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In Iran, urban parks are one of the most important
urban spaces. In the most recent decades, with the
changes that have taken place in the Iranian way of
life, social interactions and the type of activity of
people in urban parks have changed. What needs to
be considered in this regard is how to plan for urban
parks for the use of different age and sex groups. To
do that, you need to discover the cultural resources
of urban parks and the discovery of cultural resources is possible through cultural planning. Cultural
planning has become one of the key approaches in
urban planning. Cultural planning is a new placebased approach within which urban parks designers,
planners and managers view culture. Cultural planning uses cultural resources in urban planning and
urban parks include many types of cultural resources;
therefore, it seems urban parks are one of the best
places to be selected for cultural planning. Cultural
planning uses cultural resources to enhance urban
and community development. Cultural resources as
the core part of cultural planning play a key role to
form the pattern of events in urban parks. Cultural
resources in urban parks can be categorized as urban
parks, visible elements, and events (tangible resources); and meanings and associations (intangible
resources). Elements and events present in urban
parks are capable of evoking meanings and associations for them and lead them to form activities and
events. These elements consist of man-made elements, natural elements, sensory elements, humans,
animals and plants. Urban parks designers, planners
and managers need to consider these elements and
related events as tangible cultural resources that can
be altered, replaced or reinforced. The tangible cultural resources in urban parks can lead to evoke
meanings and associations for users as intangible cultural resources. The present study sought to find a
model of cultural planning of urban parks. Interpretive methods have been used to study the theoretical

foundations and the empirical background and to examine the phenomenon of urban park, cultural resources and the pattern of its events. Finally, the
proposed model is presented. The findings show that
the cultural planning of urban parks includes various
stages that need to be done in order to achieve the
desired result. The first step is to choose the field of
study. It is necessary to choose an urban park that
has enough variety of elements and events, as well as
meanings and associations for users. In the second
step, cultural mapping, the cultural resources in the
studied urban park are identified, including tangible
cultural resources (elements and events) and intangible cultural resources (meanings and associations).
In the third step, cultural assessment, the approach
of urban park managers and policy makers towards
cultural resources is analyzed and in the final step,
creative methods are used to make optimal use of
cultural resources to improve the urban park. First,
the hierarchical method of urban park facilities is
used to ensure that the facilities of the parks are adequate and appropriate to the needs of the community. Later on, the range of recreational opportunities
appropriate to cultural resources and the diversity of
users in terms of age, gender, ethnicity, language and
diversity of cultural resources are presented. Conflicts, issues and problems will then be identified. For
conflicts, major issues and problems that require
immediate action, the approach of issues (categories)
is used, and for conflicts, minor issues and problems,
the organic or gradual approach is used. To promote
the health, welfare and well-being of users, a community development approach is used that can make
optimal use of cultural resources to empower the
community, increase the sense of identity and sense
of belonging to the parks’ users.
Keywords: Cultural planning, cultural resources,
urban parks.
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تبیین الگوی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری

لیال مدقالچی** ،1مرتضی میرغالمی 2،مهدی نیلی پور
 .1استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1399/8/1 :تاریخ پذیرش مقاله)1399/11/4 :

چکیده
بوستانهای شهری یکی از مهمترین فضاهای شهری هستند .برای برنامهریزی بوستانهای شهری جهت استفاده انواع
گروههای سنی و جنسی ،نیاز است تا منابع فرهنگی بوستانهای شهری کشف شووند و کشوف منوابع فرهنگوی ،بوا
استفاده از برنامهریزی فرهنگی امکانپذیر است .برنامهریزی فرهنگی یک رویکرد مکانمحور برای اسوتفاده از منوابع
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فرهنگی در برنامهریزی شهری است .مطالعۀ حاضر در پی یافتن الگویی بورای برناموهریوزی فرهنگوی بوسوتانهوای
شهری بوده است .این مقاله ،با روش تفسیری به مطالعۀ مبانی نظری و سوواب ترربوی و پیشوینۀ ی موی پرداوتوه و
رویکرد پژوهش و با استفاده از استدالل منطقی ،مدل نهایی را برای آن ارائه شده است .یافتهها نشوان مویدهنود کوه
برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری شامل مراحل مخت فی است که الزم است به ترتیب انروام شووند توا نتیروۀ
مط وب حاصل شود .گام اول انتخاب میدان مطالعه است .الزم است بوستانی انتخاب شود کوه دارای تعودد و تنووع
کافی در زمینۀ یناصر ،رویدادها و همچنین معانی و تداییها برای استفادهکنندگان باشد .در گام دوم ،یعنی نگاشوت
فرهنگی ،شناسایی منابع فرهنگی موجود در بوستان شهری مورد مطالعه شوامل منوابع فرهنگوی م موون صیناصور و
رویدادها) و منابع فرهنگی نام مون صمعانی و تداییها) انرام میشود .در گام سوم ،یعنی ارزیابی فرهنگی ،ترزیه و
تح یل رویکرد مدیران و سیاستگذاران بوستان شهری نسبت به منابع فرهنگی صورت مویگیورد و در گوام پایوانی،
روش والقانه برای استفادۀ بهینه از منابع فرهنگی در جهت بهبود بوستان شهری انتخاب میشود.
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سپس پدیدۀ بوستان شهری ،منابع فرهنگی و الگوی رویدادهای آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با توجه به

واژگان کلیدی
برنامهریزی فرهنگی ،منابع فرهنگی ،بوستان شهری.
دکتر لیال مدقالچی و دکتر مرتضی میرغالمی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در حال انرام است.
** نویسندۀ مسئول مکاتبات:

l.medghalchi@tabriziau.ac.ir
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این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری مهدی نی یپور با ینوان «تببین الگوی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری» با راهنموایی

مقدمه
بوستانها به ینوان یمدهترین فضای سبز شهری نقوش بسویار

اما در یکی دو دهۀ اویر ،حضور بانوان در فضواهای یموومی

مهمی در زندگی اجتمایی و موراودات فرهنگوی شهرنشوینان

پررنتتر شده است و آنان نیز در کنار مردان ،از بوسوتانهوای

دارند .آنها مونعکسکننودۀ تواری و تنووع فرهنگوی جواموع

شهری استفاده میکنند .یوالوه بور حضوور بوانوان هموراه بوا

شهری هستند .بوستانها تنهوا مح وی کوه ینودین درووت و

وانواده در بوستانها ،آنان به تنهایی یا همراه با دوستان ووود

نیمکووت دارد ،نیسووتند؛ ب کووه نمووادی از تفکوورات فرهنگووی و

نیز به فعالیت در این بوستانها میپردازند.

اجتمایی شهروندان با یکدیگر و غف وت از اهمیوت فضواهای

گروههای سنی و جنسی است و برای این کار ،نیواز اسوت توا

یمومی از جم ه بوستانها به ینوان بستری برای این تعامالت

نسبت به یالی و منافع فرهنگی افرادی که از این بوسوتانهوا

اجتمایی شده است .در ایران ،بوسوتانهوای شوهری یکوی از

استفاده میکنند ،اطالیاتی را به دست آورد .برای درک یالی

مهمترین فضاهای شهری هستند .در یکی دو دهوۀ اویور و بوا

و منافع فرهنگی مردم ،نیاز اسوت توا منوابع فرهنگوی کشوف

تغییراتی کوه در سوبک زنودگی ایرانیوان ایرواد شوده اسوت،

شوند و کشوف منوابع فرهنگوی ،بوا اسوتفاده از برناموهریوزی

تعامالت اجتمایی و نوع فعالیت گروههوای مخت وف سونی و

فرهنگی امکانپذیر است .برنامهریزی فرهنگوی یوک رویکورد

جنسی در بوستانهای شهری دیار تحول شدهاند .بوه ینووان

مکانمحور برای اسوتفاده از منوابع فرهنگوی در برناموهریوزی

مثووال ،در گذشووته بووه دلیوول درونگوورا بووودن فرهنووت سوونتی

شهری است .مطالعۀ حاضر ،در پی آن است تا با تبیین الگوی

وانوادههای ایرانی از سویی و احسوان نواامنی در بعضوی از

برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری ،با حفظ یا تغییر منابع

فضاهای یمومی برای وانوادهها از سوی دیگر ،حضور بانوان

فرهنگی ،الگوی رویدادهای موجود در بوستانهای شوهری را

در فضاهای یمومی مانند بوستانهای شهری کمرنتتور بوود؛

برنامهریزی کند.

