
  

  

  

  

  1-32، صفحات 1398زمستان، 41، شماره یازدهم، سال رفاه توسعه اجتماعیریزي  فصلنامه برنامه

ریزي توسعه شهري براي افزایش  جایگاه فرهنگ در برنامه

  امنیت اجتماعی

  *غالمرضا لطیفی

  3/9/1398:تاریخ پذیرش  17/11/1397: تاریخ دریافت

  

چکیده

ریزي فرهنگی در توسعۀ شهري براي افزایش امنیت  این مقاله به بررسی نقش فرهنگ و برنامه

ریزي شهري و  خصوص برنامه ها به ریزي امروزه نقش فرهنگ در برنامه. پردازد اجتماعی می

اند و  اي نیز این ضرورت را دریافته هري و منطقهریزان شتر شده و برنامه اي پررنگ منطقه

ریزي شهري و  رو هر نوع برنامه بایست فرهنگ را در برنامۀ کار خود قرار دهند، ازاین می

عنوان  فرهنگ به. اي باید بحث فرهنگ و هویت فرهنگی را در برنامه کار خود قرار دهد منطقه

کند، که عدم  نقش و جایگاه مهمی را ایفا میدر آینده توسعه  ،ریزي یک عامل اصلی در برنامه

آوري اطالعات بر  جمع.گذارد تأثیرات منفی زیادي بر جاي می ؛ریزي توجه به آن در برنامه

  .باشد تحلیلی می- صورت توصیفی اي و اسنادي بوده و به مبناي مطالعۀ کتابخانه

د تغییراتی را در خود ریزي و مدیریت شهري بای دهد که روش برنامه نتیجۀ پژوهش نشان می

هاي صرفاً اقتصادي و  ی و آماري و در نظر گرفتن مؤلفههاي صرفاً کم جاي روش ایجاد کند و به

هاي  ریزي براي شهر و منطقه مؤلفه هاي کیفی هم به کار برده شود و در امر برنامه سیاسی، روش

  .ر نظر گرفته شودد...) ها و هنجارهاي مردم، صنایع فرهنگی و نیازها، ارزش(فرهنگی 
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  مقدمه 

آمد که در  حساب می توسعه، فرایندي اقتصادي و تکنولوژیک به 60تا اوایل دهه 

هاي شغلی و سایر  صورت ایجاد فرصت افزایش سرانه محصول ناخالص ملی و به

تر منافع اقتصادي و اجتماعی حاصله تبلور  توزیع وسیعامکانات اقتصادي ضروري براي 

تدریج آشکار شد که هرچند رشد، شرط ضروري توسعه  اما در اواخر دهه به. یافت می

عنوان یک شاخص توسعه،  منزلۀ توسعه تلقی کرد، زیرا به است اما نباید آن را به

دي و اجتماعی، رفاه و هاي غیراقتصادي شکوفایی فر تواند تولید براي معاش و جنبه نمی

توسعه را در ). 9: 1374دوپوئی، (مالحظات مربوط به توزیع درآمد را در برگیرد 

ها و جوامع و  توان تالشی براي برآورده ساختن نیازهاي انسان ترین تعریف می ساده

اما پرسش مهم این است که با توجه به تنوع و تعدد نیازها . ها دانست افزایش رفاه آن

د؟ در تحقیقات نها مانند اقتصادي یا فرهنگی باید در اولویت قرار گیر ته از آنکدام دس

بیشتر به عوامل اقتصادي و سیاسی توجه شده و عوامل اجتماعی  ،هاي غالب و نظریه

  ).13: 1376یونسکو، (اند هدرک ویژه عوامل فرهنگی کمترین توجه را به خود معطوف  به

دي تالشی، براي بهبود زندگی مادي و معنوي ععنوان فرایندي چندب توسعه به

ارتباط متقابل . شود منزلۀ بنیان زندگی فکري و معرفتی محسوب می انسانی و فرهنگ، به

امروزه ). 71: 1381پورشافعی، (آورد  هاي انسان را فراهم می این دو امکان رشد توانایی

ازآنجاکه انسان . جانبه است ها، رسیدن به توسعه همه هاي دولت یکی از دغدغه

فرهنگ . شود موجودي فرهنگی است، توسعه فرهنگی زیربناي توسعه پایدار شمرده می

تا جایی که برخی از متفکرین آن را . رود ناپذیر زندگی انسان به شمار می بخش جدایی

  ).82: 1379شارون، (اند  وجه ممیزه انسان از سایر حیوانات دانسته

هاي ارتباطی،  هاي مختلف ازجمله فناوري دیدهبه بعد با ظهور پ 1980از دهۀ 

اي  ظهور تحوالتی در عرصۀ علم اقتصاد، تغییر در فرایندهاي اقتصادي و ظهور پدیده

صورت عنصري غالب و  شدن، فرهنگ در روند تحوالت اجتماعی به به نام جهانی



  

  

  

  
3...     ریزي توسعه شهري   جایگاه فرهنگ در برنامه                    

که  توسعه و تحول اقتصادگرا. محوري درآمده و جایگزین عامل اقتصاد نیز شده است

گرا، گرا جامعۀ فرهنگشدن به توسعۀ فرهنگ چندین دهه عمر کرده است در حال تبدیل

 1"فرهنگی شدن"گرایی را این فرهنگ. ستا گراطورکلی تحوالت اجتماعی فرهنگ و به

هاي اجتماعی در یکدیگر یا در  فرایند فرهنگی شدن به معناي ادغام حوزه. نامند نیز می

  ).71: 1391فاضلی، (فرهنگ است 

توسعه شهري زمانی پویا خواهد بود که در ارتباط نزدیک با توسعۀ فرهنگی و در

حیات کالبدي، بی توسعۀ فرهنگی، نامتعادل . ناپذیر از آن باشد واقع بخش جدایی

امروزه توسعۀ فرهنگی رهیافتی تازه است براي سامان دادن نقش دولت، . خواهد بود

رود که در بستر توسعۀ  رو توسعۀ شهري پایدار میازاین. مردم و نهادهاي میانجی

اش را بیش از  عنوان یک ضرورت مطرح شود، دوام یابد و ماندگاري فرهنگی به

هاي زندگی است،  فرهنگ اکنون فرایندي در پیوند با همه جنبه. مضمون در محتوا بیابد

گی شهري با زند. توان دید هاي گوناگون جاي پاي فرهنگ را می تا جایی که در عرصه

توسعه شهرنشینی نیاز به یک رهیافت فرهنگی دارد که این رهیافت همان توسعه 

  ).141: 1382لطیفی، (فرهنگی است 

داري جدید کاالهاي  آور نباشد که نظام سرمایه شدن شاید تعجب در شرایط جهانی

رهاي داند و هنر و فرهنگ را براي بازا نمادین و سمبلیک را براي بازارها مناسب می

. آورد حساب می المللی و توریسم، تجارتی بزرگ به اي دادوستد بین محلی، منطقه

ریزي و توزیع منابع صنعتی و اقتصادي را  ریزي فرهنگی با چنین مفهومی، برنامه برنامه

امکانات، وسایل رفاهی،  -هاي فیزیکی فرهنگ عمومی آنکه جنبه گیرد، حال میدربر

مستقیماً به طراحی شهري و روابط میان  -یربنایی فرهنگتأسیسات ز و قلمرو عمومی

ریزي شهري کمک  دیگر فرایند برنامه عبارت ونقل یا به کاربري زمین، دسترسی و حمل

  ).22: 1391ایوانز، (کنند  می

                                                     
1. Culturalization
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  بیان مسئله

هاي باارزش  رویه، بافت وسازهاي بی یی و فرایند ساختشهرگرابا رشد شهرنشینی و 

گیرند، در حال  هاي مختلف قرار می ها و تخریب مهري ترین بیشهري در معرض بیش

اند و بجاي آنکه  توجهی هاي تاریخی به دالیل مختلف مورد بی حاضر بسیاري از خانه

تدریج به  اند که به صورت عناصري شده بتوانند ویژگی اثربخشی خود را داشته باشند، به

هاي کالبدي با رویکرد  ریزي د برنامهشوند، فراین دار شهري تبدیل می هاي مسئله بافت

هاي شهري اثرگذار باشد و باید در  تواند که در شهرها در قالب بافت فرهنگ گرا می

  :بنابراین،این خصوص همت گمارند

و  "دارندگان"ها از شکاف میان الزمۀ سیاست فرهنگی آن است که رسانه-

د ارتباط در اختیار همگان هایی براي ایجا بکاهند و بدین ترتیب فرصت "محرومان"

