأمین مي

 .شهر برسد

هاي آشكاري مشاهده شد، چنانكه این مسئله د ضعفبلدیه انجام دا در جریان نخستین اقداماتي كه انجمن

گرا و كساني كه با مجلس گردید. زیرا در میان اعضاي انجمن بلدیه افراد سنت موجب اعتراض نمایندگان

قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانوني و مستمري بر كار آنهاوجود  محتواي

درصدد اصالح  ار اعضاي بلدیه شد. بنابراین دالیل نمایندگان مجلسهایي در كنداشت موجب خودسري

شمسي( با پیشنهاد دولت مبني بر  1290قمري )  1329رمضان  9قانون بلدیه برآمدند و در این راستا در 

معناي نسخ قانون بلدیه نبود بلكه براي اصالح  هاي بلدي موافقت كردند. این موضوع بهانفصال انجمن

 .هاي بلدي چنین تصمیمي گرفته شدانجمن ه و افزایش میزان كارآیيقانون بلدی

هـ.ش تأسیس شد، شهرداري تهران بود كه با  1286نخستین شهرداري كه براساس قانون بلدیه مصوب 

گذاري شد و با تشكیالت ( تقریباً بالفاصله پس از تصویب قانون پایه1286تشكیالت جدید در همان سال )
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شهرداري  16اً ، یعني آغاز سلطنت پهلوي اول، مجموع1304جدید آغاز به كار كرد. پس از آن تا سال 

 .ایران تأسیس شد

اداره بلدیه همچنان براساس قانون به كارخود ادامه داد. با وجود اینكه دولت سعي كرد بلدیه را به خود 

 .عملي نشد 1299وابسته كند و لیكن اینكار تا كودتاي 

امور، نخست و روي كارآمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبایي و تسلط دولت بر تمامي  1299پس از كودتاي 

تصمیم گرفت نهادهاي مستقلي مانند بلدیه را به دولت وابسته كند. از این رو  وزیر براي رسیدن به اهدافش

شمسي اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدینسان  1300اي در هیأت دولت در سال نظامنامه با تدوین

ریاست تشكیالت  اساس این نظامنامهقرار گرفت. بر « قدرت سیاسي » تحوالت آن تحت تأثیر تصمیمات 

بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خودكفیلي را براي اداره بلدیه 

ً در همین سال ساختمان مركزي بلدیه بهتعیین مي  .میدان سپه انتقال یافت كرد. ضمنا

ي دنبال شد و از همین رو دولت در بیشتر با روي كارآمدن رضا خان روند تمركزگرایي دولت با شدت

بلدیه تصویب كرد. متن قانون به منظور رفع مشكالت  قانون جدیدي براي تشكیالت 1309اردیبهشت  30

هارا براي دولت تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات مالي دولت در زمینه امور شهري

 بیني شده بود و لیكنمطابق این قانون تشكیل انجمن بلدیه پیشبا وجود اینكه  .بود تر كردهمشخص و راحت

بوده و براساس  هاي بلدي طوري تدوین شده بود كه دست دولت در نحوه اداره آن آزادنظامنامه انجمن

 .كرده استاهداف دولت كار مي

تهران در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب  « بخش» چهار شعبه بلدیه بهنام  1308در سال 

ها به هشت رسید. بعالوه در شهرري و شمیران هم دو شمسي تعداد بخش1315تشكیل گردید. در سال 

هاي مذكور تا حدي استقالل و براي آنكه بخش 1319شهرداري شدند. در سال  دار وظایفبخش عهده

ري را دربرزن كامل تبدیل گردیدند كه هر یك وظیفه شهردا« برزن » داشته باشند به چهار  آزادي عمل

ادامه  1328امر تا سال  افزایش یافت و این  16ها به شمسي تعداد برزن1325دادند. در سال خود انجام مي

( به همان شكل  1328انروال كار شهرداري ) تا سال  رضا پهلوي، همچنیافت. با روي كار آمدن محمد

اشت و اینكه مردم نقش چنداني در امور مشكالتي كه در سطح شهرها وجود د سابق ادامه یافت و به دلیل

 هاي شهريهاي شهري را فعال كند ولیكن به تشكیل انجمنشهري نداشتنددولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن

هاي شهري تشكیل انجمن كه شد، هدف این بود كه در عین اینگرایانه و از باال نگاه ميبا یك دیدگاه قدرت

ها هاي شهر و شهرداريزیادي به انجمن ه همین دلیل در این قانون قدرتشد قدرت دولت هم تثبیت شود بمي

 .گرادر آن لحاظ شده بودهاي یك نظام تمركزداده نشد و عمالً ویژگي

ها به وجود آمد این نهاد به اداري شهرداري به بعد با تغییراتي كه در شرح وظایف و سیستم 1330از دهه 

 .ترشدنزدیك  شكل و هیأت امروزي

در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداري ها تسریع یافت، به طوري كه تا پایان سلطنت وي، بالغ بر 

،  1309شهرداري تأسیس شد. شهرداري ها در این دوره ، سازماني كامالً دولتي بودند. در سال  136