 .1مبانی نظری

وارج از یاریوب زندگی اجتمایی وجود داشته باشود و موا

 .1-1فرهنگ

دربارۀ آن بیندیشیی ،برنامهریزی کنویی و گسترشوش بودهیی»

فرهنووت وا های اسووت کووه کاربردهووای زیووادی دارد و بوورای

ص .)Sattari 2001داوری اردکانی نیز معتقد است «ییزی را که

توصوویف مفوواهیی بسوویار متفوواوتی بووه کووار موویرود .رابوورت

ما اکنون فرهنت مینامیی ،متقدّمان ،ادب میوواندنود و آن را

بارفسکی معتقد است کوه توالشهوای معطووب بوه تعریوف

به «ادب درن» و «ادب نفس» تقسیی میکردنود .اوواله هوی

فرهنت ،شبیه تالش برای به ینت آوردن بواد اسوت ص Salehi

جزئی از ادب نفس بود و فرهنت نه فقو در مقابول اوواله

 .)Amiri 2017بنابراین الزم است زمانی که دربوارۀ «فرهنوت»

قرار داشت ،ب که شامل آن بود» ص.)Davari Ardakani 2008

ییست .به نظر میرسد در ایران تا زمان تردد ،بحث فرهنت

در قرن نوزدهی شکل گرفته است .در این قورن ،دو نویسوندۀ

به ینوان موضوع جدی مورد بحث قرار نگرفته است .در ایون

بزرگ ،دو گونه مفهوم فرهنت را مطرح کردند .در سال 1869

زمینه جالل ستاری معتقد است« :تا پیش از دوران ترودد ،موا

میالدی متیو آرنولد ،مفهوم فرهنوت را بوه مثابوه فرهنوت واال

مقولهای به نام فرهنت ،جدا از مقوالت دیگور بورای وودموان

ص )High Cultureو در سال 1871م .تی ور مفهوم فرهنت را به

نداشتیی و فرهنت زیسته مویشود .بنوابراین ییوزی نبوود کوه

مثابه فرهنت یامه ص )Popular Cultureمطرح کردند .بنوابراین
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صحبت میشود ،به طور دقی روشن شود منظوور از فرهنوت

زرالنت ص )Zerlang 2005اشاره میکند که مفهوم فرهنت
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افزایش شتاب زندگی مدرن شهری منرور بوه کواهش تعامول

برنامهریزی برای بوسوتانهوای شوهری جهوت اسوتفاده انوواع
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اجتمایی یک جامعوه محسووب مویشووند .از سووی دیگور،

آنچه باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد ،یگوونگی

تبیین الگوی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری

بحث پیرامون یگونگی ت قی از فرهنت از هموان زموان آغواز

معنایی و تفسیری که از دنیای وارجی دارنود ،شویوه زنودگی

شد .از نظر موافقان فرهنت واال ،بین ایون فرهنوت و فرهنوت

وود را انتخاب میکنند.

نیز به این دوگانه فرهنت واال و فرهنت یامه اشاره میکند .از

افراد ،معناهایی است که شیوۀ زندگی آنان را شکل مویدهود.

دیدگاه او ،مفهوم فرهنوت از دو جهوت توسوعه یافتوه اسوت:

ایضای هر گروه یا جامعۀ معین ،معناها و تفسیرهای مشترکی

الف) فرهنت واال مانند هنر ،ایدههوا ،ادبیوات و موسویقی .وی

دارنوود و ایوون معناهووا و تفسوویرهای مشووترک را از طریوو

در این زمینه به جم ه آرنولد اشاره میکند« :بهترین ییزی کوه

تعاملهای مداوم با یکدیگر حفوظ مویکننود .آنچوه در ی ووم

اندیشیده و گفته میشوود» .ب) فرهنوت یاموه ماننود آداب و

اجتمایی و انسانی ،به ویوژه در مطالعوات فرهنگوی و جامعوه

رسوم ،ایتقادات و ایمال مردم .وی در ایون زمینوه بوه جم وه

شناسی فرهنت« ،یروش فرهنگوی» نامیوده شوده اسوت ،بور

تی ور اشاره میکند« :شیوه ک ی زندگی».

اهمیت معنا در تعریف فرهنت تأکید مویکنود .از ایون منظور،
بوه فرهنوت از قورن

استدالل میشود که فرهنت مرمویهای از ییزها – رمانها و

نوزدهی تاکنون وجود داشته اسوت .مفواهیمی ماننود فرهنوت

نقاشیها یا برنامهها و طنزهای ت وزیونی – نیست ،ب کوه یوک

و فرهنوت واال از یوک سوو و فرهنوت

فرایند یا مرمویهای از ایمال است .این ادیا که دو انسان بوه

یامه ،فرهنوت تووده و فرهنوت مردموی از سووی دیگور .اموا

فرهنت واحدی تع

دارند ،بدان معنا است که آنها جهوان را

همووانطور کووه استیونسوون ص - )Stevenson 2005یکووی از

به صورت نسبتاً همسانی تفسیر میکنند و میتواننود افکوار و

صاحبنظوران حووزۀ برناموهریوزی فرهنگوی  -توضوی داده

احساسات وودشان دربارۀ جهان را به گونهای بیان کننود کوه

است ،میتوان فرهنت را به گونهای تعریوف کورد کوه امکوان

برای یکدیگر معنادار باشد .پس فرهنوت در صوورتی وجوود

پرداوتن هیزمان بوه فرهنوت یاموه و همچنوین فرهنوت واال

دارد که ایضای آن فرهنت رویدادهای پیرامون وود و جهوان

میسر شود .این تعریف که در بسیاری از مطالعوات شوهری از

را به صورتهای همسانی درک و فهی کنند ص.)Hall 2017

بنابراین دو گونه طورز فکور مسو
نخبه ،فرهنت مسو
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یامه ،فاص های یمی وجوود دارد .زرالنوت ص)Zerlang 2005

مفهوم ک یدی برای کشف ی ت کنشهوا و واکونشهوای

جم ه برنامهریزی فرهنگی مالک یمل قرار گرفته است صنوک
بوه فرهنوت

از دیدگاه مرسر ص )Mercer 2010به ینوان یکوی از پیشوگامان

اشاره کرد :فرهنت واال ،فرهنت یامه و فرهنت به مثابه شویوۀ

مطالعات برنامهریزی فرهنگی ،این نوع برنامهریزی را «استفاده

زندگی مبتنی بر نظام معنایی.

راهبووردی و یکپاریووه از منووابع فرهنگووی در توسووعۀ شووهری»

است .بنابراین میتوان به سه نوع طرز فکر مس

از آنرا که این تحقی  ،فرهنت را به مثابه «شویوۀ زنودگی

تعریف میکند .این تعریف ،اغ ب توس دیگر فعاالن حووزۀ

بیشووتری در ایوون واوووه ارائووه شووود .از دیوودگاه وی یووامز

گیالردی ص )Ghilardi 2001مورد اسوتفاده قورار گرفتوه اسوت.