این سیاست به معناي اتخاذ دیدگاهی است که با در نظر گرفتن مسائل، . قرار دهند

و این بار به نحوي -بار دیگر نیازها و منافع و عالیق زنان، قدرت و منابع را یک

 این سیاست به معناي آن است که به کودکان. دنمیان زنان و مردان تقسیم کن -تر عادالنه

از . عنوان حامالن فرهنگ جدید جهانی جایگاه بهتري در سازندگی بدهیم و جوانان به

شود که باید در روند تحول اجتماعی، میراث فرهنگی را  این سیاست چنین استنباط می

زیست طبیعی، سیاست فرهنگی به معناي آن  در مورد محیط. اي کامالً متنوع بدانیم مقوله

زیست را که عمیقاً در فرهنگ ریشه دارند بهتر  محیط است که ابعادي از مدیریت

بشناسیم و نهادهایی براي اجراي آن ایجاد کنیم و باالخره این سیاست مستلزم 

هاي گوناگون  هاي جدیدي است که یکپارچگی فرهنگ، توسعه و شیوه پژوهش

: 1377کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه، (دهی سیاسی را مدنظر قرار دهد  سازمان

262.(  

افتد، آثار  ها اتفاق می هاي فرهنگی گروهی و عمومی در آن هایی که فعالیت مکان

مهم و درازمدت هنري، اجتماعی، اقتصادي و نمادین پیرامون شکل و کارکرد شهرها 
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هاي مختلف کالسیک،  ترین حالتشان، در دوره یافته هنرهاي مختلف در نظام. دارند

هاي طراحی شهري  دگی جوامع مختلف و در مدلرنسانس، صنعتی و پساصنعتی در زن

هایی که این تأثیر هنري با تغییرات  در مکان. اند در سراسر جهان نقش مهمی ایفا کرده

از تولید  ،مادي، تکنولوژیک و اجتماعی همراه بوده، اقتصاد فرهنگی شهرها هم

وانز، ای(اند  دستی و هنري، نوآوري و صنعت پررونق فرهنگی حمایت کرده صنایع

1391 :21.(  

  

  هدف پژوهش

منظور . ریزي شهري است هدف این مقاله بررسی مناسبات و جایگاه فرهنگ در برنامه

از فرهنگ در اینجا عبارت است از کلیه وجوه نمادین و معنایی که در شیوه زندگی و 

این وجوه معنایی و نمادین . نظام اجتماعی یک گروه ساکن در یک شهر وجود دارد

. باشد ها، رسوم و اعتقادات می ها، و کلیه آیین بان، مذهب، هنرها، علوم، فلسفهشامل ز

براي مثال در هر شهر . دناین وجوه معنایی و نمادین جنبه مادي و معنوي مختلفی دار

این . نیز دارندمتفاوتی طور که داراي منابع طبیعی مختلفی هستند، منابع فرهنگی  همان

هاي  هاي فرهنگی شده و در خدمت هدف بدیل به سرمایهد تنتوان منابع فرهنگی می

هاي یک  توان قابلیت نمونه آشکار این نوع منابع فرهنگی را می. توسعه شهري قرار گیرد

توان به منابع  همچنین می. شهر یا منطقه از منظر صنعت گردشگري در نظر گرفت

شامل کلیه توان  را میسرمایه انسانی. هاي انسانی توجه کرد فرهنگی معطوف به سرمایه

هاي  از این دیدگاه ویژگی. هاي مهارتی، شناختی و جسمانی یک شهر دانست توانایی

جمعیتی مانند جوانی جمعیت یا میزان سواد و تحصیالت دانشگاهی در شهر براي 

  .ریزي شهري اهمیت دارد برنامه
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  پیشینه پژوهش

با اعالم اندیشۀ توسعه فرهنگی . بحث فرهنگ و توسعه را اولین بار یونسکو مطرح کرد

در  1960- 70در دهۀ . به دهۀ اول توسعه شهرت یافت 1950- 60، دهۀ 1950در سال 

هاي جدید چون توسعۀ فرهنگی و سیاست فرهنگی در  کشورهاي اروپایی مفاهیم و واژه

  ).92: 1379به نقل از زیاري، . 10- 18: 1975یونسکو، (عرصۀ فرهنگ مصطلح گردید 

مکزیکوسیتی به بررسی مفاهیم و تعاریف فرهنگ و  1982انس جهانی در کنفر

صورت تشریحی و توصیفی پرداختند  توسعه و بعد فرهنگی توسعه و توسعۀ فرهنگی به

توجهی به  در این کنفرانس بی. و فرهنگ عنصر ضروري توسعه تشخیص داده شد

نگی قلمداد کردند هاي فرهنگی را شکست توسعه و فرآیند توسعه را تحول فره مؤلفه

  ).93: 1379به نقل از زیاري، . 13: 1980یونسکو، (

هاي گذشته بیشتر به معرفت النفس و بعدها به امور  واژة فرهنگ در ایران، در قرن

) 1334-41(و دوم ) 1327-34(هاي عمرانی اول  در برنامه. شد آموزشی اطالق می

به نام فرهنگ در این دو برنامه شد و بخش مستقلی  فرهنگ به امور آموزشی اطالق می

هاي آموزشی دبستانی،  فرهنگ فعالیت) 1341- 46(در برنامۀ سوم . وجود نداشت

هاي فرهنگی و هنري را نیز در بطن خود  گرفت و فعالیت دبیرستانی و عالی را دربر می

وپرورش و  در جریان برنامۀ سوم وزارت فرهنگ به دو وزارتخانۀ آموزش. داده بود جاي

ریزي  ، اگرچه به برنامه)1327-56(هاي اول تا پنجم  در برنامه. هنگ و هنر تقسیم شدفر

در . اند ولی در آن به ابعاد توسعۀ فرهنگی توجهی نشده است فرهنگی عنایتی داشته

-توسعۀ اقتصادي) 1378-83(و سوم ) 1374-78(و دوم ) 1368-72(هاي اول  برنامه

ریزي فرهنگی،  وم توسعۀ فرهنگی، معادل برنامهمفه ،اجتماعی جمهوري اسالمی ایران

ها و بهبود کیفیت زندگی فردي و  حساب آمده و مفهوم فرهنگ به رشد و تعالی انسان به

  ).1378، 1374، 1368سازمان برنامه (جمعی اطالق شده است 
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چارچوب نظري

ۀ واژة با نگاهی به پیشین. توافق اندکی بر سر یک مفهوم واحد از فرهنگ وجود دارد

مصدر . توان کاربرد این واژه را تا زبان پهلوي پیگیري کرد فرهنگ در زبان فارسی می

به معناي ادب و هنر و علم آموختن یا آموزاندن بوده است و «) فرهیختن(واژة فرهنگ 

هاي اخالقی و هنري جاي  فرهنگ در اصل به معناي علم و هر آنچه در ردة شایستگی

شده  تعاریف و مفاهیم متفاوتی از فرهنگ ارائه). 17: 1381آشوري،(» باشد دارد می

  : کنیم ها اشاره می است که به برخی از آن

نظر تیلوراز-
1

ها و دانشی که به طرز  ها، ارزش است از نگرش یفرهنگ نظام 

شود  باشد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می اي در میان مردم مشترك می گسترده

  ).22: 1382به نقل از کروبی، . 19: 1373اینگلهارت، (

اي از قواعد  کوهن فرهنگ را عبارت از دستاوردها، نهادها، عقاید و مجموعه-

برداري از نیروهاي بالقوه  معاشرت و رفتارهاي مرسومی که جامعه آن را براي بهره

کوهن(داند  می ،گیرد موجود در زیستگاه خویش به کار می
2

، به نقل از 74: 1964، 

  ).152: 1389بخش،  نیا و توکلی و تاجفاضل 

هاي معنوي، مادي، فکري و  از دید یونسکو، فرهنگ کلیت تامی از ویژگی

تنها هنر و ادبیات  فرهنگ نه. کند احساسی است که یک گروه اجتماعی را مشخص می

هاي ارزشی،  هاي زندگی، حقوق اساسی نوع بشر، نظام گیرد بلکه شامل آیین را در برمی

حوزة این تعریف است که چارچوبی براي مفهوم بعد فرهنگی . و باورها است ها سنت

  ).13: 1376یونسکو، (نماید  توسعه فراهم می

ریموند ویلیامز-
3

انقالب «نظر برجستۀ مطالعات فرهنگی در کتاب  ، صاحب

  : دسته تعریف گسترده از مفهوم فرهنگ ارائه داده است 3) 1981(»مدت طوالنی

                                                     
1F.B.Tylor
2 Kohen
3 R.Williams
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اي از  فرهنگ مجموعه: "هنر"عنوان  شناختی از فرهنگ به یباییبرداشت ز-1

هاي گوناگون  هاي فکري، ذهنی و ذوقی است که ذهن و تجربۀ انسان به صورت فعالیت

  .کند تولید می

حالت یا فرایند تکامل انسان در : عنوان پرورش روح و ذهن فرهنگ به-2

و  "فراگیري"ن تعریف با مفهوم ای. است هاي فراشمول یا مطلق هاي معین ارزش قالب

  .پیوند دارد "آموزش"

