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  چكیده

اساس  بر اين است؛ گرديدهمواجه  بسیاری هایدگرگوني با جامعه بشری انساني، تتقابالو در نتیجه  ،زمان گذر در

 مناسب مسیر و شرايط ايجاد برای بايد د،نباش داشته کارسازی و مثبت اثرات ،تغییراتاين  در پي آن باشیم که اگر

شهر به عنوان در اين راستا برداريم.  را مؤثرتری و بلندتر هایگام انسان، ساختن هرچه توانمندتر جهت در پیشروی

باشد. هرچه گويي مناسب به آنها ميها و ملزم به پاسخز اين دگرگونيتوجهي ابستر زندگي انسان، میزبان بخش قابل

تر درک و بررسي نمايد و به ارائه راهکار بپردازد، چارچوب مديريتي و اجتماعي شهر بتواند موضوعات را خالقانه

در عمل از شهر با اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد. خالقیت در شهر چه در ايده و چه  یروند حرکت رو به جلو

گويي به اتفاقات گوناگون شهر است، و بدون شک الزمه آن وجود شهرونداني راهکارهای غیرقابل انکار در پاسخ

مندی از مطالعات تحلیلي و با بهره -به روش توصیفيخالق است. بر همین اساس در اين مقاله تالش شده است تا 

صفات محیطي بر خالقیت تبیین  ارچوبي برای آن، تاثیريابي به چپس از بررسي مفهوم خالقیت و دست اسنادی

برای پرورش شهروند خالق و در نتیجه « پارک خالقیت»ها، مفاهیم فضايي شود؛ و سپس، در چارچوب اين ويژگي

 گردد.نیل به شهر خالق ارائه 

 

 پارک خالقیتشهر خالق، خالقیت، صفات محیطي، آموزش، : کلیدی هایواژه

  

  مقدمه

در بشر از استعدادهای عمومي است )مثل هوش وحافظه( و هر کس کم و بیش خالالق اسالت.    1تخالقی

هالای مسالاعدی بالرای    کنالد. محالیط  شرايط ديگر، کم يا زياد بالروز مالي  حسب محیط و استعداد طبیعي، بر اين

د کاله  های ديگری نیز وجود دارنشود. محیطرشد آن مي خالقیت وجود دارد که باعث شکوفايي، گسترش و

 (.42: 1731،پیر-تواند در آنجا بروز کند )بیسیسترين استعداد بالقوه خالقیت، نميبزرگ
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شناسالان توافال    خالقیت از جمله مسائلي است که درباره ماهیت و تعريف آن تاکنون بین محققان و روان

اين وجود درباره  به عمل نیامده است. ابهام اصطالح خالقیت از آن جهت است که مفهومي انتزاعي است. با

 نگريسته شده است. آنهای متنوعي وجود دارد و از زوايای مختلف به خالقیت نظريه

 بندی نمود: توان به شرح زير دستهبه طور کلي، تعاريف مرتبط با خالقیت را مي

هالا و  ای از توانالايي دهند: خالقیت مجموعههای شخصیتي افراد را محور قرار ميبعضي از تعاريف، ويژگي -

 شود.هاست که موجب تفکر خالق ميخصوصیت

دادن به عناصر متداعي به صورت ترکیبات تالازه،  : شکلنمايندبرخي ديگر به اساس فرآيند خالق توجه مي -

 که با الزامات خاصي مطاب  است، يا به شکلي مفید است.

های تالازه از مفالاهیم   رائه کیفیتاند: خالقیت اتعاريف ديگر، برحسب محصول خالق، به خالقیت نگريسته -

 و معاني است.

-شود، وجه اشتراک اين تعاريف، تازگي و نوبودن است. اما تازگي به تنهالايي نمالي  طور که مالحظه ميهمان

تواند مفهوم خالقیت را روشن کند. بنابراين اشکالي که در تعريف خالقیت بر مبنای تالازگي وجالود داشالت،    

 را به آن اضافه کنند. « ارزش»صر محققان را بر آن داشت تا عن

شود، اين است که آيا تالازگي باله   حال سوالي که در زمینه تعريف خالقیت و سه وجه مشخصه آن مطرح مي

يا منظور از تالازگي، جديالد بالودن بالرای فالرد       ؛معنای مطل  آن مدنظر است؟ يعني کار جديدی که قبالً نبوده