ص ،)Williams 1961فرهنت به مثابوه شویوۀ زنودگی اسوت .از

بنابراین ،برنامهریزی فرهنگوی یوک برناموهریوزی راهبوردی و

دیدگاه او ،فرهنت را مویتووان «یوک شویوۀ وواه زنودگی

یکپاریه در مقیان شهر یوا بخشوی از یوک شوهر اسوت کوه

دانست که معانی و ارزشهای واصوی را نوه تنهوا در هنور و

معموالً با مشارکت سواکنان ،شوهرداری ،نهادهوای یموومی و

آموزش ،ب که در نهادهوا و رفتارهوای یوادی بیوان مویکنود».

دولتووی و سووازمانهووای مووردمنهوواد انرووام موویشووود .مفهوووم

Monk, Winslade, Sinclair

برنامهریزی فرهنگی برای اولوین بوار در دهوۀ  1970مویالدی

 )2008نیز به روشنی بیوان کوردهانود کوه فرهنوت هوی شویوۀ

توس هواروی پرلووب ص )Perloffمطورح شود ص

Zhou et al.

زندگی و هی شیوۀ تفسیر زندگی است .افراد با توجه به نظوام

 )2018و به نظر میرسد این مفهوم از اسوترالیا ریشوه گرفتوه

مانووک ،وینسوو ید و سووینک ر ص
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مبتنی بر نظام معنایی» در نظر مویگیورد ،الزم اسوت توضوی

برنامووهریووزی فرهنگووی ماننوود بیووانکینی ص )Bianchini 2004و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.7.5

 ،)Bianchini 2004شامل شیوۀ زندگی مبتنی بر نظوام معنوایی

 .2-1برنامهریزی فرهنگی

است ص .)Fitzpatrick 2009برنامهریوزی فرهنگوی متفواوت از

م مون».

سیاستگذاری فرهنگی است .آنچه تواکنون در ایوران موالک

از آنرا که مطالعۀ حاضر ،فرهنت را شیوۀ زنودگی مبتنوی

یمل بوده ،برنامهریزی فرهنت یا سیاستگذاری فرهنگوی یوا

بر یک نظام معنایی میداند ،میتوان منوابع فرهنگوی م موون

نگرش برنامهای و مدیریتی به فرهنت اسوت کوه یوک نگورش

یک مکان را شامل یناصر و رویدادهای قابل مشاهده دانسوت

بخشی بوده است و با برنامهریوزی فرهنگوی بوه ینووان یوک

که میتوانند معوانی و توداییهوا صمنوابع نوام مون) را بورای

رویکرد فرهنگی به برنامهریزی که بر یک مکان واه تمرکز

کاربران آن مکان برانگیزند.

دارد ،کامالً متفاوت است.
مرسر ص )Mercer 2010بوه ینووان یکوی از پیشوگامان در

 .1-3-1منابع فرهنگی ملموس

فرهنگی» تأکید دارد .این مفهوم ،ک یدوا ۀ اص ی و ابزار اص ی

موجب درک و تدایی معنا به ینوان منابع فرهنگی نوام مون

برنامهریزی فرهنگی به حساب مویآیود .بنوابراین الزم اسوت

میشوند شامل یناصر و رویدادهایی هستند که در آنها مکان

مشخص شود ،منابع فرهنگی ییست و یگونوه برناموهریوزی

وجود دارد .یناصر شامل یناصر انسان ساوت ،یناصر حسی،

فرهنگی از آن بهره میگیرد.

یناصر طبیعی ،گیاهان ،حیوانات و انسانها است .این یناصور
از طری ترکیب کیفیتهای ادراکی ،موجب میشووند تودایی

به گفتۀ کینت ص« ،)King 2011منابع فرهنگی همۀ جنبههای

منرر به رویداد انسوانی در آن مکوان شوود .همچنوین در هور

کالبدی و فراکالبدی محی محسوب میشوند که انسانها و

مکان ،ممکن است رویدادهای غیرانسوانی نیوز وجوود داشوته

جوامع برای آنها به دالی ی که با فرهنت ارتباط دارد ،ارزش

باشند .ترکیب رویدادهای انسوانی و رویودادهای غیرانسوانی،

پرلی ص )Perley 2011بیان

الگوی رویدادی هور مکوان را تشوکیل مویدهنود .بوه ایتقواد

شده ،هریسون ص )Harrison 2007منابع فرهنگی را به دو

الکساندر ،همۀ زندگی و روح هور فضوا و هموۀ ادراک موا در

دسته تقسیی میکند :م مون صمانوع ،مادی) و نام مون

یک مکان نوه تنهوا بوه محوی کالبودی آن ،ب کوه بوه الگووی

صمفاهیی ،اندیشهای) .منابع فرهنگی م مون نه تنها محی ها و

رویدادهایی بستگی دارد که در آن جا رخ مویدهود .او تأکیود

انسان صساوتمانها ،مکانها،

میکند که این الگوی رویودادها کوه هویوت فضواها را پدیود

محالت ،اشیاء متحرک بزرگ مانند قطار ،کشتی ،هواپیما یا

میآورد ،لزوماً رویودادهایی انسوانی نیسوتند ،هور آمیوزهای از

مانویات کویکتر مانند ابزار ،اس حه و یادگاریها را شامل

رویدادها که پیوندی با زندگی ما داشوته باشود  -یعنوی اروری

میشود) ص ،)Morse-Kahn 2011ب که محی های طبیعی زنده

واقعی و فیزیکی بر موا داشوته باشود  -بور زنودگی موا توأریر

و بیجان مانند سنت ،واک ،آب و به ویژه گیاهان و حیوانات

میگذارد ص .)Alexander 2017بنوابراین از دیودگاه او ،یوالوه

را نیز در برمیگیرند ص .)Willow 2011منابع فرهنگی

بوور یناصوور موجووود در یووک مکووان ،رویوودادهای انسووانی و

نام مون در مقایسه با مکانهای فیزیکی ،انتزایی محسوب

غیرانسانی نیز موجب درک و تدایی معنا میشوند و به ینوان

میشوند و شامل ییزهایی هستند که بار معنایی و ارزشی

منابع فرهنگی م مون یمل میکنند .جدول  1منابع فرهنگوی

دارند ص .)Ellis 2011همانطور که الیس اظهار میکند« ،منابع

م مون در مکان را نشان میدهد.

قائل هستند» .همانطور که توس

اشیاء ساوته شده توس

هستند ،اما آنچه ما به آنها یالقهمند هستیی معانی و
ارزشهای موجود در آن منابع م مون است و نه وود منابع
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 .2-3-1منابع فرهنگی ناملموس
منابع فرهنگی نام مون ،همانطور که پیش از این گفته شد،
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فرهنگی نام مون غالباً با منابع فرهنگی م مون مرتب

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.7.5

 .3-1منابع فرهنگی

معنا صورت گیرد .تدایی معنا از طری این یناصر ،مویتوانود

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

این حوزه ،در تعریف وود از برنامهریزی فرهنگی بور «منوابع

به نظر میرسد که منابع فرهنگی م موون در یوک مکوان کوه

تبیین الگوی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری

جدول  :1منابع فرهنگی ملموس در مکان
Table 1: Tangible cultural resources in the place

منابع فرهنگی
یناصر
رویدادها

موارد
یناصر طبیعی ،یناصر حسی ،یناصر انسان ساوت ،گیاهان و دروتان ،حیوانات ،انسانها
انسانی ،غیرانسانی

شامل معانی و تداییها اسوت .بنوابراین الزم اسوت در موورد
«معووانی» ،یگووونگی «درک معووانی» و «توودایی» توضووی داده

با مکان آنها تمایل دارد ص.)Relph 1976
دویتو ص )DeVito 2012معانی را به دو دستۀ معانی صری

A certain

میکند .به گفتۀ وی ،معانی صری  ،جهانی و یینوی اسوت ،در

 »sort of abstract, intensional entityتعریوف شوده اسوت

حالی که معانی ضومنی ،احساسوی ،ذهنوی و بسویار شخاوی

ص .)Smith and McIntyre 1982بنوابراین الزم اسوت مفواهیی

هستند که احساسات را بیوان مویکننود نوه اطالیوات ی موی.