اي از زندگی است که بیانگر  فرهنگ شیوه: برداشت مردم شناختی از فرهنگ-3

عالوه در نهادها و رفتارهاي  هنر و یادگیري بلکه بهتنها در ها و معانی معین نه ارزش

  .معمول است

رین تعریف براي وارسی را مفیدت "فرهنگ"تعریف مردم شناختی  »بیان چینی«

  .داند ریزي شهري از دیدگاه فرهنگی می تر برنامه انتقادي

میالدي در مکزیکوسیتی  1982هاي فرهنگی در سال  کنفرانس جهانی سیاست"

اي منتشر  برگزار گردید اعالمیه) یونسکو(توسط سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد 

  : کرد که درباره فرهنگ چنین آمده است

توان گفت که فرهنگ کلیتی  ترین برداشت می س معتقد است که در وسیعکنفران

است ترکیب یافته از خصوصیات متفاوت روحی، مادي، فکري و احساسی که شاخصۀ 

فقط هنرها و نوشتارها بلکه حاالت زندگی،  فرهنگ نه. یک جامعه یا یک گروه است

این . گیرد در برمینیز را ها و باورها  هاي ارزشی، نسبت حقوق بنیادي انسان، نظام

این . دهد العمل نشان دادن در مقابل خود را می عکستوان فرهنگ است که به انسان 

حیات عقالیی، قضاوت نقادانه و . کند طور مشخص انسان می فرهنگ است که ما را به

از طریق فرهنگ است که انسان خود را بیان . بخشد احساس تعهد اخالقی به ما می

هاي خود  پذیرد، از موفقیت هاي خود را می ضعف. شود ز خود آگاه میکند و ا می

کند که از طریق  یابد و کارهاي جدیدي خلق می پرسد و به ابزارهاي جدید دست می می

  ).29: 1383سلیمی، ("سازد هاي خود را مرتفع می ها محدودیت آن
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یرمادي دارند و گیري را کرد که عموماً از فرهنگ یک برداشت غ توان این نتیجه می

ها و هنجارهایی که به یک ملت  ورسوم، ارزش به مجموعه معارف، اعتقادات و آداب

گویند  سازد فرهنگ می بخشد و اقوام و ملل را از همدیگر متمایز می هویتی مشخص می

  ).193: 1390،دارابی(

  

  تر از فرهنگ و نقش استراتژیکی آن پذیرش تعریفی گسترده

المللی فرهنگی،  هاي بین هاي مربوط به همکاري رهنگ در اندیشهاز پنجاه سال پیش ف

این  1970الدول ونیز در سال  کنفرانس بین. شود در مفهومی وسیع به کار برده می

هاي  گذاري سرمایه. ناپذیر است واقعیت را پذیرفت که فرهنگ از زندگی مردم جدایی

توسعه عمومی هر جامعه به  فرهنگی بازدهی درازمدت دارند و ازجمله عوامل موفقیت

هاي فرهنگی  الدول در زمینۀ سیاست قطعنامه شماره یک کنفرانس بین. روند شمار می

  : کشورهاي اروپایی عنوان گویاي زیر را دارد

هایی را گردآوري کنیم که نخبگان  فرهنگ تنها به این معنا نیست که آثار و دانش"

کنند؛ یا ملتی که از گذشته از میراثی غنی  یبراي استفادة عموم آن را خلق و گردآوري م

کند؛ عالوه بر این  منزله الگویی ارزانی می هاي دیگر به برخوردار است آن را به ملت

شود، بلکه  فرهنگ به دسترسی داشتن به آثار هنري و زبان و ادبیات محدود نمی

. گیرد م در برمیاي از زندگی و نیازها را ه ها و اقتضاي شیوه حال اکتساب دانش درعین

اي نیست که بتوان آن را به تملک درآورد، بلکه شیوة رفتار کردن با خود،  فرهنگ عرصه

فرهنگ فقط قلمرویی نیست که درخور دموکراتیزه کردن . نوعان و طبیعت استهم

. "است، بلکه خود به دموکراسی بدل شده است که باید به حرکت درآورده شود

هاي فرد و محیط پیرامون او  ها و واکنش ت شامل همه کنشبنابراین فرهنگ عنصري اس

ها و شرایط زیست یک  هاي اجتماعی، یعنی مجموعۀ روش با بعد زیرین زندگی گروه

ها و نیز اشکال مختلف بیان و  ها و دانش جامعه که بر اساس بنیاد مشترکی از سنت

  ).22: 1374دوپوئی، (تحقق فرد در درون جامعه به هم پیوند خورده است 
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  توسعه

توسعه تنها . صورت معمول، توسعه مستلزم تالش براي بهبود وضعیت زندگی مردم است به

ها و روشی است که  درباره افزایش ثروت نیست، توسعه یعنی تغییر، تغییر در رفتار، آرمان

توسعه اقتصادي . دهد شناسد و نسبت به آن واکنش نشان می فرد دنیاي اطراف را بازمی

باشد بلکه عالوه بر آن توسعه شامل تغییر در رفتار  دهنده توسعه نمی خود تشکیل يخود به

تري کیفیت زندگی را نیز در مواردي از  صورت گسترده باشد و به ها و نهادها نیز می انسان

هاي اولیه،  قبیل امید به زندگی، رعایت اصول اخالقی، اکتساب فرهنگی، دستیابی به آزادي

  ).14: 1389لطیفی، (گیرد  در برمینیز اعی و رفاه معنوي را غذا، منزلت اجتم

به عقیده وي توسعه . داند لیمان توسعه را محدود و منحصر در رشد اقتصادي نمی

گیري متفاوت کل نظام  عدي که در خود تجدید سازمان و سمتجریانی است چندب

یزان تولید و درآمد، توسعه عالوه بر بهبود در م. اجتماعی را به همراه دارد-اقتصادي

هاي نهادي، اجتماعی، اداري و وجهه نظرهاي  شامل دگرگونی اساسی در ساخت

توسعه در بسیاري موارد حتی عادات، رسوم و عقاید مردم را نیز . عمومی مردم است

  ).18: 1370ازکیا، (گیرد  دربر می

ی بهتر یا سوي زندگ توسعه به معناي پیشرفت مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به

شود که در آن  براي درك بهتر این معنا، توسعه به فرایندي گفته می. تر است انسانی

این فراگرد، تمام نهادهاي . یابد جامعه از وضعی نامطلوب به وضعی مطلوب تحول می

گیرد و ماهیت آن اساساً این است که توان و ظرفیت بالقوة جامعه  جامعه را در برمی

دهد که  توسعه این توانایی را به انسان می). 3: 1369اسدي، (آید صورت بالفعل در به

تواند خوشبختی  کس نمی هیچ. هاي مؤثري را در حوزه زندگی بهتر پیدا کند انتخاب

ها را تضمین کند؛ فرایند توسعه باید محیط مساعدي براي انسان به وجود آورد،  انسان

هاي خود گام بردارد و  سعۀ قابلیتصورت فردي و گروهی در جهت تو تا قادر باشد به

هاي منطقی الزم براي هدایت زندگی مبتنی بر عالقه و نیازهاي خود را همراه با  فرصت

  ).1387نظري، (وري و خالقیت به وجود آورد  بهره
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  ریزي و توسعۀ فرهنگی برنامه

اما  ریزي شهري را پیوسته یا درمجموع به شکل یک علم و یک هنر، ها برنامه نامه واژه

: 1391به نقل از ایوانز، . 1991دان لوي، (اند  گذاري تعریف کرده ابتدایی براي سیاست

تر از این مفهوم به ویژگی  قوي دشواري رسیدن به تعریفی دقیق احتمال به). 27

اند که در تحلیل نهایی،  القول حال همه متفق شود؛ درعین چندشکلی آن نسبت داده می

دهی شهري است که ساکنانش از شادي بیشتري  ري سازمانریزي شه هدف از برنامه

ریزي،  برنامه).27: 1391به نقل از ایوانز، . 12: 1988کوهن و فوریتر، (برخوردار باشند 