ساده و روشني از خالقیت ارائه دادند: خالقیت توانالايي حالل   تعريف  7و وايزبرگ 4است؟ بر اين اساس ماير

 (.41-71: 1731مسائلي است که فرد قبال حل آنها را نیاموخته است )حسیني، 

های خالقیت حاصل ايده»ترين تعاريف توسط آمابیل ارائه شده است، او معتقد است: شدهيکي از پذيرفته

 .(Amabile, 1983: 2)« های خالقانه استهنو و مفید، و نوآوری به کارگیری موف  ايد

يافته است. در اين نوع تعريف يافته يا انديشه خالق تحق به عبارت ديگر، نوآوری به معني خالقیت عینیت

دانند. در اين حالت منظور از مي« تحق  بخشیدن به آن ايده» را « نوآوری»و « تولید ايده» را« خالقیت»

 (.4: 1714است )بیسادی،« خالقیت عیني»و منظور از نوآوری،  «خالقیت ذهني» خالقیت، 

عوامل مختلفي بر خالقیت افراد موثرند که مطرح کردن يکايک آنها از موضوع اين مقالاله باله دور اسالت.    

لیکن مطرح نمودن دو دسته کلي از عوامل يعني عوامل فردی و عوامالل محیطالي ضالروری اسالت. منظالور از      

هالای  های شخصیتي و انگیزه درونالي اسالت. از سالوی ديگالر، بالین انگیالزه      ر ويژگيعوامل فردی، عواملي نظی

هالای  شخصي و خالقیت ارتباطي قوی وجود دارد که قسمت زيادی از اين گرايش را محیط يا حداقل جنباله 

کند، که منظور از آن تنها محیط فیزيکي اطراف فرد نیست. به طور مثال برای يالک  خاصي از محیط تعیین مي

منظور از محیط، کلیه عوامل محیطي از جمله محیط کالبدی، محیط خانواده، محیط آموزشي و حتالي   کودک،
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نظام و برنامه آموزشي او هستند؛ اما در اين مقاله فارق از ساير عوامل )به طور خاص( تنها به محیط کالبالدی  

 شود.افراد پرداخته مي

 

 موثر بر خالقیت 4محیطیصفات 

کند و بالا دقالت   بیند، آن را درک ميخوبي است. او محیط اطراف را به خوبي مي رگانسان خالق، مشاهده

گیالرد  برد و از امکانات و شرايط محیط، به بهترين وجه بهره مالي های نهفته در محیط پي ميدر آن به حکمت

رگوناله باله   کنالد دگ نگرد و سعي مالي دهد. او با يک نگاه عادی به محیط نميای را انجام ميو کاری غیرکلیشه

 (. 2: 1714چشد )بیسادی،، ميدنیا نگاه کند. او بوی خوش آزادی فردی را در آن فکر و انجام عمل

باله   5چنین برخوردها و استفاده وی از فضا در مطالعات رفتار محیطيفضا و ارتباط آن با رفتار انسان و هم

گر اين حقیقت است که رفتار انسالان،  نطور وسیعي مورد بررسي قرار گرفته است. بازنگری اين تحقیقات بیا

تواند به واسطه فضا و ارتباطات فضايي تحت تأثیر قرار گیرد. تحقیقالات زيالادی   برخوردها و کاربرد فضا مي

کننده اين مطلب است که محیط فیزيکي نیز ممکن است برخالقیت مؤثر باشد. بالرای مثالال آمابیالل بیالان     بیان

تواند تقويت کننده خالقیت ي از لحاظ شناختي و ادراکي محرک است، مياز آن جا که محیط فیزيک»کند: مي

 .(Amabile, 1996: 5)« باشد

میزان و سطح بهینه تحريکات محیطي برای هماله افالراد و سالنین مختلالف يکسالان نبالوده و تحالت تالأثیر         

شالود.  یالده مالي  پالذيری نام ی تحريکات محیطي، انطبالاق های فردی افراد، متغیر است. تغییر سطح بهینهويژگي

گردد. هالر  العمل شخص نسبت به تحريکات محیطي طي زمان ميپذيری، موجب تغییر پاسخ يا عکسانطباق

پذيری يک مکانیزم مفید و موثر برای مواجهه با شرايط نامناسب محیطي است و اين مکالانیزم در  چند انطباق