«نیتمندی» و «انتزاع» شرح داده شوند .انتزاع یبارت اسوت از

رضازاده نیز به این دو سط معنا اشواره کورده اسوت .معوانی

ساوتن یک سری مفاهیی ک ی ذهنی که این مفاهیی یینواً مابوه

ضمنی ،معانی هستند که با واسطۀ یک معنای صری  ،در ذهن

ازای وارجی ندارد ولی به نحوی از واقعیت منتج شده اسوت

تدایی میشوند ص.)Rezazadeh 2004

معنا به مثابه «یک نوع باشندۀ نیوتمنود انتزایوی» «

 .)2008در ارتباط با مفهوم «نیتمندی» رلف معتقد اسوت کوه

دویتو معتقد است که ادراک یوک فراینود فعوال اسوت کوه در

ذهوون انسووان ماهیت واً همووواره بووه سوووی ییووزی تمایوول دارد.

حین آن ،انسوان از طریو حووان پنرگانوۀ ووود بوه اشویاء،

نیتمندی انسان نه به معنوای گوزینش یمودی ییزهوا بورای

رویدادها و افراد آگاهی مییابد .بوه گفتوۀ وی ،ادراک از یوک

شناوت ،ب که به معنای حضور یا بودن در میان دیگر انسانها

سو ،از آنچه در جهان وارج وجود دارد و از سووی دیگور ،از

و دنیای معناها است .از این رو یناصر دنیوا نیوز در پیونود بوا

ترربیووات ،وواسووتههووا ،نیازهووا و تمووایالت ،یشو و نفوورت

«معناهایشووان» ترربووه موویشوووند و نموویتوووان آنهووا را از

سریشمه میگیرد .او ادیا میکند کوه ادراک در پونج مرح وه

معناهایشووان جوودا کوورد .او همچنووین بووه نقووش مکووان در

انرام میشود :تحریک صحس کردن و توجه به یک محورک)،

«نیتمندی» اشاره میکنود .از دیودگاه او ،مکوانهوا ،زمینوههوا

سازماندهی ،تفسیر  -ارزیوابی ،حافظوه صذویوره کوردن آنچوه

ص )Contextیا پسزمینههایی ص )Backgroundبرای ییزهوا یوا

درک میشود) و به یاد آوردن صدسترسی به اطالیوات ذویوره

رویدادهایی هستند کوه نیوتمندانوه توسو افوراد تعریوف و

شده در حافظه) .در واقوع در مرح وۀ آوور ،تودایی معوانی و

شناسایی میشوند .بدین ترتیب رلف این گونه نتیره میگیورد

ییزها اتفاه میافتد ص.)DeVito 2012

که هرگونوه آگواهی ،آگواهی از ییوزی اسوت ،اموا بوه طوور
هیزمان ،آگاهی از آن ییز در پیوند بوا مکوان آن اسوت و آن
مکانها نیز به نوبوۀ ووود در پیونود بوا ییزهوا و معناهایشوان

 .2فرایند ادراک و تداعی معنا در بوستان های
شهری

ص )Intentionsهستند .به باور رلف جوهر مکان در نیتمنودی

تداییهایی را برای افراد ایراد میکنند .این معانی و تداییها

ناوودآگاهانهای است که مکانهوا را بوه ینووان مرکوز وجوود

سبب میشوند تا افراد رویدادهای انسانی را شوکل دهنود .بوه

انسان تعریف میکند؛ یعنی انسوان صذهون) هموواره بوه طوور

ینوان مثال ،ممکون اسوت یوک کوارگر وسوته ،در یوک روز

ناوودآگاه به سوی شناوت و ترربه دیگور ییزهوا ،در پیونود

آفتابی یک دروت سایهدار را در یک بوستان شوهری ببینود و
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تعریف شدهاند .به باور رلف مکانها ذاتا گردآورندۀ نیوتهوا

همانطور که قبالً گفته شد ،یناصر بوستانهای شهری معانی و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.7.5

و از آن حکایوت مویکنود ص Rahbarnia and Mehrizi Thani

اکنون سئوال این است که یگونه معانی ادراک میشوند.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

شود .تعاریف متعددی از معنا وجود دارد .از دیدگاه هوسورل،

ص )Denotativeو معوووانی ضووومنی ص )Connotativeتقسووویی

طبو گفتوههوای گوی و برووارد ص

Gee and Burkhard

 )2010معانی ،ناشی از رواب واه بین ناظر و محی اسوت.
بوستانهای شهری طیف وسویعی از معوانی را بورای کواربران
بوستان دارند .معنوای بوسوتان شوهری را مویتووان از طریو
معنایی که توس کاربران تفسیر میشود درک کورد .هموانطور
که استوارت ص )Stewart 2008اظهار میکند« ،معانی مکوانهوا
را میتوان در توصیف افوراد از مکوانهوا و ترربیوات زیسوتۀ
تصویر  :1ارتباط درک و تداعی معنا و رویدادها در بوستان شهری
Fig. 1: Events pattern in urban parks

آنها در آن مکانها یافت» .بنابراین برای کشوف معوانی ،الزم

آن را مکانی راحت صبه جهت سوایهانودازی) بورای ووابیودن

در مطالب پیشین نیز بیان شود ،ادراک در پونج مرح وه انروام

بداند .نمونۀ دیگر میتواند کسی باشد که یک سبد گل زیبا را

میشود :تحریک ،سوازماندهی ،تفسویر  -ارزیوابی ،حافظوه و

در یک بوستان مشاهده میکند .او ممکن است به دلیول درک

تدایی .شکل  2فرایند ادراک در بوستانهای شوهری را نشوان

زیبایی ،تامیی بگیرد از آن ،یکوس بگیورد .یوالوه بور ایون،

میدهد .در ابتدا ،یناصر و رویودادهای بوسوتانهوای شوهری

رویدادهای غیرانسانی نیز میتواند بروی از معانی و تداییهوا

میتوانند به ینووان محورک کواربران باشوند .سوپس ،کواربران

را برای افراد برانگیزانند و آنها را به فعالیوت و شوکلگیوری

بوستانهای شوهری اطالیواتی را کوه حواسشوان جموعآوری

رویداد انسانی وادار و یا تشوی کنند .به ینوان مثال ،یوک زن

میکند ،سوازماندهی مویکننود و معوانی صوری را تشوخیص

و شوهر ممکون اسوت در یوک روز بوارانی در یوک بوسوتان

میدهند .در مرح ۀ بعد ،کواربران سوعی در تفسویر و ارزیوابی

شووهری بووه پیووادهروی برونوود .بوواران ممکوون اسووت لحظووات

این معانی صری دارند و معانی ضمنی را مویسوازند .سوپس

یاشقانهای را برای آنهوا تودایی و آنهوا را بوه قودم زدن در

این معانی ضمنی در حافظه قرار میگیرنود و افوراد اطالیوات

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

است فرایند درک و تدایی معانی شناسایی شود .همانطور کوه

بوستان ترغیب کند .شوکل  ،1ارتبواط درک و تودایی معنوا و
] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.7.5

رویدادها را در بوستان شهری نشان میدهد.
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تصویر  :2فرایند ادراک در بوستان های شهری
Fig. 2: The Process of Perception in Urban Parks
تنظیم از نگارندگان بر اساسDeVito 2012 :

تبیین الگوی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری

جدول  :2مثالهایی از عناصر و رویدادها (منابع فرهنگی ملموس) و معانی ادراکی (منابع فرهنگی ناملموس) در بوستانهای شهری
Table 2: Some examples of elements and events (tangible cultural resources) and meanings and associations (intangible
cultural resources) in urban parks