ریزي فرهنگی،  گیرد و در نتیجه به برنامه ریزي منابع حال و آینده را در برمی برنامه

دهند  فرهنگی یک جامعه را تشکیل میها، تسهیالت و امکانات رفاهی که منابع  فعالیت

  ).30: 1391ایوانز، (کند  توجه می

ریزي  ریزي فرهنگی و توسعۀ محلی در استرالیا، برنامه در راهنماي اخیر براي برنامه

صورت یک رویکرد هدفمند و استراتژیک براي توسعه فرهنگی در  سادگی به فرهنگی به

ریزي فرهنگی  برنامه).30: 1391از ایوانز،  به نقل. 8: 1988گوپی، (شود  نظر گرفته می

به دنبال روشن کردن تاریخ و هویت محلی و طراوت بخشیدن به فضاي عمومی جامعه 

هاي گردهمایی جوامع محلی و محل مبادالت  عنوان مکان فضاي عمومی به. است

تجاري، نقش مهمی را در رابطه با تعیین چارچوب و تسهیل امر فرهنگ و سیاست 

  ).157: 1388استونسون، (کرده است  ایفا

ترین بخش سیاست دستور کارهاي  ، توسعه فرهنگی محلی، به مهم1980از دهه 

ویژه در بریتانیا،  به. یافته در سراسر دنیا تبدیل شد شهرها و مناطق، در کشورهاي توسعه

ترین  مهم عنوان ریزي فرهنگی شهرمحور به استرالیا، ایالت متحده امریکا و کانادا برنامه

ریزي  برنامه). 171: همان(هاي اخیر پدیدار شد  مشی نوآوري فرهنگی محلی سال خط

عنوان سازوکاري در جهت گنجاندن فعالیت فرهنگی محلی در دستور کار  فرهنگی به

عنوان  به. گردد زیست مصنوع ارائه می منظور بهبود زندگی شهري و محیط شهري، به
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هاي فرهنگی شهري مثل هنرهاي نمایشی، ضمن  فعالیت هاي این بررسی، یکی از جنبه

سازي  هاي اقتصادي، شهري و سیاست اجتماعی، مجدداً مفهوم پیوستگی با جنبه

توجهی بیشتر از  طور قابل ریزي فرهنگی به بنابراین به لحاظ مفهومی برنامه. گردند می

  ).173: نهما(باشد  ترسیم یک نقش ساده براي هنرمندان در شهر موردتوجه می

برنامه ریزان توسعه . ریزي ابزار هرگونه اقدام در زمینۀ توسعۀ فرهنگی است برنامه

ها را قادر  که آن دلیلفقط به این  نیازمند آگاهی درونی از اجتماع و کشورشان هستند، نه

هاي اقتصادي با نیازها و آرزوهاي مربوط به جامعه سازد، بلکه  به تطابق سیاست

تعریف نیستند اما  آمیز نیروهاي پویایی که قابل کارگیري موفقیت و به منظور کنترل به

، به 1376یونسکو، (سازند و از اجزاي راهبردي هر فرهنگی هستند  هویت مردمی را می

  ).154: 1389بخش،  نقل از فاضل نیا و توکلی و تاج

گی توسعۀ فرهن. زیست است فرهنگ ابزار مؤثر و پویایی انطباق جامعه با محیط

و سنت، و میان شهر و روستا وجود دارد، پایان [ مدرن]تواند به تضادي که میان نو  می

توسعۀ فرهنگی . )بخش ، به نقل از فاضل نیا و توکلی و تاج36: 1381اردالن، (بخشد 

هاي ادراکی، شناختی و گرایشی  فرایندي است که طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه

آورد که حاصل  ها به وجود می اي را در آن شخصیت ویژهو اورها ب ،ها ها، قابلیت انسان

ازکیا و (هایی است که مناسب توسعه است  کنشو ها، رفتارها  این باورها و قابلیت

: 1389، ).153: 1389بخش،  ، به نقل از فاضل نیا و توکلی و تاج48: 1384غفاري، 

152.(  

رفت زندگی فرهنگی یک جامعه توسعه و پیش"یونسکو مراد از توسعه فرهنگی را 

هاي فرهنگی به صورتی که با وضعیت کلی توسعه اقتصادي و  با هدف تحقق ارزش

اگر بخواهیم خالصه کنیم باید بگوییم که توسعۀ . داند می "اجتماعی هماهنگ شده باشد

هاي فرهنگی از طریق گسترش دسترسی به ابزارهاي  فرهنگی به معناي توسعۀ فعالیت

  .هاي توسعه است تقویت جنبۀ انسانی و انگیزه ،عد فرهنگیمنظور از ب. باشدفرهنگی می
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  : اهداف توسعه فرهنگی ازنظر یونسکو-

  عد فرهنگی در توسعهببه ارج نهادن . 1

  هاي فرهنگی تصریح کردن و ارتقاءدادن هویت. 2

  گسترش مشارکت در زندگی فرهنگی. 3

  المللی ارتقاء همکاري فرهنگی بین. 4

ریزي توسعه بر مبناي هویت  عنوان نقطۀ شروع به معنی پی اظ کردن فرهنگ بهلح

نیازمند  -وبه تبع آن مسائل توسعه-فهم رفتار انسانی. هاي هر قوم است و ارزش

هاي خاصی که مردم در آن  اي است که ابعاد فرهنگی و زمینه رشته رویکردي میان

  ).113-15: 1376کو، یونس(با هم لحاظ کند را کنند  زندگی و عمل می

  

  : رویکردهاي فرهنگی به توسعه

  رویکرد نوسازي و توسعه فرهنگی-

نوسازي یکی از رویکردهاي پراهمیت در ادبیات توسعه است که تا حدودي بر 

گرایی اساس مکتب تکامل
1

سو، (هاي کارکردگرایانه است  و مطالعات آن داراي مشخصه 

ازي فرایندي گسترده و چندبعدي است و همانند اصطالح توسعه، نوس). 31: 1378

هاي گوناگون حیات فردي و اجتماعی انسان  اندیشمندان نوسازي در سطوح و حوزه

اي از تغییرات در  دیدگاه نوسازي معتقد به مجموعه. گیرند این اصطالح را به کار می

 Schech(باشد هاي تفکر، کنش و زندگی براي توسعه می اقتصاد، نظام آموزشی، شیوه

& Haggis, 2000: 9( .هاي گوناگون در مورد نوسازي اقتصادي،  نوسازي شامل نظریه

توسعه فرهنگی در این . شود نوسازي اجتماعی، نوسازي سیاسی، و نوسازي روانی می

  .پیگیري است رویکرد، در نظریات نوسازي اجتماعی و روانی قابل

  

                                                     
1. Evolutionism
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  تالکوت پارسونز

گیرد که در وضعیتی که  ي از افراد در نظر میا پارسونز نظام اجتماعی را مجموعه

یا محیطی دارد با یکدیگر داراي کنش متقابل هستند و گرایش حداقل یک جنبۀ فیزیکی

نظر پارسونز، این از. )Parsons, 1951: 5(مندي خود دارند  به حداکثر رساندن بهره

ین اساس، وي بر ا. هاي متقابل به شکل نظامی از نمادهاي فرهنگی مشترك است کنش

وي معتقد است . در نظریۀ کنش خود به دنبال استانداردهاي ارزشی ناظر بر کنش است

بندي  گیري، طبقه گانۀ جهت هاي سه که این استانداردها بر اساس روابطشان با شیوه

هایی را براي  بندي هاي شناختی، عاطفی و ارزشیابانه طبقه گیري این جهت. شوند می

  .)Parsons & Shils, 1962: 72-3(آورند یتحلیل کنش فراهم م

  

راجرز
1

هاي اجتماعی خود از یکدیگر  هاي متفاوت با توجه به ارزش در نزد راجرز فرهنگ

هایی انتزاعی و  هاي اجتماعی چیزي نیستند مگر فرض یابند و این ارزش تمایز می

.)Rogers, 1969: 24-25(ناآگاهانه در مورد درستی و نادرستی چیزها 

طورکلی زمینه براي نوآوري  ها، به ي بر این باور است که در برخی از فرهنگو

بر این اساس، تغییر در وهلۀ نخست، تغییر . تر است هاي دیگر فراهم نسبت به فرهنگ

رو تغییر مستلزم اشاعۀ اندیشه و نظري نو و پذیرش آن از سوي  ازاین. در اندیشه است

وي پذیرش اندیشۀ نو را به شکل یک فرایند ). 221: 1386ازکیا و غفاري، (فرد است 

آگاهی، عالقه ارزشیابی، : اند از کند، این پنج مرحله عبارت اي مطرح می پنج مرحله

  ).221: 1370ازکیا، (آزمایش، پذیرش اندیشه نو 

راجرز بر این باور است که افراد جوان، ثروتمند و داراي پایگاه اجتماعی باالتر 

که بحث اصلی وي بر  ازآنجایی. شوند هاي جدید می رات و یا رویهزودتر پذیراي تغیی

                                                     
1. Rogers
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ماندگی جامعۀ دهقانی را  فرهنگ جامعۀ دهقانی متمرکز است وي علل عقب خرده

فقدان نوآوري، : شده است داند که از عناصر زیر تشکیل اي می عناصر بازدارنده

جهی به عنصر زمان، تو قدرگراي، پایین بودن سطح آرزوها، توجه به منافع آنی، بی

 :Rogers, 1969(گرایی، وابستگی به قدرت دولت، محلی گرایی و فقدان همدلیخانواده

24-25(.  