اري شهرداریها قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدي تصویب شد كه به موجب آن تأكید بر وابستگي انحص

 .از حیث مالي و به تبع آن اداري و اجرایي به دولت و بودجه ملي ـ دولتي بود
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قانون  1328در سال  .در دوران سلطنت پهلوي دوم نیز تغییراتي در قوانین اداره شهرها به وجود آمد

اختیارات  جدیدي تصویب شد كه در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایاي او و همچنین واگذاري برخي

، 1328در الیحه الحاقي به قانون سال  1331تازه به انجمنهاي شهر تغییراتي ایجاد شده بود . در سال 

 .اختیارات انجمنهاي شهر و قدرت مردم افزایش یافت

ایجاد شد كه در نهایت منجر به  1331به بعد، بنا به دالیل سیاسي، تغییراتي در قانون سال  1332از سال 

مردم شد. عالوه بر این، در دوران قبل از انقالب، دو قانون نوسازي و عمران شهري و كاهش قدرت 

قانون اخیر، شهرداري  7عالي شهرسازي و معماري ایران تصویب شد كه به موجب ماده تأسیس شوراي

 .ها مكلف به اجراي مصوبات این شورا بودند

شهرداري جدید در كشور تأسیس شده  167، تعداد 1375تا سال  1358در مجموع، در فاصله سالهاي 

 .شهرداري رسید 650تعداد شهرداریهاي كشور به  1375است. در سال 

ها پر رنگ تر شد و حتی رنگ و بوی فرهنگ در معماری در طول سالها وظایف فرهنگی شهرداری

اس دهنده شهری نیز تجلی یافت. شهرداری ها با نوع مبلمان شهری و معماری و آموزش شهروندی، انعک

ساله مهمترین  8دهند. پس از جنگ جایگاه شهروندان هستند و شناخت آنان را از دانش بشری را نشان می

ها به شرح زیر اعالم شد که با توجه به توان اقتصادی و مالی شهرداری و اهداف فرهنگی شهرداری

های فرهنگ د. توجه به خانهنگرش فردی که در جایگاه شهردار تکیه زده است این برنامه ها اجرا می ش

و فرهنگسراها، توجه به مشارکت شهروندان و سازمانهای مردم نهاد از مهمترین فعالیت های شهرداری 

 بوده است.برخی از این وظایف به شرح زیر است:

هاي مذهبي، ملي و انقالبي به منظور افزایش وحدت، تعظیم شعایر و برگزاري مراسم و مناسبت .1

 .ام و نوسازي معنوي جامعههمبستگي، انسج

هاي ها و ماموریتیافتن به اهداف، اجراي سیاستهاي آموزشي براي دستانجام فعالیت  .2 

هاي آموزش اندازي مراکز آموزشي و فرهنگي، بنا به ضرورت در عرصهسازمان و راه

 .هاشهروندي، سبک زندگي و مهارت

 

گیري از توان و تخصص هنرمندان و فرهیختگان متعهد و بهرهتعامل و همکاري هدفمند با   .3

 .ها و وظایفآنان در پیشبرد ماموریت

 

ویژه در خصوص مسایل دیني و نیز حقوق و هاي شهروندان بهرساني و افزایش آگاهياطالع  .4

 .هاها در حل مسایل پیراموني زندگي آنتکالیف شهروندي و کمک به خانواده

 

هاي مختلف فرهنگي و هنري و ینه الزم براي توسعه مشارکت شهروندان در فعالیتایجاد زم  .5

 .تالش در جهت افزایش سهم مصرف خدمات و کاالهاي فرهنگي در سبد خانوار

 



7 
 

ویژه جوانان در مراکز و ها بهایجاد زمینه و فضاي مناسب براي حضور شهروندان و خانواده  .6

 .محیط مساعد براي رشد و تعالي فرهنگي آنان سازيهاي فرهنگي و فراهمبرنامه

 

هاي هاي تبلیغي براي فضاسازي معنوي، دیني و انقالبي شهر و نیز پوشش مأموریتانجام فعالیت .7

 .مدیریت شهري در ابعاد مختلف

 

هاي الزم فرهنگي و هنري در ارتباط با نیازهاي روزآمد شهر تهران انجام مطالعات و پژوهش .8

 .هاگونه فعالیتز اینو حمایت ا

 

سازي اوقات فراغت و کمک به افزایش روحیه نشاط و شادابي شهروندان هاي غنياجراي طرح .9

 .ها و ابزارهاي فرهنگي و هنريبا استفاده از روش

 

گیري از مجموعه عوامل تولید محصوالت و آثار فاخر و ارزشمند فرهنگي و هنري با بهره .10

 .هاي نوینوريآویژه فنکارآمد به

 

هاي توسعه و ترویج فرهنگ و معارف اسالمي و قرآني با محوریت محافل، اجراي طرح .11

 .مجالس و هیئات مذهبي در محالت شهر تهران

 

ها، مراسم نکوداشت و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران و تجلیل از برگزاري یادواره .12

رهنگي و هنري براي توسعه و رشد فرهنگ ایثار و جهاد و هاي معظم شاهد و تولید آثار فخانواده