آمالدهای  پالذيری، گالاه پالي   ترتیب انطباقدينهای بقای بشر را فراهم نموده است، اما بگذشته، شرايط و زمینه

منفي به دنبال دارد. همواره بین فضای زندگي مطلوب و فضای زندگي قابل تحمالل، فاصالله اسالت. افالزايش     

پالذيری،  دهد. از جمله تالأثیرات منفالي انطبالاق   تدريجي تحمل کاربران آن محیط، اين فاصله را نیز افزايش مي

 بدن انسان با آلودگي هوا و آلودگي صوتي، اشاره داشت. توان به انطباق تدريجي مکانیزممي

کنالد. پالس باله    های بصری محیط نیالز صالدق مالي   پذيری )تحمل يا عادت( درخصوص ويژگياين انطباق

رسد افالراد  پذيری بايستي با دقت انديشید و از خطرات آن، غافل نماند. هنگامي که به نظر ميی انطباقپديده

اند، دقیقا همان هنگالام اسالت کاله    باق پیدا کرده و يا به عبارتي به آنها عادت کردهبا شرايط محیطي خود، انط

پذيری بر خالقیت فرد باشیم. تغییر افالراد و عالادات   آمدهای درازمدت اين انطباقبايستي نگران خطرات و پي

اهي آنها در بزرگسالي )هنگاني که اين رفتار جزئي از عادات شخصي فرد شالده اسالت( بسالیار سالخت و گال     

پذيری بیش از حد و به معنای ديگر عادت کالردن و يالا   رسد بايد از انطباقناممکن است. در نتیجه به نظر مي

 (.7: 1733روزمره شدن جلوگیری نمود )آقا لطیفي،
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کننالدگان از آن فضالا   خالقیالت و نالوآوری اسالتفاده   توانند برهای کالبدی محیط فیزيکي ميبرخي از ويژگي

جزئیات فضا، ديد به محیط طبیعي، اسالتفاده از مصالالح طبیعالي،     ها عبارتند از: تنوع درگيمؤثر باشد. اين ويژ

پذيری، وجود جواری افراد با يکديگر، رؤيتگیاه در فضا، همپذير و متنوع، وجود رنگ، نور، فضايي انعطاف

ی را به چهالار دسالته   های فضای کالبدتوان اين ويژگيبسترهای زيبا و برخورداری از خلوت. در حقیقت مي

 پذيری محدود کرد.جواری يا رؤيتصفت فضايي شامل: خلوت، زيبايي، تنوع فضايي و انعطاف پذيری، هم

آورد، ر مجموعه صفت فضايي خلوت به شمار توان زيآلودگي صوتي را مي به مفهوم نبود آرام بودن فضا

بل کنترل بودن ديد به محلي که افالراد در  چرا که خلوت شامل خلوت آکوستیکي و خلوت بصری به معني قا

 و گیری از مصالالح طبیعالي،  آن حضور دارند است. لذا داشتن ديد به محیط طبیعي در فضای کالبدی، و بهره

توان زير مجموعه صفت فضايي زيبايي محسوب کرد، زيرا اين عوامل عناصر ايجالاد  رنگ و نور را مي وجود

-شامل تنوع فضايي، تنوع در جزئیات و تنوع در محالیط خلال  شالده مالي     روند. وزيبايي در فضا به شمار مي

تواند در کنار تنوع فضايي مطرح شود؛ چرا که هر دو صفات فضايي هستند که پذيری فضا ميشوند. انعطاف

تالری از  گويي باله دامناله وسالی    دهند. تنوع فضايي امکان پاسخگیری از فضای مصنوع را افزايش ميدامنه بهره

جالواری و  پذيری، قابلیت تغییر در طول زمالان را داراسالت. هالم   کند و انعطافرا در يک زمان فراهم ميافراد 

که هر دو صفت بالا  توانند در کنار هم مطرح شوند؛ چراپذيری نیز صفات فضايي ديگری هستند که ميرؤيت

کاله در خالقیالت و باله ويالژه     دهنالد  افزايش امکان مالقات و برخورد افراد، تعامالت میان ايشان را افزايش مي

   .نوآوری از اهمیت بااليي برخوردارند

در واق  عوامل متعددی در خالقیت و نوآوری افراد در محیط مؤثر است که عبارتند از: انگیالزه، مهالارت،   