پژوهشگر
Burgess et al
1988

ینار یا رویداد صمنبع فرهنگی م مون)

معنای ادراکی صمنبع فرهنگی نام مون)

نشستن روی نیمکت باالی یک تپه و نگاه کردن به اف

ووشحالی

پیادهروی به سمت پایین بوتهها و تماشای سنرابها

آرامش

نشستن در سکوت روی نیمکت و مراقبه

آرامش

بازی کودکان و تخ یه انر ی در کنار مادرانشان در

امنیت و آرامش

بوستان

Krenichyn 2006

دروتان ،گیاهان ،افراد ،راه ،منظره طبیعی

زیبایی ،سبزی ،رنگارنگی صدر پاییز) ،گذار صتغییر فاول) ،آزادی،

Wynveen et al
2010

کل بوستان

غوطهوری ،بههی پیوستگی ،آزادی ،انزوا ،آرامش

رنت و شفافیت آب

شگفتانگیز ،افسانهای و یشمگیر

آب

آرامش و راحتی

محدوده جزیرهای نخل ورما

منحار به فرد بودن ،انزوا ،تنهایی

صخره

زیبایی ،ایمنی و دسترسی

مرجان و حیوانات وحشی

فراوانی و تنوع

قای رانی و غواصی

کنرکاوی و اکتشاب

منظره دریا و مناظر باز

زیبایی

بوستان

ایمنی ،آسودگی و باهی بودن

ویره نگاه کردن نوجوانان مراکشی و مت ک گفتن به

ناراحتی و نبود آرامش

Manzo 2005

ایمنی ،راحتی ،آسودگی ،فعالیت ،صمیمیت ،یالش ،آرامش واطر،
دسترسی ،تماشایی بودن ،شگفتی ،لذت ،رضایت ،مراقبه ،رهایی از
استرن ،استقالل ،قدرت ،ایستادگی ،توانمندی

Peters 2010

زنان
توهین بچه ها به مهاجران

بی حرمتی

Main 2013

بوستان

پاکیزگی در مقابل کثیفی ،تداوم در مقابل یدم تداوم یا تغییر ،آشنایی

Campbell et al
2016

بوستان

Loukil
2010

بوستان

Chiesura 2004

بوستان

Rennit, Maikov
2015

بوستان

در مقابل ناآشنایی ،اجتماع در برابر انزوا ،ایمنی در مقابل ناامنی،
آزادی در مقابل محدودیت ،وحدت در مقابل درگیری ،ووشایند در
مقابل ناوواسته
انزوا ،آرامش ،سکوت ،مالیمت ،آسایش ،ایمنی ،صفا ،تسکین،
آسودگی ،زیبایی ،جذابیت ،لذت ،دلپذیری ،دلبستگی ،جامعهپذیری و
راحتی
al

et

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

نیمکت

احسان آرامش ،راحتی و آسایش

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.7.5

یافتن دوستان جدید برای کودکان و بازی با آنها

دوستی و معاشرتپذیری

فراغت ،پاکی ،طبیعی بودن ،آزادی ،آرامش ،راحتی ،سکوت،
آسودگی و زیبایی
آزادی ،شانس ،ماجراجویی ،ووشبختی ،یگانگی با وود و یگانگی
جذابیت ،دور بودن ،وسعت و سازگاری
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با طبیعت

ذویره شده در مورد افراد ،حیوانات ،گیاهان ،اشیاء ،رویدادها،

گرفتهاند ،تفسیر میکنند .بنوابراین ،واقعیوت اجتموایی ییوزی

مکانها ،دورههای زمانی ،معانی و غیوره را بازیوابی مویکننود.

نیست که بتوان آن را به شیوههای گوناگون تفسیر کورد؛ ب کوه

سرانرام ،کاربران کسی یا ییزی را به یاد میآورنود و تودایی

واقعیت اجتمایی ،همان تفسیرهای افراد است ص.)Ibid

صورت میگیرد.

رلف در تعریف مکان تأکید میکند که مکانها بوروالب

بوستان های شهری پرداوتهاند .جدول  2تعدادی از یناصور و

مستقیی از جهان ترربه میشوند؛ بنوابراین سرشوار از معوانی،

رویدادهای موجود در بوسوتانهوای شوهری صمنوابع فرهنگوی

ییزهای واقعی و فعالیتهای جاری در آن هسوتند .مکوانهوا

م مووون) و تووأریری را کووه در ایروواد معووانی ادراکووی صمنووابع

منابع مهی شناسایی اشخاه و اجتماعها محسوب میشوند و

فرهنگی نام مون) دارند از دیودگاه تعودادی از پژوهشوگران

اغ ب کانون اصو ی شوکلگیوری روابو یمیو احساسوی و

نشان میدهد.

فیزیکی میان انسوانهوا را شوکل مویدهنود ص.)Pakzad 2018
بنابراین تعریف این پژوهش از مکان یبارت است از« :مکوان،

 .3روش پژوهش

فضایى فیزیکی است که دربرگیرندۀ معانی ،تداییها ،یناصور

همانطور که گیالردی ص )Ghilardi 2001یکی از فعاالن حرفوۀ

و رویوودادها اسووت» .ایوون تعریووف ،منووابع فرهنگووی م مووون

برنامهریزی فرهنگوی و تعوداد دیگوری از نویسوندگان بوه آن

صیناصر و رویودادها) و منوابع فرهنگوی نوام مون صمعوانی و

اشاره کردهاند ،برنامهریزی فرهنگی یک رویکرد مکان محوور

تداییها) را شامل میشود.

است .گیالردی ص )Ghilardi 2005همچنوین معتقود اسوت کوه

مکانی که در این پژوهش مورد نظر بوده ،بوستان شهری

ایراد میکننود کوه ترسوی هویوت و ارزشهوای یوک مکوان

مکان) به معنای جایی است که گلهای ووشبو در آن ،بسویار

محسوب میشوند .برای شناوت معانی و تداییهوای مکوانی

باشد ص)Dehkhoda 2011؛ اما در بعضی مطالعات شهری و از

به ینوان منابع فرهنگی نام مون ،الزم است به مکان مراجعوه

سوی نهادهای یمومی و دولتی ،وا ۀ «بوستان» بوه جوای وا ۀ

و آنها را کشف کرد .افراد در تعامالتشان با یکدیگر معانی را

«پارک» به کار مویرود .در ایون پوژوهش نیوز بوه جوای وا ۀ

به وجود میآورند و توسعه میدهند و نیوز از ایودههوایی کوه

«پارک» ،از وا ۀ «بوستان» اسوتفاده شوده اسوت .بوا توجوه بوه

معنادار کردن این فعالیتها بدان نیاز دارد ،بروووردار هسوتند.

تعریف این پژوهش از مکان بوه مثابوه یوک فضوای فیزیکوی

همانطور که ب یکی مینویسد :جهان اجتموایی پویش از آغواز

دربرگیرندۀ معوانی ،توداییهوا ،یناصور و رویودادها ،تعریوف

کار پژوهشگر ی وم اجتمایی ،همواره مورد تفسیر صسازندگان

بوستان شهری در این پژوهش یبارت است از« :فضوای سوبز

آن) قرارگرفتووه اسووت ص ،)Blaikie 2017بوورای درک و تفسوویر

یمومی شهری که دربرگیرنودۀ معوانی ،توداییهوا ،یناصور و

معانی ،الزم است از پارادایی تفسیرگرایی استفاده کرد .در ایون

رویدادها است».