 .شهادت

 

هاي فرهنگي و هنري در سطح مساجد و اماکن مذهبي و تولید آثار فرهنگي حمایت از فعالیت .13

 .هاي شهرج فرهنگ مسجد محوري در محلهاو هنري رو

 

تهران و احیای هویت گردي، شناخت میراث فرهنگي و معنوي هاي جامع تهراناجراي برنامه .14

 .هاي ذیربطتاریخي شهر با همکاري دستگاه

 

ج فرهنگ مطالعه اروهاي فرهنگي و هنري اجراي برنامهها و خانهها، قرائتتوسعه کتابخانه  .15

 .خوانيو کتاب

 

ها برای رسیدن به اهداف فرهنگی خود و نتیجه بخش بودن آن اهداف اماکن زیر را شهرداری

های مشخصی تمرکز دارند که دسترسی اندازی کردند. این اماکن هریک بر فعالیتتعریف و راه 
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دهند. مهمترین این اماکن کنند و در دسترس همگان قرار میشهروندان به آموزشها را آسان می

 فرهنگی عبارتند از:

 

شود. در فرهنگسراها معموالً هاي فرهنگي انجام ميمکانی که در آن، فعالیت فرهنگسرا:. 1

در زمینه  چنین فعالیتشرایطی برای آموزش، تولید محصوالت گوناگون فرهنگی و اجتماعی و هم

هنرهای مختلف  فراهم شده است. برخی از فرهنگسراها، کتابخانه و انتشارات ویژه خود را دارند. 

تالش شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرای بزرگ ایجاد شود.  در شهر تهران

پردازند. ای نیز میمنطقه های فرافرهنگسراها بجز پوشش منطقه خود، بعضا به فعالیت

شود که اقدام به فعالیت در یک حوزه فرهنگسرای تخصصی نیز  به فرهنگسراهایي گفته می

 کنند.تخصصی در سطح شهر تهران می

اي هاي فرهنگسرا را در اندازهها، همان فعالیتدر اینجا، از نظر نوع فعالیت نه فرهنگ:خا. 2

هاي فرهنگ در سطح جا که خانهكنند. از آناي به مراتب کمتر اجرا میتر و تعداد و بودجهکوچک

 هايتر است. عمده فعالیتتر و بیشها سهلمحالت قرار دارند امکان دسترسي شهروندان به آن

 شود.هاي فرهنگ، به گسترش و ارتقای سطح فرهنگ عمومي منجر ميفرهنگي خانه

اي به منظور نمایش آثار و تولیدات هنري و فرهنگي، به دو فضاهاي نگارخانه نگارخانه:.  3

 هاي فرهنگسراها و سایر مراکز فرهنگي، شكل گرفته است.صورت مستقل و یا در ساختمان

مندان در سطح شهر تهران و ارایه هاي سازمان با هدف ارایه کتاب به عالقهكتابخانهکتابخانه: .  4

هاي ها نیز یا مستقل بوده و یا در ساختمانفضاي مناسبي براي مطالعه تأسیس شد. کتابخانه

اندازي کنند. راهفرهنگسراها و سایر مراکز فرهنگي استقرار دارند و زیر نظر آنها فعالیت مي

 های جدید این مجموعه است.صی نابینایان و کودکان از طرحهای تخصکتابخانه

هاي هاي فرهنگ شامل برگزاري دورههاي عمومي این خانه:  فعالیتهای فرهنگ مشارکتیخانه. 5

هاي فرهنگ مشاركتي، به میزان ها و اجراي مراسم است. خانهمتنوع آموزشي، برپایي كارگاه

هاي هاي منطبق با وظایف قانوني و برنامهبراي اجراي پروژه محدود، سرمایه اولیه و امكاناتي را

هاي فرهنگ مشاركتي و واگذاري كنند. توسعه متعادل خانهساالنه، از فرهنگسراها دریافت مي

هاي زیربنایي هاي فعالیتهاي مردمي، موجب تمركززدایي و كاهش هزینهامور فرهنگي به بخش

 .هاي عمومي خواهد شدفرهنگ و آموزش

های سینمایی ترکیبی از مراکز فرهنگی ـ تجاری که با عنوان پردیس های سینمایی: پردیس. 6

های سینمایی عالوه بر سالن سینما، گالری، محل عرضه محصوالت شده است. در پردیسساخته 

 بینی شده است.فرهنگی و رستوران،  فضاهای تجاری و در بخشی هم فضای ورزشی کودکان پیش

های اجتماعی فرهنگی تأسیس ها معموال نزدیک مکاناین مجموعه ن تفریحی و ورزشی:اماک. 7

گیرد. از این امکانات شان مورد استفاده قرار میهايشده و برای رفاه حال شهروندان و خانواده

 های ورزشی، سینماهای چهار و پنج و شش بعدی و ... اشاره كرد.ها، سالنتوان به شهربازیمی

: فعالیت موسسات، زیر نظر سازمان بوده و به ارائه خدمات تخصصی در سات وابستهموس. 8

 پردازند.های گوناگون میحوزه
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