آسايش، جو، فرهنگ، يادگیری و تجربه. از اين میان عواملي که بالیش  خالق، شخصیت، آرامش و مناب ، تفکر

و  گیرند عبارتنالد از: آرامالش و آسالايش، تفکالر خالالق، انگیالزه      ن تحت تأثیر فضای کالبدی قرار مياز سايري

توان چارچوبي را بالرای ارتبالاط محالیط و    بنابراين با توجه به مطالب بیان شده مي(. 1714)بیسادی،تعامالت 

 ( نشان داده شده است.1شماره ) شکلخالقیت ارائه داد که در 
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محیطي برای آن را فراهم آورد. در همین راسالتا  بسترهای الزم بايست برای شکوفايي خالقیت مياين بنابر

  رسد.ضروری به نظر مي هامورد زير و انجام آنسه به توجه 

 جستجو کردن فراهم شود. ؛ تا شرايط و بستر الزم برای کاويدن ون محیطارزشمند کرد يک:

 های نهفته در محیط، پي برد.تا بتوان به نکات و حکمتدو: ترغیب به مشاهده و خوب ديدن محیط؛ 

کاله   انجالام داد ای های روزانه زندگي را به گونهبرنامه و فعالیتمندی بهینه از محیط؛ به اين معنا که بهره سه:

 .مندی از فضا و کالبد فراهم آيدشرايط بهره

 

 جایگاه خالقیت در شهر

 .اندبوده بشر خالق انرژی هدايت و تمرکز حرکت، هایچرخ همیشه و هستند خالقیت هایظرف شهرها

 طالور  باله  آن مالديريت  و سالازماندهي  کند، بلکاله مي رشد خالقیت آن در که است فضايي تنهانه 6خالق شهر

 آنچه از بیشتر بسیار ظرفیتي شهری همیشه هر در که است آن شهرخالق فلسفه. گرددمي ريزیطرح خالقانه

 نقالش  و اقتصادی، رهبالری خالقاناله   و فرهنگي زيرساخت وجود. دارد وجود کنیم،مي تصور اول وهله در ما

 چنالین در آن از هالم  .باشالد مالي  شالهر  توسعه و رون  جهت زيرساختي امکانات جمله از نوآور و خالق افراد

 مالديريت  بالا  هماهنالگ  و همگالام  سالاکنان،  خالق تفکر و شده ستفادها شهروندان هایتوانمندی و هانوآوری

 شالرايطي  از بايالد  شالهری  هالای محالیط . اسالت  شالهروندان خالالق   معنالای  به خالق شهر. کند حرکت شهری

 کاله  کنالیم  فراهیم شرايطي بتوانیم اگر .نمايند حفظ و کرده جذب را هاسرمايه اين بتوانند که باشند برخوردار

 مالداوم  طالور  باله  هاو فرصت کنند عمل و ريزیبرنامه فکر، خود، پروازانه بلند تخیالت براساس بتوانند مردم

 بتوانالد  کاله  شهری. تر شويمنزديک شهرها پايدار توسعه جهت در خالق شهر تحق  به توانیممي يابد، تکامل

موفال    گیرد، شالهری  پیش پايداری سمت به حرکت راستای در را جمعي همکاری استعداد خالقانه شکليبه

 خواهد بود.

هالای خالاص داشالته    های انساني و خالق، شهرها و مناط  وابسته به آن بايالد ويژگالي  برای جذب سرمايه

آوری برتر، ويژه صناي  با فنباشند که بتوانند به شهر خالق تبديل شوند. غیر از بسترهای دانش، صنعت و به

محالل زنالدگي، کیفیالت زنالدگي و برابالری       اجتمالاعي، مطلوبیالت  بسترهای اجتماعي و فرهنگي چالون، تنالوع   

 . (Winden, 2007: 7)اجتماعي، جايگاه مهمي به خود اختصاص داده اند

اجتماعي بین اقشار مردم و تبالديل آنهالا باله     –های فرهنگيبا اجرای ايده شهر خالق ديگر شاهد گسست

ای تبادل آرای متفاوت و گاه گرا و منزوی و يا تشکیل گتو نخواهیم بود؛ شهر خالق جايي برهای درونگروه