نوع نگاه ،واقعیت اجتمایی محاول فرایندهایی است کوه در
موقعیتهوا را ایرواد مویکننود؛ ترکیبوی از معوانی اسوت کوه

بوستانهای شهری میتوانند برای گروههای مخت ف از موردم،

برساوتۀ اجتماع هستند .در این رهیافت به جای درک حسوی

معنای متفاوتی داشته باشند .فرهنوتهوای مخت وف بسوته بوه

و مادی جهان وارجی بیرونی ،ترربۀ انسانی بوه ینووان یوک

معووانی و تووداییهووایی کووه بوسووتانهووای شووهری بوورای

فرایند تفسیری در نظر گرفته میشود و رفتار انسوانی بسوتگی

استفادهکنندگانش دارند ،ایون مکوانهوا را بوه طوره مخت وف

به این دارد که یگونه افراد موقعیتهوایی را کوه در آن قورار

معنادار میکنند .یناصر انسانساوت ،یناصر طبیعوی ،گیاهوان،

98
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طی آن کنشگران اجتمایی به اتفواه هوی ،معوانی کونشهوا و

 .4یافتهها و بحث

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.7.5

فعالیتهای فرهنگی -یوه سونتی و یوه جدیود – معوانی را

است .ک مه «بوستان» مرکب از «بو» صرایحه) و «سوتان» صادات

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

تعدادی از پژوهشگران به درک معانی توس کواربران در

فضا انتزایی نیستند ،ب کوه پدیودههوایی هسوتند کوه بوه طوور

تبیین الگوی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری

جدول  : 3عناصر بوستانهای شهری
Table 3: Urban parks elements

یناصر

تعدادی از مثالها

انسان ساوت

سرویسهای بهداشتی یمومی ،ساوتمانها صبه ینوان مثال ،کتابخانه ،سینما ،مسرد ،فروشگاهها ،گالری) ،مسیرهای پیادهروی،
حوضها ،استخرها ،زمینهای بازی کودکان ،وسایل بدنسازی و ورزشی رابت ،تپهها ،باغ وحش ،نمازوانه ،دروازهها ،دیوارها،
پ هها ،زمینهای ورزشی ،ترهیزات ورزشی  /بازی ،نقاشیهای دیواری ،آرار هنری ،مرسمهها ،پاریهنوشتهها و تب یغات
محیطی ،نمادهای م ی و مذهبی ،ظرب آب و غذا برای حیوانات ،گودالهای آتش ،پریی م ی ،آبسردکن و شیر آب ،یراغها،
سطلهای زباله ،غرفههای فروش فا ی ،آالیی ها ،میزها ،نیمکتها ،صندلیها

حسی

رنت ،بو ،صدا ،مزه ،جنس

گیاهان و دروتان

بوتهها ،یمنزار ،دروتان سایهدار ،دروتان میوه ،گیاهان ووراکی

حیوانات

گربهها ،ستها ،پرندگان ،جوندگان ،وزندگان ،حشرات

انسانها

وانوادهها ،زوجهای جوان ،گروههای دوستانه ،دانشرویان و دانشآموزان ،ورزشکاران ،کودکان ،میانساالن ،کهنساالن،
شاغالن ،بیکاران ،زنان وانهدار ،افراد بیوانمان ،ماربکنندگان و فروشندگان مواد مخدر ،کارمندان بوستان

حیوانات و انسانها نقش اص ی و تعیینکننده در بوستانهوای

رویدادهای انسانی مربوط به فعالیتها و کارهایی هستند که

شهری برای درک و تدایی معانی بریهده دارند .بنابراین ،ایون

افراد در بوستانها انرام میدهنود و رویودادهای غیرانسوانی

یناصر به همراه رویدادهای انسانی و غیرانسانی میتواننود بوه

مربوط به شرای آبوهوایی ،فعالیتهای حیوانات و مراحل

ینوان یناصر م مون در منابع فرهنگی بوسوتانهوای شوهری

رشد گیاهان در بوستانها هستند .جودول  4نمونوههوایی از

درنظوور گرفتووه شوووند .در جوودول  3نمونووههووایی از یناصوور

این دو نوع رویداد در بوستانهای شهری را نشان میدهد.

بوستانهای شهری قید شده است.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

طبیعی

واک ،آب

برنامهریزی فرهنگی یک رویکرد مکان محوور اسوت و

موجود در یک بوستان شهری ،نحوۀ زندگی افراد را در آنرا

اما برنامهریزی فرهنگی بوستانهوای شوهری شوامل مراحول

تعیین میکند و هر یوک از ایون یناصور الگووی واصوی از

مخت فی است که الزم است به ترتیب انرام شوند توا نتیروۀ

وقایع مرتب بوا آن را دارنود .بوه گفتوۀ وی ،هور الگوویی را

مط وب حاصل شود .شکل  3فرایند برناموهریوزی فرهنگوی

میتوان با ویژگی فضایی آن بوستان شهری تعریوف کورد و

بوستانهای شهری را نشان میدهد.

الگوی کل وقوایع انسوانی در یوک بوسوتان شوهری ،توسو

گام اول در برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شوهری ،انتخواب

فرهنت کاربران بوستان آن ایراد میشوود .در بوسوتانهوای

میدان مطالعه است .بوا توجوه بوه هودب تحقیو  ،الزم اسوت

شهری دو نووع رویوداد وجوود دارد :انسوانی و غیرانسوانی.

بوسووتانی انتخوواب شووود کووه تعوودد و تنوووع کووافی در زمین وۀ

جدول  .4رویدادهای بوستانهای شهری

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.7.5

به گفتۀ الکساندر ص ،)Alexander 2017فهرست یناصور

بر منابع فرهنگی یک مکان متمرکز اسوت ص.)Ghilardi 2001

Table 4. Urban parks events

رویدادها

مثالها

انسانی

پیادهروی ،دویدن ،دویروهسواری ،ورزش گروهی کردن صبه ینووان مثوال ،والیبوال ،فوتبوال ،تنویس روی میوز ،بودمینتون ،شوطرنج و ،)...
منتظر ماندن ،آفتاب گرفتن ،جشنوارهها و نمایشگاهها ،ورید از فروشندگان ،تماشا کردن ،ورابکاری

غیرانسانی

شرای آب و هوایی صبه ینوان مثال بارش باران ،بارش برب ،باد)... ،؛ فعالیتهای حیوانات صبه ینوان مثال ،بوه دنبوال غوذا رفوتن ،تعقیوب
کردن ،آواز وواندن)... ،؛ مراحل رشد گیاه صبه ینوان مثال ،جوانه زدن ،شکوفه دادن ،گل دادن ،میوه دادن ،ریختن برگها)... ،
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نوشیدن ،غذا ووردن ،ووابیدن ،دیا کردن و نماز وواندن ،کتاب وواندن ،گپ زدن ،یکس گورفتن ،نشسوتن ،اسوتراحت کوردن ،ایسوتادن،

انتخاب میدان مطالعه

نگاشت فرهنگی

ارزیابی فرهنگی

برنامه ریزی فرهنگی

• انتخاب بوستان

•معرفی منابع

• ترزیه و تح یل

•انتخاب روش

شهری به ینوان

فرهنگی و موقعیت

رویکرد کاربران و

والقانه برای

مکان غنی فرهنگی

آنها در مکان با

مدیران نسبت به

استفاده بهینه از

استفاده از مردم

منابع فرهنگی

منابع فرهنگی در
جهت بهبود مکان

نگاری شهری

تصویر  :3فرایند برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری

یناصوور ،رویوودادها و همچنووین معووانی و تووداییهووا بوورای

آنچه در این مرح ه صوورت مویگیورد ،شناسوایی منوابع

استفادهکنندگان داشتهباشد .گام دوم ،نگاشت فرهنگوی اسوت.