  

مک کللند
1

  

ها در طول تاریخ در مسیر  پرسش اصلی مک کللند این بود که چرا بعضی از ملت 

رشد و توسعه به یکباره جهش داشتند و در مقایسه برخی از کشورها از رشد عقب 

نیافتگی و رشد  توسعه "علل مفقوده"افتادند؟ در واقع مک کللند در جستجوي یافتن 

هایی از دیدگاه روانشناسی  گونه کشورها برآمد و بعد از انجام پژوهش نایافتن این

نیاز به فقدان "یا  "فقدان انگیزه"نیافته،  اجتماعی متوجه شد که در کشورهاي توسعه

روس ذهنی و عامل اصلی و کلیدي معرفی کرد که در عنوان وی را باید به "پیشرفت

نیافتگی برخی  در نزد مک کللند حلقۀ مفقودة توسعه. اذهان افراد این جامعه وجود دارد

خواند  اي به نام میل و نیاز به پیشرفت می کشورها آن چیزي است که وي ویروس ذهنی

  ).217: 1386ازکیا و غفاري، (

  

اینکلس و اسمیت
2

سمیت هدف توسعه را رسیدن به سطح مطلوب زندگی براي انسان در اینکلس و ا

گرایی به نوگرایی را روندي فردي در نظر  رو روند تغییر از سنت گیرند و ازاین نظر می

گام نخست براي دستیابی به توسعه  "انسان نوین "ها بر این باورند که آن. گیرند می

  ).212: 1386ازکیا و غفاري، (است 

                                                     
1. MacClelland
2. Inkeles&Smith
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  )مثابه ابزار انسجام فرهنگ به(وسعه فرهنگی یونسکو رویکرد ت-

 1990ریزي فرهنگی شهر، اساساً از اواخر دهۀ  این رویکرد در قلمروي برنامه

شده است که بر دستیابی به یک بیان بسیار  عنوان یک رویکرد تازه مطرح میالدي به

منابع .دارد تأکیدمنسجم هنر و فرهنگ و نیز منابع فرهنگی براي احیاسازي شهرها 

رسانند را  هایی که به ساختن یک فضا کمک می فرهنگی در این رویکرد تمام جنبه

هنرها، میراث فرهنگی، : هاي محسوس یا نامحسوسی مانند د؛ کیفیتنشو شامل می

ا و ه هاي محلی، مناسک محلی، تولیدات محلی، فرهنگ جوانان، اقلیت جشنواره

هاي محلی، فضاهاي عمومی،  ها و توانایی هاجتماعات قومی، تولیدات محلی، حرف

شهرهایی که خواهان دنبال کردن این راهکار هستند، باید . معماري، تصاویر و غیره

هاي  مثابۀ یکی از ابعاد توسعۀ شهري، در مرکز سیاست فرهنگ را براي استفاده از آن به

د دارد که تمام عالوه بر این، در این رویکرد این عقیده وجو. توسعۀ خود قرار دهند

  .)Landry, 2006: 272(شوندتوانند بهتر هاي شهري می مکان

  رویکرد الگوي هوشمند-

نیز معروف است و توسط فلوریدا "طبقه خالق"این رویکرد به نظریۀ 
1

مطرح 

کند این است که کارگران ماهر با تحرك  بحث اصلی که فلوریدا مطرح می.شده است

هاي  شوند که فرصت هایی جذب می اقتصادي به مکان-شمکانی باال و داراي دان

. هاي سبک زندگی را فراهم آورد استخدامی معین و خوشایندي کیفیت زندگی و گزینه

ترتیب، یک حوزة اجتماعی مجهز که بر روي تمام اشکال خالقیت هنري و  این به

کنندة بنیان  این حوزه، فراهم. فرهنگی و نیز تکنولوژیکی و اقتصادي گشوده شده است

گیرند و  بوم یا سکونتگاهی است که در آن اشکال چندبعدي خالقیت ریشه می زیست

مثال با حمایت کردن از سبک زندگی و نهادهاي فرهنگی از  عنوان به. یابند پرورش می

                                                     
1. Florida
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شدن و برانگیخته شدن کسانی . قبیل یک تاالر موسیقی یا اجتماع هنري پویا، به جذب

  .)Florida, 2002(آوري خالق هستند جارت و فنشود که در ت کمک می

  رویکرد شهر خالق-

و توسعه فرهنگی شهر بر  1"شهر خالق"هاي نظریۀ فلوریدا، مفهوم  یکی از بسط

هاي فرهنگی  اگر نظریۀ فلوریدا بر مؤلفه. ها و فرهنگ شهر است اساس رشد خالقیت

مثابۀ هدف  فضاي شهر بهکند، رویکرد شهر خالق بر خود  می تأکیدبر توسعۀ شهر 

کند که هر شهر باید بر  می تأکیداین رویکرد بر این امر . اصلی توسعۀ فرهنگی تمرکز دارد

هاي  گذاري اش سیاست اساس بهترین عناصر تاریخی، موقعیت جغرافیایی و منابع انسانی

عنوان  به "شهر خالق "بر این اساس، مفهوم. خاص خودش را تدوین و اجرا نماید

را در کانون  2"سرمایۀ انسانی"هاي توسعه فرهنگی شهر، مفهوم  ومی تازه در بحثمفه

"خالقیت توسعه اجتماع"در این راستا، این مفهوم بر . دهد پردازي خود قرار می نظریه

ترین شاخص براي داشتن شهري پویا، زنده و سازگار کند و فرهنگ را اصلی می تأکید
3

 

  .)Varbanova, 2007: 9(اي آینده نیز پابرجا و بارور است ه گیرد که براي نسل در نظر می

امروزه این ایده . است "شهر خالق"گرفته دربارة شهر جدید  یکی از تعابیر شکل

هایی براي شکوفایی استعدادها و  در مطالعات شهري وجود دارد که شهرها محیط

است که طبقۀ  شهر خالق به معناي شهري. هاي هنري، ادبی و فرهنگی هستند خالقیت

خالق یا طبقۀ فرهنگی در آن از موقعیت و استیالي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 

شهر خالق به معناي محیط فرهنگی و اجتماعی است که در آن امکان . برخوردار هستند

هاي افراد یعنی شهروندان فراهم است و در آن بازار هنرها و  تحقق استعداد و خالقیت

ه سایر ابعاد اقتصادي از اهمیت و موقعیت باالتري برخوردار صنایع فرهنگی نسبت ب

تنها سرمایه فرهنگی در آن از اهمیت و گستردگی  شهر خالق شهري است که نه. است

                                                     
1. Creative City
2. Human Capital
3. Act of sharng
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سیاسی و اجتماعی نیز به سهولت  ،هاي اقتصادي بیشتري برخوردار است، بلکه سرمایه

تر شدن شهر به معناي  خالق. توانند به سرمایۀ فرهنگی تبدیل شوند و بالعکس می

هاي متعالی در شهر و به معناي  تر شدن، آرامش بیشتر، گسترش ارزشزیبایی شناسانه

هاي  تواند بدون آسیب زدن به زیرساخت تر است که می تر و سالم داشتن شهري پاك

ها زندگی همراه با رضایت و  جمعیت انبوهی را تغذیه کند و به آن ،محیطی خود زیست

  ).126: 1391فاضلی، (اعطا نماید  کیفیت بهتر

  

رویکرد مجموعه فرهنگی-
1

  

در رویکرد مجموعه فرهنگی، بر تأثیرات اقتصادي و فضایی و شرایط محیطی بر 

هاي  شود و به دنبال برقراري پیوندي پایدار میان ارزش می تأکیدگذاري فرهنگی  سیاست

که از نام آن پیداست، در  گونه همان. فرهنگی و زیرساختارهاي پهن دامنۀ شهري است

نوع تازه و منبع جایگزینی در توسعۀ فرهنگی  همثاب هاي فرهنگی به این رویکرد مجموعه

هاي فرهنگی ترکیبی از کارکردها و  این مجموعه. شوند شهري در نظر گرفته می

هاي فرهنگی، تولید و عرضه و مصرف محصوالت فرهنگی اعم از تئاتر،  خالقیت

شکل فضایی بسیار  گیرند که با یکدیگر در یک هاي جدید را  دربر می موسیقی و رسانه

).Mommass, 2004: 507(اند متنوع گردآورده شده

طور  گذاري فرهنگی شهر در گذشته به یک بخش هنرهاي عامه که به سیاست

گذاري فرهنگی شهر به یک  شدند، امروزه سیاست یافته بود محدود می عمودي سازمان

معطوف به  و تر شود حال خاص تر و درعین کند که باید جامع ي حرکت میا سمت تازه

تأثیرات اقتصادي و فضایی . فرایند، تأثیرات و شرایط اقتصادي و فضایی را لحاظ کند

مثابۀ امر بیرونی در نظر  گذاري فرهنگی شهري مرسوم، به میزان زیادي به براي سیاست

ها و رویدادهاي  چشمگیر فرهنگی و جشنوارههاي  در مقابل با پروژه. شدند گرفته می

                                                     
1. Cultural Cluster



  

