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 مقدمه

توجه به موضوع ارتباط میان مکان و هویت به دلیل تغییرات شهرها از اهمیت بیشتری برخوردار است. هویتت بته      

ن کی شتد یصرفاً  ،شناسیکی شدن است و در علم جامعهیبه معنای « فرهنگی و اجتماعیمحصول نیروهای »عنوان 

 رخود و دیگران است که توضیح دهنده هویت فردی و اجتمتاعی استت و نتابر بت    با خود نیست، بلکه یکی شدن با 

 های فرهنگی است.از فرهنگ و ارزش یخاص یابعاد و اجزا

هتا،  شود. بناها، خیابتان که در حافظۀ شهری نگهداری و ساخته میاست هویت فرهنگی شهر در ارتباط با عناصری   

هتای ختاه هستتند. در ایت      منعکس کننده هویت ،های شهرسازی، صنایع و خدمات صنعتی شهریها، سبکمیدان

دست به رمزگشتایی   ،ه در روندی اجتماعیفرد و جامع وگیرد های عینی و ذهنی صورت می گذاری و تعیّنام ،روند

فضتای نمتادی    » ،های بیرونی که دارای ابعاد خاصتی هستتند  یتنیعد. نزنذهنی از میراث محسوس فرهنگی خود می

های مختلت   پراکنده در بخش کند و افرادهای پراکنده افراد جامعه را به هم وصل میکنند که حستولید می «معنایی

انتس و ششتنایی ایدتاد کترده و حتس تعلت  و        زند. چنی  فضایی در افراد، نتوعی حتس  وند میفرهنگی را به هم پی

هایی استت کته انستان را بته     شامل اعتقادات فرهنگی و فعالیت ،کند. حس تعل  به شهربه شن را تقویت می وابستگی

ارتباط بتا مکتان زنتدگی ختود،     شود که افراد در دهد و نوعی از پیوند عاطفی تعری  میمحل زندگی خود پیوند می

از  یدهنتد. چنتی  حست   را گسترش متی  ،دهند در شن بمانند و احساس راحتی و ایمنی کنندیعنی جایی که ترجیح می

یابد کته شتهر   افزایش می یشود و زمانطری  تأثیر متقابل اثرات، احساسات، دانش، باورها، رفتارها و کردارها بیان می

ده و مهم باشد و شرایط برطرف شدن نیازهای شنها وجتود داشتته و پشتتیبان امیتدهای     شناخته ش «شهروندان»توسط 

نزدیک بودن به شن است که حتس خاصتی را بته     وتعامل  ،ر به شهرطشهروندان باشد. خصیصه عمده حس تعل  خا

  (1)شورد.وجود می
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بتوم منتاط    بخشی به ناحیه و منطقه و اقوام و زیستت گرایی فرهنگی و اصالتبا عنایت به ضرورت توجه به ناحیه   

می کشور در دور جدید فعالیت ایت   ی استانی، دبیرخانه شورای فرهنگ عموهاها و قابلیتبر برفیتو تمرکز  استانی

در ضمیمه تقویم رسمی کشور را به مدت سه سال، در دستور کار ختود  « روزاستان»گذاری یک روز به نام شورا، نام

 قرار داد.

های مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای در راستای ضوابط و برفیتکه « روزاستان»گذاری در مورد نام

نشتاط  ارتقتای  در راستای تقویتت تنتوع فرهنگتی و    سیزدهم از رویکردها و اقدامات جدی دولت و  فرهنگ عمومی

هتای فرهنگتی نظتام    بتا سیاستت  ضروری است متناست    ؛بودهتقویت هویت محلی در پرتو هویت ملی و اجتماعی 

های استان، به تحکیم هویتت  ها و توانمندیها، ارزشای عمل شود تا ضم  معرفی ویژگیجمهوری اسالمی به گونه

 ملی نیز کمک کند. 

ها، فرزانگان و توجه ملتی بته   ها، تاریخ، میراث، ارزشای برای تعظیم و تکریم برفیتبهانه ها،استانگذاری روزنام   

گی و هتای اقتصتادی و توجته دولتت در قالت  رستید      توجه مردمی در قال  گردشگری و برفیت ، به ویژهشن استان

 است. های استاندایی و شزادسازی برفیتزمحرومیت

  پیشنهادی: ضوابط 

 نداشتته تالقتی  در تقویم رسمی کشتور  گری با مناسبت دی، در صورت امکان ،گذاریروز پیشنهادی برای نام -1

 باشد.

 حتماً یک عنوان مستقل انتخاب شود. پیشینه استان در نظر گرفته شود و  ،استانروزگذاری برای نام -2

شفرینی بترای رقابتت بتا صتنایع و محصتو ت      و گردشگری و فرصت توسعه فرهنگیاعث ب ،روزاستانثبت  -3

  فرهنگی و هنری خارجی شود.

 روزاستان، مرتبط با وقایع، مشاهیر و تحو ت دوران تمدن ایران و اسالم باشد. -4

ری و مندر به معرفی محصو ت و دستاوردهای استان و در جهت حمایت از کس  و کارهای فرهنگی و هن -5

 در مسیر تغییر و ارتقای الگوهای درشمدزایی استان باشد.

ثبت روزاستان، با هدف حمایت از توسعه استان در ابعاد مختل  فرهنگی، مادی و معنوی)غذا، لباس، میراث  -6

 استان( باشد. معنوی، هنرهای سنتی و صنعتی
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هتا( در روزاستتان   و بزرگداشتت  هتا ها، شیی هنری و تدلیات سنتی فرهنگی)جشنواره -رویدادهای فرهنگی -7

  برگزار شود.

زایی در استان های محلی به منظور رون  اقتصاد فرهنگ و هنر و اشتغالسازی برفیتثبت روزاستان، به فعال -8

 مندر شود.

گذاری روزاستان، به شرایط جغرافیایی و شب و هوای استان توجته شتود )بترای م،تال، بترای جتذب       در نام -9

 گذاری نشوند و برعکس(.سردسیر در فصول پاییز و زمستان نام هایگردشگر، استان

فقیه در استان یا امام جمعه مرکز استان به عنوان باید پس از تأیید نماینده ولی« روزاستان» زم به ذکر است پیشنهاد     

شهر، نماینده مردم رییس، شهردار، رییس شورای اسالمی رییس شورای فرهنگ عمومی استان، استاندار به عنوان نای 

گتذاری، بترای بررستی و    استان در مدلس شورای اسالمی، دبیر شورای فرهنگ عمومی استان، در قال  کاربرگ نتام 

 تصوی  به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارایه شود. 

 93/3/1433 های خاه)مصتوب جلسته متور    گذاری روزها و مناسبتنامه نحوه نامنامه اجرایی شیی مطاب  شیوه   

شتود کته در جهتت مصتالح     ی اطالق مییهاهای استانی، به مناسبتروزها و مناسبت ،شورای فرهنگ عمومی کشور(

های هویت ملی ایرانیان بوده و در عی  حال، تنوع فرهنگتی و سترزمینی را تتداعی نمایتد. ایت       نظام و تحکیم مؤلفه

تل  یک استان از اعتبار، اهمیت و ارزش ختاه برختوردار   روزها در عی  سازگاری با وحدت ملی، برای اقشار مخ

 است و بزرگداشت سا نه شن، در رشد و تعتالی فرهنگتی و اجتمتاعی استتان و کشتور، متؤثر استت. بتدیهی استت          

 شود.های استانی در حافظۀ ملی و افکار عمومی شهروندان، مسبوق به سابقه و ارزشمند تلقی میگذارینام