فرهنگی موجود بوستان شهری مورد مطالعه است .ایون منوابع

نگاشت فرهنگی ،شناسوایی و ترزیوه و تح یول جوامع منوابع

فرهنگی شامل منابع فرهنگی م مون صیناصر و رویودادها) و

فرهنگی یک جامعه است که از طری یوک فراینود مشوارکتی

منابع فرهنگی نوام مون صمعوانی و توداییهوا) اسوت .بورای

گسترده انرام میشود .نگاشت فرهنگی ،مرح ۀ اولیه و مهی در

شناسایی منابع فرهنگی الزم است از روش مردمنگاری شهری

برناموهریوزی فرهنگوی اسوت ص.)2010 Legacies Now 2010

استفاده شود .در بسیاری از پژوهشهای پیشین ،از مردمنگاری

نگاشت فرهنگی ،به معنای استفاده از روشهای کمی و کیفی

برای شناسایی یناصر و رویدادهای بوستانهای شهری استفاده

بوورای شناسووایی و توضووی منووابع فرهنگووی مح ووی اسووت

شده است صر.ک.)Ejlali and Anjam Shoa 2012 .

میگیرد و این داراییها را لیست میکنود نوه کمبودهوا را .بوه

است آنچه برنامهریزی فرهنگی انرام میدهود ،آن اسوت کوه

یبارت دیگر ،بر آنچه در یک منطقه وجود دارد تمرکز میکند،

منووابع فرهنگووی را از طریوو فراینوود تعاموول دو جانبووه بووه

نه بر آنچه وجود ندارد یوا مشوکلسواز اسوت .اتخواذ ینوین

سیاستگذاری مرتب میکند .گیالردی ص )Ghilardi 2001نیوز

«تمرکز داو ی» به معنای به حداقل رسواندن نقوش نیروهوای

بر این باور است که رویکورد برناموهریوزی فرهنگوی موجوب

وارجی نیست؛ ب که به ینوان یوک فرصوت بورای تأکیود بور

میشود سیاستگذاران و مسئوالن شهری در مورد اسوتفاده از

تعری وف ،سوورمایهگووذاری ،والقی وت و کنتوورل مح وی اسووت

منابع فرهنگی مح ی برای طیف وسیعی از سیاستگذاری بوه

ص .)Ghilardi 2010نگاشت فرهنگی ،به معنای شناسایی ،تحت

صورت راهبردی فکر کنند .در این مرح ه الزم است رابطهای

کنترل درآوردن و سپس بهرهبرداری از قاب یتها و از امکانات

دو جانبه بین منابع فرهنگی بوسوتان شوهری موورد مطالعوه و

مبتنی بر منابع فرهنگی یوک مکوان اسوت .نگاشوت فرهنگوی

مدیران و مسئوالن تاریرگذار در وضوعیت آن بوسوتان شوهری

روشی است که میتواند برای تعریف فعالیتهوای فرهنگوی،

مورد مطالعه قرار گیرد .بنابراین پس از آنکه نگاشت فرهنگوی

ظرفیتها و نیازهای یک جامعه مورد استفاده قرار گیرد .ینین

انرام شد؛ یعنی منوابع فرهنگوی و موقعیوت مکوانی آنهوا در

طیف گستردهای از نگاشت فرهنگی میتواند اطالیاتی حیاتی

بوستان شهری شناسایی شودند ،الزم بوود رویکورد مودیران و

را در اوتیوار سیاسووتگووذاران در مووورد بهتوورین روش بوورای

کاربران این بوستان نسبت به این منابع فرهنگی مشخص شود

پاسخگویی مؤررتر به نیازهای مح ی قرار دهد و در یین حال

تا دیدگاههای آنان و میزان مطابقت این دیدگاهها بوا یکودیگر

فرصتها را به حداکثر برساند ص.)Ghilardi 2005

تعیین شود .در این راسوتا ،یوالوه بور ماواحبه بوا مودیران و
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فرهنگی این است کوه منوابع را بوه ینووان «دارایوی» در نظور

ارزیابی فرهنگوی اسوت .بیوانکینی ص )Bianchini 2004معتقود

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.91

ص .)Bianchini and Ghilardi 2007جنبووۀ اساسووی نگاشووت

گام سوم در برنامهریزی فرهنگوی بوسوتانهوای شوهری،
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Fig. 3: Cultural planning process of urban parks

تبیین الگوی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری

سیاستگذاران و نهادهای تأریرگوذار در وضوعیت آن بوسوتان

جنسیت ،قومیت ،زبان و تنوع منابع فرهنگی ،الزم است انوواع

شهری ،سیاستها و رویکرد سازمانها و نهادهوای متوولی آن

مخت ف فرصتهای تفریحی بورای بورآورده کوردن نیازهوا و

بوستان شهری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

وواستههای آنان ارائه شود .این تنووع امکانوات و تسوهیالت

گووام یهووارم و پایووانی ،برنامووهریووزی فرهنگووی اسووت.

تفریحی برای طیف گستردۀ کاربران طبیعتاً موجب شکلگیری

برنامهریزی فرهنگی ،ترغیب سیاستگذاران و مسئوالن شهری

تعارضها ،مسائل و مشکالت وواهد شد .بنابراین الزم است

جهوت تفکوور راهبووردی در موورد اسووتفاده از منووابع فرهنگوی

این موارد شناسایی شوند.

نگاشت فرهنگی و ارزیابی فرهنگی ،نوبت به آن مویرسود توا

مهی و نیازمند اقدامات فوری هستند .برای حل ایون مووارد از

استفادۀ بهینه از منوابع فرهنگوی مکوان بورای بورآورده کوردن

رویکرد مسائل صمقولهها) استفاده میشوود .در ایون رویکورد،

وواست و نیاز کاربران صورت گیورد .برناموهریوزی فرهنگوی

ابتوودا مسووائل اصو ی و ک ی ودی شناسووایی موویشوووند .سووپس

برای این کار نیاز به تفکر واله دارد .همانطور کوه گویالردی

اولویتبنودی شوده و از طریو مشوارکت کواربران ،مودیران

اشاره میکند ،برنامهریزی فرهنگی برای بهورهبورداری هریوه

بوستان ،سازمانهای مردمنهاد و دیگور نهادهوای تاومییگیور

بیشوتر از منوابع فرهنگوی یوک مکوان بوه والقیوت نیوواز دارد

برای رفع آنها اقدام مویشوود .تعودادی از ایون تعوارضهوا،

ص .)Ghilardi 2010همچنین برنامهریزی فرهنگی از طری یک

مسائل و مشکالت ،جزئوی هسوتند کوه مویتواننود از طریو

فرایند مشورتی  /مشارکتی انروام مویشوود ص

Legacies Now

.)2010

رویکرد ارگانیک یا تدریری حل و فال شوند .این کوار نیوز
به تدریج و با استفاده از مشارکت کاربران و مدیران بوستان و

بوستان شهری مورد نظر انتخاب میشود .الزم است اطمینوان

تعارضها ،مسائل و مشوکالت ،الزم اسوت سوالمت ،رفواه و

حاصل شود که بوستان مورد نظر متناسوب بوا نیازهوای تموام

بهزیستی کاربران به صورت ویژه در دستور کار باشود .بودین

اقشار جامعه یمل میکند و امکانات الزم در آن به میزان کافی

منظور رویکرد توسعۀ جامعه موورد اسوتفاده قورار مویگیورد.