  

  

  
19...     ریزي توسعه شهري   جایگاه فرهنگ در برنامه                    

شدند،  اي که ابزارهاي اصلی براي ارتقاي فرهنگی شهرها در نظر گرفته می برجسته

کند که در آن فرهنگ و  سازي فرهنگی مرحله بعدي را بازنمایی می راهکارهاي مجموعه

ی که مثابه منابعی براي احیاي شهري در نظر گرفت تا جای توان به هنرها را می

گذاري است که  سازي فرهنگی متضمن یک جابجایی از سیاست راهکارهاي مجموعه

گذاري  ها براي مصرفی چشمگیر، به یک سیاست هدف آن سازمان دادن فرصت

اي براي تولید و  که میدان و عرصهاست محدودتر اما کارآمدتر و نیز ایجاد فضاهایی 

  .خالقیت فرهنگی است

  

  و کیفیت زندگیرویکرد رفاه اجتماعی -

ریزي توسعه و  با رواج مفهوم رفاه اجتماعی، این موضوع به یکی از اهداف برنامه

اي  محور تازه اجتماعی،ریزي رفاه  برنامه. شده است ریزي شهري تبدیل جمله برنامهاز

ریزي اقتصادي  ریزي کالبدي را به برنامه کوشد برنامه ریزي شهري است که می در برنامه

ریزي  یکی از رویکردهاي نوین در جهت اصالح و بهبود برنامه. ی نزدیک کندو اجتماع

هاي اجتماعی در  شدن مفهوم کیفیت زندگی و دخالت دادن شاخص شهري، مطرح

هاي اجتماعی و معیارهاي کیفی در  اهمیت یافتن شاخص. اهداف توسعه شهري است

ر سطح ملی و توسعه صرفاً بعدي اقتصادي، د ریزي واکنشی است علیه توسعه یک برنامه

، به نقل از شفیعی 33: 1381تدوین سرانه، . (کالبدي و کارکردي در مقیاس شهري

  ).555: 1391آباد،  کمال

  

  زا رهیافت توسعه درون

اجتماعی اي که توسعه - زا مستلزم این است که زمینۀ فرهنگی رهیافت توسعه درون

مثالً . شود، لحاظ شود خاص مربوط می دهد و نیز شرایطی که به آن فرهنگ در آن رخ می

نوع  و هاي ارزشی ملی هاي زندگی، نظام ها و روش شناسان، مفاهیم، شیوه از دیدگاه مردم
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هدف این رهیافت برآوردن . شوند سازمان اجتماعی ازجمله این شرایط محسوب می

ها و  نیازهاي واقعی مردم است و در اکثر موارد به ظرفیت خالقۀ مردم، ارزش

منظور برآورده  به کهاستعدادهاي بالقوه و اشکال مختلف نمایش فرهنگی بستگی دارد 

شود  سو باعث می زا از یک رهیافت درون. شود جهت داده میبه آنها هایشان  شدن خواسته

تا مردم نقش مؤثري در پیشرفت تکنولوژي خود ایفا کنند و از سویی دیگر یکپارچگی 

هر ).11: 1376یونسکو، (کند  فرهنگی را تضمین می- توسعه و ساختارهاي اجتماعی

اندیشد بدون  اي که به مدرن کردن جامعه می اي مستلزم تغییر است و توسعه توسعه

آورد عملی  ها به وجود می فرهنگی آن-تغییرات عمیقی که در ساختارهاي اجتماعی

روهاي داخلی آمیز باشد، باید از نی که این دگرگونی موفقیتبراي این. نخواهد شد

  ).12: 1376یونسکو، (جامعه نشأت بگیرد 

  

  ریزي و توسعه ارتباط فرهنگ با برنامه

هاي انسانی  یعنی تمام گروه. هاي انسانی داراي فرهنگ هستند تمام گروه-

هایی را براي زندگی، بقاء نسل، تهیه غذا و پوشاك دارند که خاص آن جوامع  شیوه

  .است

هاي انسانی و اجتماعی در  تمام پدیده. یابند تغییر میها در طول زمان  فرهنگ-

که این  ازآنجایی. شوند شرایط زمانی و مکانی دستخوش تغییر و تحول و دگرگونی می

  .لمس است پذیرد کمتر قابل کندي انجام می تغییرات به

ها در  انسان. ها از یکدیگرند بخش و متمایزکنندة جوامع و ملت ها هویت فرهنگ-

کنند و در جریان  آیند و در آن بستر رشد و نمو می اص یک فرهنگ به دنیا میفضاي خ

  .کنند فرهنگ آن جامعه را درونی می ،پذیري فرهنگ پذیري و جامعه

شوند بر  ها معموالً مجبور می انسان. فرهنگ عامل ایجاد نظم و هماهنگی است-

ین امر موجب جلوگیري وبیش رفتار یکسانی نمایند که ا هاي فرهنگی کم اساس آموزه

  .شود شود و نظم خاصی در آن جامعه حاکم می ومرج در جامعه می از هرج
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. اي از مفروضات مشترك است فرهنگ مجموعه. فرهنگ یک امر جمعی است-

. شود که کنش افراد براي گروه موجه و منطقی باشد هاي مشترك در آن سبب می ویژگی

بینی کرده و بازتاب مناسب  در شرایط مشخص پیشهاي یکدیگر را  توانند کنش افراد می

  ).197: 1386فکوهی، (از خود نشان دهند 

  

  : زیست رابطۀ فرهنگ و توسعۀ محیط

نوعی از توسعه که مقصودش حداکثر تولید و  زیست واکنشی است به نهضت محیط

کند و توجه کمی  آسا استفاده می مصرف کاالست و از امکانات تولیدي متمرکز و غول

این نهضت استقالل افراد و جوامع را . به تأثیرات آن بر محیط فیزیکی و اجتماعی دارد

سن همزیستی مبتنی بوده داند که بر ح هاي تولیدي را خوشایند می مدنظر دارد و روش

اي و محلی  هاي منطقه د، همچنین بر گسترش استقالل گروهنو براي طبیعت مضر نباش

هاي بزرگ دنیا در  پیدایش و توسعۀ نخستین تمدن. )89: 1376یونسکو، (دارد  تأکید

هاي بزرگی چون ایندوس، فرات، یانگ تسه، دجله،  آغاز تاریخ بشر، در ساحل رودخانه

دهد  اتفاقی نیست، بلکه وابستگی فرهنگ، محیط و توسعه را نشان می... نیل و 

).20: 1376یونسکو، (

  :رابطۀ فرهنگ و شهر

هاي کالبدي، شکل و ساخت و  د و اقلیم، مشخصهسه عامل فرهنگ، اقتصا

هاي اقتصادي  هاي متفاوت، نظام فرهنگ. آورند شناسی شهري را به وجود می ریخت

. کنند و توان تغییر اهداف اقتصادي و سیاسی یک جامعه را دارند متفاوتی را خلق می

هنگی چون درك کامل یک ساخت و یک نظام اقتصادي بدون دانستن پایه و اصول فر

توان گفت که فرهنگ یک جامعه نوع اقتصاد و اقتصاد آن  آن نظام میسر نیست، می

سازد  نوع تکنیک، و نوع تکنیک ساخت و نظام کالبدي آن جامعه را مشخص می ،جامعه

  ).97: 1382زیاري، (
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ساخته  تولید فرهنگی با توسعه شهر سروکار دارد و شهر خود از یک لحاظ دست

ریزي و طراحی شهري و هنر در یونان و  حیث میان معماري، برنامهاز این . هنري است

بیان چینی، (روم باستان و ایتالیاي دوران رنسانس پیوند بیشتري وجود داشته است 

1380 :57.(  

  

  شهر فرهنگ

ها در زندگی روزمره و در  اقتصادي و سیاسی انسان ،تمام رفتارهاي اجتماعی

پذیر فرهنگ است، به همین سبب زندگی شهري نا شهرها و مناطق شهري جزء تفکیک

یافتگی  شود، شهر نوعی سازمان هاي فرهنگی محسوب می نوعی از بازتاب فعالیت

اگر فرهنگ . اجتماعی در فضاست که باید آن را تولیدکنندة دائم فرهنگ به شمار آورد

عه هاي رفتاري و ذهنی اکتسابی هر جامعه بدانیم که به آن جام را مجموعۀ پدیده

کند از طریق  شخصیت و هویت بخشیده و به همین دلیل نیز جامعه تالش می

سازوکارهایی با انتقال آن از نسلی به نسل دیگر دست به بازتولید خود بزند، در چنین 

. حساب آوریم سازي به شک شهر را باید بهترین بستر براي فرایند فرهنگ حالتی بی

اجتماعی داده و توزیعی که بدین ترتیب در  کار شتابی که شهر به فرایندهاي تقسیم

هاي  اي فرهنگ غالب، یعنی شکل صورت پیوسته آورد، به ارتباط با فضا به وجود می

ها یا اشکال غالب فرهنگی  فرهنگ غالب رفتاري و عقیدتی در کل جامعه را به خرده

غالب کنندة فرهنگ  حال عناصر تقویت کند که درعین هاي خاص تجزیه می درون گروه

اي در درون خود فرایند بازتولید را به سرانجام  گونه آیند زیرا هر یک به حساب می نیز به

).287: 1386فکوهی، (رسانند  می

زمان  تواند هم کند که چارچوب فرهنگی جامع و توانمند می مرسر بیان می

هاي غیرملموس، هویت، سطح زندگی و برگزاري جشن عدالت اجتماعی و  جنبه

موارد ملموس، توسعه اقتصادي، قدرت نفوذ، راهبردهاي صنعتی، توسعه  همچنین
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هاي گردشگري، طراحی  هاي آموزشی، درآمد ناشی از فعالیت خدمات زیربنایی، برنامه

به نقل از استونسون، (دهد  ونقل شهر را موردتوجه قرار  ریزي و حمل شهري، برنامه

1388 :173.(

  

  فرهنگی شدن شهر

شود، اما محور مورد بحث ما  شدن در محورهاي مختلف دیده میفرایند فرهنگی 

در بحث فرهنگی شدن شهر، فرهنگ براي مطالعات و  .باشد فرهنگی شدن شهر می

شناسی، و مطالعات فرهنگی مهم  شناسی، انسان نظریۀ جغرافیایی به اندازة جامعه

یت داشت که اهمیت یافتن فرهنگ در فهم معناي مکان ریشه در این واقع. شود می

ترین مکان زیست انسان امروزي شدیداً متأثر از تحوالت فرهنگی  عنوان مهم شهرها به

تازگی در کتابی با  به "رگ یونگگ"). 75: 1391فاضلی، (هر روزه و شتابان بودند 

کند که  استدالل می) 2008("ریزي به کمک فرهنگ دهی مجدد امر برنامه شکل"عنوان 

المللی، غلبۀ گفتمان پسا  هاي بین شهرها، بر اثر مهاجرت یژه کالنو امروزه شهرها، به

گرایی،  گرایی، مصرفی شدن و افزایش سیطرة مصرف استعماري، خیزش مجدد بومی

گیري شهر فراغتی، گسترش نقش و جایگاه هنر و  هاي اجتماعی، شکل گسترش جنبش

ها  میت یافتن رسانههاي فرهنگی در جامعۀ شهري، گسترش صنایع فرهنگی، اه سرمایه

توانند ماند گذشته مدیریت،  هاي ارتباطی و بسیاري عوامل دیگر نمی و فناوري

ریزي  رو یونگ درصدد ارائۀ الگوي فرهنگی برنامه ازاین. ریزي و شناخته شوند برنامه

).88: 1391همان، (شهري برآمده 

  

  نقش صنایع فرهنگی

با توسعه کاالهاي فرهنگی دانست،  هرچند نباید مسئله توسعه فرهنگی را همتراز

هاي  خود داراي مفهومی گسترده است و جوانب و فعالیت خودي ازآنجاکه فرهنگ به
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هاي آن باید به  گیرد، لزوماً براي انتقال، ترویج و دسترسی به شکل زیادي را در برمی

تند صنایع فرهنگی به معناي واقعی، صنایعی هس. استفاده از صنایع فرهنگی متوسل شد

. دنکن صورت محلی و با مواد خام محلی یا وارداتی تولید می که کاالهاي فرهنگی را به

این . توسعه این صنایع براي ترویج و اشاعه فرهنگ بومی کشورها بسیار حیاتی است

موضوع، پیوند فناوري و فرهنگ را براي پیشرو ساختن فرهنگ در منظومه توسعه 

  ).21: 1383زرشکن عابد، (کند  نمایان می

در نتیجۀ گسترش صنایع فرهنگی، اقتصاد شهر از یک اقتصاد مبتنی بر صنایع 

تدریج در  به. اي به اقتصاد مبتنی بر صنایع فرهنگی تحول یافت مکانیکی یا کارخانه

میالدي، شهرها اقدام به گسترش مراکز و مؤسسات فرهنگی  80و  70هاي دهۀ  سال

ود و صنایع مولد اتومبیل، کاالهاي صنعتی و اشیاي ها مولد ثروت ب کردند که براي آن

در نتیجۀ این . هاي صنعتی و بیرون شهر انتقال دادند دیگر را از محیط شهرها به شهرك

اي  ها و صنایع، از سویی فضاي خالی و تازه ها، کارگاه امر، یعنی خارج کردن کارخانه

دیگر شدت آلودگی و گیري مؤسسات فرهنگی تازه فراهم شد و از سوي  براي شکل

مؤسسات جدید به دلیل آنکه  این کهتر از آن  مهم. زیست کاهش یافت هاي محیط بحران

شناختی و نمادین سیماي  توانستند ازنظر زیبایی می ،ماهیت فرهنگی و هنري داشتند

گسترش -صنعت گردشگري: اند از برخی از این صنایع عبارت. شهر را دگرگون کنند

  ...سازي و  صنعت سرگرمی-لی و صنعت علمنهادهاي آموزش عا

صنعت گردشگري توانست کارکرد شهرهاي بزرگ را از : صنعت گردشگري-

یک کارکرد تجاري و اقتصادي و مادي محض یا از یک کارکرد سیاسی به یک کارکرد 

صنعت گردشگري مستلزم توسعه . شناختی، هنري و فرهنگی نوین انتقال دهد زیبایی

ها، توجه  از مراکز هنري و فرهنگی مانند سینماها، تئاترها، گالريمجموعه وسیعی 

شناختی  هاي تاریخی شهرها، توجه به وجوه زیبایی گسترده به احیا و بازسازي بافت

هاي امن براي گردشگران، تغییر در روحیات و خلقیات  هاي شهر، ایجاد محیط محیط

اي  ران و گردشگران، و ایجاد مجموعهمنظور داشتن تسامح و مدارا با مهاج مردم بومی به
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ها و شکل دادن یک فضاي چند  ها و هتل از خدمات نوین مانند توسعه رستوران

توانست به  صنعت گردشگري هم می. شناختی، صلح جویانه و آرام بود فرهنگی، زیبایی

هاي تاریخی و کهنه شهرها کمک کند و هم سیما و کارکرد شهر را  بازسازي بافت

اي افزایش  طور گسترده ازد و پیوندها و ارتباطات شهر را با جهان بیرون بهمتحول س

هاي میان  عالوه بر این، حضور گسترده گردشگران در شهرها موجب بسط تجربه. دهد

  .گردد فرهنگی شهروندان می

گسترش نهادهاي آموزش عالی : گسترش نهادهاي آموزش عالی و صنعت علم-

چرا که در سیماي شهر، فضاهاي سرسبز و زیبا با  فضاي شهري را دگرگون کرد،

کنندة  هاي آلوده آموختگان و دانشجویان فرهیخته جایگزین کارخانه انبوهی از دانش

تنها در شهرهاي بزرگ بلکه در شهرهاي کوچک بخش  امروزه نه. زیست شدند محیط

. لق دارندها و مؤسسات آموزش عالی تع ها، کالج مهمی از فضاهاي شهري به دانشگاه

تنها از لحاظ فضاي کالبدي،  حضور نهادهاي دانشگاهی براي آموزش در شهرها نه

همچنین ازنظر  و شناختی شهر، بلکه از لحاظ کارکرد و هویت شهر فضاي سبز و زیبایی

  .مناسبات اجتماعی در شهر نیز بسیار تأثیرگذار بوده است

ن، گردشگران و همه صنایعی هستند که براي شهروندا: سازي صنعت سرگرمی

. کنند ساکنان شهر، امکانات و خدمات تفریحی، سرگرمی و ورزشی فراهم می

سازي  هاي عمومی، بخشی از سیاست فرهنگ توسعه صنایع سرگرمی گیري پارك شکل

تنها عملکرد تجاري و زیبایی شناسانه  دست، نه صنایعی ازاین. یا فراغتی شهرهاست

زیست و  وگیري از فرسودگی و کهنه شدن محیطبراي شهرها دارند، بلکه در جل

هاي توسعه پایدار شهري  عنوان یکی از مؤلفه بوم شهري مؤثرند و همواره به زیست

سازي و صنایع فراغتی واکنشی به  صنعت سرگرمی. اند موردحمایت مدیران شهرها بوده

ناپذیر گسترش اهمیت تجاري فرهنگ و هنر در نیمه دوم قرن بیستم و سیاست اجتناب

- 120: 1391فاضلی، (هاي زندگی براي شهرنشینان بود  شهرها براي ایجاد فرصت

116.(  
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  اي نقش فرهنگ در احیاي شهري و رشد منطقه