وجود دارد .در گام بعدی منابع فرهنگی ،شناسایی و مکانیابی

بسیاری از أمور مرتب با حفظ و نگهداری گیاهوان ،دروتوان،

شوند که این کار از طری نگاشت فرهنگی انرام میشوود .در

حیوانووات و فضوواهای سوواوته شووده و همچنووین برگووزاری

این مرح ه ،منابع فرهنگی و تداییهای مکانی موورد بررسوی

رویدادهای مخت ف میتواند به کاربران واگوذار شوود .ایرواد

قرار میگیرند .سپس رویکرد کاربران و مدیران بوستان شهری

نظووام مشووارکتی بوورای اسووتفاده از نظوورات کوواربران در تمووام

در ارتباط با این منابع فرهنگی مورد مطالعه قرار میگیورد کوه

تاومیمات موورتب بووا بوسووتانهوا و واگووذاری مسووئولیت بووه

این کار از طری ارزیابی فرهنگی میسر میشود .پس از آنکوه

نهادهای مردمی جهت استفادۀ بهینه از منابع فرهنگی موجوب

منابع فرهنگی شناسایی و مکانیابی شدند و رویکرد کاربران و

توانمندسازی جامعه ،افزایش احسان هویوت و حوس تع و

مدیران بوسوتان ارزیوابی شود ،طیوف فرصوتهوای تفریحوی

کاربران به بوستانها مویشوود و سوبب مویشوود کوه آنهوا،

متناسب با منابع فرهنگی ارائه مویشوود .از ایون مرح وه ،الزم

بوستانها را وانۀ دوم وود بدانند .با توجه به آنچه گفته شود،

است تفکر واله برای بهرهبرداری بهینه از منابع فرهنگوی در

شکل  4الگوی نهایی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شوهری

دستور کار قرار گیرد .با توجه به تنوع کاربران به لحوا سون،

را نشان میدهد.
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برای شروع برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری ،ابتدا

استفاده از ظرفیت منابع فرهنگی انرام میشوود .پوس از حول

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

مکانها به حساب میآید ص .)Ghilardi 2001بنوابراین پوس از

بعضی از این تعارضها ،مسوائل و مشوکالت ،اصو ی و

میدان مطالعه
(بر اساس امکانات و منابع فرهنگی بوستان های شهری)
نگاشت فرهنگی

تداعی های مکانی

منابع فرهنگی

ارزیابی فرهنگی

مسائل جزئی

مسائل کلی

رویکرد ارگانیک یا تدریجی

رویکرد مسائل

رویکرد توسعه جامعه

برنامه ریزی مبتنی بر تفکر خالق

شناسایی تعارض ها ،مسائل و مشکالت

تصویر  :4الگوی نهایی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری
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طیف فرصت های تفریحی متناسب با منابع فرهنگی

Fig. 4: The final model of cultural planning of urban parks

بوستانهای شهری بوده است .در بوستانهای شهری دو نووع

فعالیتهایی هستند که افوراد در بوسوتانهوای شوهری انروام

میدهند .این رویدادهای انسوانی ممکون اسوت تحوت توأریر

میتوانند منرر به شکلگیری معوانی و توداییهوا بوه ینووان

یناصر انسانساوت ،یناصر طبیعی ،حسی ،گیاهان ،حیوانوات

منووابع فرهنگووی نووام مون شوووند .معووانی درک شووده در

و انسانها باشند .این یناصر یواد شوده ،از مؤلفوههوای منوابع

بوستانهای شهری میتوانند بروی از افراد ،حیوانات ،گیاهان،

فرهنگی م مون در بوسوتانهوای شوهری هسوتند .همچنوین

اشیاء ،مکانها ،رویدادها ،زموانهوای مشوخص یوا دورههوای

رویوودادهای غیرانسووانی موورتب بووا شوورای آب و هوووایی،

زمانی واه یا حتی معوانی دیگور را بورای کواربران بوسوتان

فعالیتهای حیوانات و مراحل رشد گیاهوان در بوسوتانهوای

تدایی کنند .بنابراین ،منابع م مون و نام مون بوه ینووان دو

شووهری صبووه ینوووان مثووال ،آواز پرنوودگان) وجووود دارنود کووه

بخووش منووابع فرهنگووی ،مووواد وووام برنامووهریووزی فرهنگووی

میتوانند در شکلگیری رویدادهای انسانی نقش داشته باشند.

بوستانهای شهری است.

این رویدادهای غیرانسانی میتوانند به ینووان منوابع فرهنگوی

بوورای اسووتفاده از ایوون منووابع فرهنگووی در برنامووهریووزی

م مون در نظر گرفتوه شووند .ایون منوابع فرهنگوی م موون

فرهنگی بوستانهای شهری الزم است مراح ی انرام شوود توا
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مطالعۀ حاضر در پی یافتن الگویی برای برنامهریزی فرهنگوی

رویداد وجود دارد :انسانی و غیرانسوانی .رویودادهای انسوانی
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نتیجهگیری

تبیین الگوی برنامهریزی فرهنگی بوستانهای شهری

است .با توجه به هدب تحقی  ،الزم اسوت بوسوتانی انتخواب

گیرد .برنامهریزی فرهنگی برای این کار نیاز بوه تفکور وواله

شود که تعودد و تنووع کوافی در زمینوۀ یناصور ،رویودادها و

دارد .ابتدا روش س س ه مراتب امکانات بوسوتانهوای شوهری

همچنین معانی و تداییها برای استفادهکننودگان داشوتهباشود.

برای اطمینان از کافی و متناسوب بوودن امکانوات بوسوتانهوا

گام دوم ،نگاشت فرهنگی است .در این مرح وه ،شناسوایی و

نسبت به نیازهای اقشار جامعه به کار گرفته مویشوود .سوپس

ترزیه و تح یول جوامع منوابع فرهنگوی از طریو روشهوای

برنامهریوزی مبتنوی بور منوابع فرهنگوی و مبتنوی بور نگاشوت

مخت ف کمّی و کیفی انرام میشود .منابع فرهنگی موجوود در

فرهنگی و سپس ارزیابی فرهنگی انروام مویشوود .در اداموه،

بوسووتان شووهری شووامل منووابع فرهنگووی م مووون صیناصوور و

طیف فرصتهای تفریحی متناسب با منوابع فرهنگوی و تنووع

رویدادها) و منابع فرهنگوی نوام مون صمعوانی و توداییهوا)

کاربران به لحا سن ،جنسیت ،قومیوت ،زبوان و تنووع منوابع

است که از طری مردمنگاری شهری ،قابل شناسایی و ترزیوه

فرهنگووی ارائووه موویشووود .در ادامووه ،تعووارضهووا ،مسووائل و

و تح یل است .در گام سوم ،یعنی ارزیابی فرهنگی ،رابطوۀ دو

مشکالت شناسایی وواهند شد .بورای تعوارضهوا ،مسوائل و

جانبه بین منابع فرهنگی بوستان شهری مورد مطالعه و مدیران

مشکالت اص ی و مهی که نیازمند اقدامات فووری هسوتند ،از

و مسئوالن تأریرگوذار در وضوعیت آن بوسوتان شوهری موورد

رویکورد مسووائل صمقولووههووا) و بوورای تعووارضهووا ،مسووائل و

مطالعووه قوورار موویگیوورد .یووالوه بوور ماوواحبه بووا موودیران و

مشکالت جزئوی از رویکورد ارگانیوک یوا تودریری اسوتفاده

سیاستگذاران و نهادهای تأریرگوذار در وضوعیت آن بوسوتان

میشود .پس از حل تعارضهوا ،مسوائل و مشوکالت ،بورای

شهری ،الزم است سیاستها و رویکرد سازمانها و نهادهوای

ارتقاء سوالمت ،رفواه و بهزیسوتی کواربران ،رویکورد توسوعۀ

متولی آن بوستان شهری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

جامعه مورد استفاده قرار میگیرد که میتواند با استفادۀ بهینوه

در گووام پایووانی و پووس از نگاشووت فرهنگووی و ارزیووابی
فرهنگی ،نوبت به آن میرسد تا استفادۀ بهینه از منابع فرهنگی

از منووابع فرهنگووی موجووب توانمندسووازی جامعووه ،افووزایش
احسان هویت و حس تع
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نتیره مط وب حاصل شود .گوام اول انتخواب میودان مطالعوه

مکان برای برآورده کردن وواسوت و نیواز کواربران صوورت

کاربران به بوستانها شود.
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