هاي جهان به دلیل رشد مداوم شهرها و  با نگرانی روزافزونی که در همۀ بخش

چنین رشدي احساس وجود دارد، محیطی  زیستو مشکالت اقتصادي، اجتماعی 

. شود شود، نقش فرهنگ در بافت شهري با شفافیت بیشتري به رسمیت شناخته می می

عنوان  نخستین بار چند دهۀ قبل بود که اهمیت هنرها در حیات اقتصادي شهر و به

یافته تا  اخیراً این عالقه گسترش. کاتالیزوري براي احیاي شهري به رسمیت شناخته شد

هاي اجتماعی و دورنماي بازاندیشی  ارزشتر بافت فرهنگی شهري،  مسائل گسترده

هاي حساس به زیست محیط و فرهنگ را در  مشی ریزي شهري در راستاي خط برنامه

  .برگیرد

توان براي فرهنگ در زندگی  چهار نقش را که با هم ناسازگار نیستند می دست کم

 نوبۀ خود شامل یک تواند به یک مکان فرهنگی خاص می :اول: شهرها تشخیص داد

برج : گذارد نماد فرهنگی یا جذابیت فرهنگی مهمی باشد که بر اقتصاد شهري تأثیر می

و بیشتر اوقات  :دوم. دست هستند هایی ازاین کج پیزا یا قصر الحمراء در گرانادا مثال

اي براي توسعه در ناحیه محلی عمل کند،  تواند همچون گره می "ناحیۀ فرهنگی"یک 

خصوص  صنایع فرهنگی، به :سوم. داده استیا دابلین رخطور که در پیتسبورگ  همان

فقط در مراکز مهمی  د، نهند مؤلفۀ حیاتی اقتصاد یک شهر باشنتوان هنرهاي نمایشی، می

تواند از  فرهنگ می :چهارم. تر اي کوچک مثل لندن یا نیویورك بلکه در شهرهاي منطقه

ی نقش مؤثرتري در توسعۀ طریق تقویت هویت، خالقیت، انسجام و سرزندگی اجتماع

دهد که شهر  هاي فرهنگی انجام می ها و شیوه شهري داشته باشد و این کار را با ویژگی

).158: 2001تراسبی، (کنند  و ساکنینش را تعریف می

توسعه فرهنگی امري است که بر تمام ابعاد جامعه اثرگذار است و سطوح مختلف 

جانبه بدون توجه به  اي پایدار و همه ی به توسعهامروزه دستیاب. گیرد زندگی را در برمی

بنابراین، این عامل مهم را در امر  ،فرهنگ و ابعاد گوناگون آن امري بسیار دشوار است

در واقع بدون شناسایی ابعاد مختلف فرهنگ . ریزي نباید ازنظر دور داشت برنامه
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اي پایدار و  وسعهرسیدن به ت. ریزي مناسب شهري سخن گفت توان از یک برنامه نمی

  .جانبه با در نظر گرفتن فرهنگ و ابعاد مختلف آن میسر خواهد شد همه

  

اي ریزي براي توسعه منطقه فرهنگ عمومی اروپا و برنامه

ریزي،  اي برنامه منطقه-ریزي فرهنگی بارزترین نمود را در سطح شهري برنامه

اي اروپا نیز در همین  طقهویژه توسعه اقتصادي داشته و سیاست توسعه و احیاي من به

سو، منابع  از اواخر دهه هفتاد به این. شده است حوزه به مؤثرترین نحو به اجرا گذاشته

کنندة  طور عمده تأمین اي اروپا به شده براي توسعه منطقه مالی در نظر گرفته

ویژه مراکز مرتبط با  گذاري مستقیم در مراکز فرهنگی و میراث فرهنگی، به سرمایه

اي شهري در زمینۀ بازسازي مکانی و راهبردهاي مبتنی بر نقش محوري احی

هاي غیرمستقیم  گذاري صورت سرمایه همچنین همین منابع به. اند بازدیدکنندگان بوده

به  ،توجه هاي بالعوض قابل اي اروپا از طریق کمک براي تشویق و تقویت هویت منطقه

  ).282: 1391ایوانز، (د نشو کار گرفته می

  

  گیري تیجهن

نوعی تقویت هویت فرهنگی مردم یعنی هماهنگی بین  توان به توسعه فرهنگی را می

اقوام و طوایف در نظر گرفت و از جنبۀ دیگر در نظر گرفتن نیازهاي فرهنگی و 

جانبه بدون توجه به فرهنگ و  اي پایدار و همه دستیابی به توسعه .تفریحی مردم دانست

مطالعه شهر در طول تاریخ .یار دشوار و غیرممکن استابعاد گوناگون آن امري بس

 1900هاي  کشی که از سال ی و نقشههاي آماري و کم دستخوش دگرگونی شده و پدیده

به بعد تغییر کرد  1980هاي  گرفته بود از سال تدریج براي شناخت شهر شکل به بعد به

ریزي  رو مطالعه و برنامه ازایندید  فقط کالبد شهر را می ی گرایانه هاي کم زیرا این روش

ریزي شهري و  هر نوع برنامه بودبه یک روش کیفی نیازمند  و مدیریت و طراحی شهر 
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اي باید بحث فرهنگ و هویت فرهنگی را در برنامه کار خود قرار دهد تا نتایج  منطقه

  . اي پایدار را به همراه آورد مثبت و سازنده و توسعه

وسیله کارشناسان و نهادهاي شهري در کشورهاي  ه بهگرفت هاي انجام در بررسی

اند و واقعیت این است که  هاي شهري از موفقیت باالیی برخوردار نبوده طرح ،جهان

. تواند بدون مالحظه فرهنگ انجام شود ریزي شهري نمی اهداف مختلف برنامه

. اند داشتهوبیش ناگزیر به فرهنگ توجه  هاي شهري موفق تاکنون نیز کم ریزي برنامه

هاي شهري توجه به  ریزي توان گفت یکی از ابعاد آشکار و عینی فرهنگ در برنامه می

تأمین  :این نیازها امروزه شامل اقالم گسترده مانند. است» نیازهاي فرهنگی شهر«

نیازهاي فراغتی، نیازهاي هنري و خالقه، نیازهاي آموزشی مانند داشتن مراکز آموزشی 

ها و نیازهاي معطوف به  یازهاي ارتباطی مانند دسترسی به رسانهعالی و مدرسه و ن

  .شود حقوق فرهنگی مردم می

ریزي بیش از پاسخگویی به نیازهاي  هاي توجه به ابعاد فرهنگی برنامه اما ضرورت

هاي فرهنگی  بنیان«ها در  بخش مهمی از این ضرورت. باشد فرهنگی مردم می

مجموعه نیروها  :از نداهاي فرهنگی عبارت این بنیان. دنراریشه د» اي ریزي توسعه برنامه

هاي  ها و فعالیت ریزي و عواملی که امکان پذیرش و مشارکت مردم یک شهر در برنامه

هایی مانند گسترش و  رو، ضرورت ازاین. سازند اي شهري را ممکن و میسر می توسعه

اي، یا باال بردن  هاي توسعه ریزي ها و برنامه باال بردن میزان مشارکت مردم در فعالیت

و » ریزي شهري پایدار برنامه«اي، یا دست یافتن به  هاي توسعه وري از فعالیت میزان بهره

ریزي از  مستلزم توجه هر چه بیشتر به موضوع فرهنگ و برنامه» توسعه متوازن شهري«

بخواهد  اي که ریزي و توسعه متوازن شهري حتی برنامه. باشد می» انداز فرهنگی چشم«

زیست و  هایی مانند گسترش عدالت اجتماعی و توجه جدي به حفظ محیط هدف

برداري مناسب و بهینه از منابع انسانی و طبیعی را تحقق بخشد، مستلزم داشتن  بهره

انداز ما باید نیازهاي گوناگون  بر اساس این چشم. ریزي است رویکرد فرهنگی به برنامه

هاي  هاي مختلف ساکن در شهر، ویژگی اجتماعی گروهمردم شهر، تنوعات فرهنگی و 
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اي  ریزي شهري و توسعه تاریخی و بسیاري از عوامل فرهنگی دیگر را با دقت در برنامه

ها و ابعاد فرهنگی ممکن است  در صورت نادیده گرفتن این ویژگی. در نظر بگیریم

و ویرانی منطقه و تنها با شکست روبرو شوند بلکه موجب تخریب  هاي شهري نه برنامه

  .دنهاي مختلف در شهر شو ایجاد بحران
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