متقابل است و از اين طري  مشکالت شهری با درايت عمومي برطرف خواهد شد. با اين روش تقابالل آرا در  

حوزه مديريت شهری به تعاملي کارا مبدل خواهد شد. در چنین شالرايطي اقتصالاد شالهر خالالق در ارتبالاطي      

هالای نالوين تولیالد    که بالا اسالتفاده از ايالده   طوری؛ بهنزديک با فرهنگ و باورهای اجتماعي قرار خواهد گرفت
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 يابالد کاله باله   گرا به شرايط بهینه رسیده و از اين طري  اقتصاد شهر پويايي و پايداری قابل توجهي مالي طبیعت

 (Brecknock, 2009: 3).  بودخواهد نیز قابل رسوخ اجزای مختلف شهر 

 :ها عنوان شده، که شامل موارد زير استرشهجهت سنجش میزان رشد خالقیت در  هاييشاخصتاکنون 

زيرساخت مناسب برای بازسازی اقتصاد پويای شهر که شامل فراهم بودن شالرايط کالار باشالد، و خالود      -

 طلبد.ها را ميحضور جمعیتي متنوع و متخصص از انواع مهارت

-، فرهنالگ، شالرکت  های کالن )خدماتهای رشد و هماهنگ با برنامهساختار اقتصادی، مبتني بر مولفه -

 های فناوری نوين و ..(.

توانايي جذب استعدادهای خالق و جديد برای رشد فزاينده اقتصاد شهری کاله تنالوع و فضالايي بالرای      -

 نوآوری را نیاز دارد.  

گیری اجتماعات و فضاهای عمومي جهت شناسايي استعدادهای جوان را فضای شهری که اجازه شکل -

 بدهد.

هالای روز دنیالا   آنهالايي کاله بالا فعالیالت     چون که با رفتارهای متفاوت سازگار باشد،ساختار بالغ شهری  -

 گیرند.هماهنگ هستند در بهترين موقعیت قرار مي

ها جذاب بوده و برای رشد اقتصادی شالهر مناسالب   ساختار مستحکم اجتماعي که برای مردم و شرکت -

 زايي شهر گردد.باشد و باعث درون

-نیت و آرامش را به شهروندان القا کرده و در سطح پايیني از تخلفالات، قطبالي  شرايط زندگي شهری ام -

 .(landri, 2006: 26)شدن اجتماعي و فقر قرار داشته باشد 
 

 
 

 (1131)نگارنده،  : جایگاه خالقیت در شهر2شكل شماره 
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 ، سرمایه اجتماعیشهروند خالق

 بايالد نگريسته شالود. در چنالین شالهرهايي    ک شهر ويژه به شهروندان ي ينگاه يد بابا خالق شهرهاى در

 کارکنالان  موفقیالت  باله و شالوند،   منجالر  آينده هنرمندان ظهور به که گیرند نظر قرار مد هايىفعالیت و شرايط

 باشند کاالهاى فرهنگى خواهان کنندگانمصرف شوند باعثو  اقتصادى بیانجامند، هاىبخش کلیه در خالق

 هاى فرهنگىفعالیت به يابىدست و قوى عمومى آموزش لذا .ايجاد شود خالق افراد براى جذاب محیطى و

 هالاى اجتمالاعى  مشارکت و هاالتزام پیشبرد باعث و کنندمى خالق بازى افراد گیرىشکل در را حیاتى نقشى

 (.4: 1714شوند )محمدی،مى

از و  ؛ر شالهر هسالتند  های خود دشهرها خواهان مشاهده و لمس ايدهساکنینافزون بر آن بديهي است که 

ای بزرگ برای شهروند محسوب مي شود. شهر خالق ورود مستقیم مردم به شهرسازی را آنجا که شهر خانه

 طلبد.های شهری ميکند و بازدهي حداکثری را در پروژهترويج مي

 ند،هدفم هایآموزش با بلکه آيد؛نمي وجود به خود به خود خالق شهروندان که دهدمي نشان مطالعات

 بالالقوه  هالای توانمندی شهروندی، موثر نقش ايفای راستای در چگونه آموزندمي کودکي، در دوران باالخص

 شالهروند  .بجوينالد  آنهالا  از خالويش  شهر نمودن شکوفاتر در را بهره و بیشترين رسانیده فعالیت به را خويش

يالا   افالراد  و .اسالت  خود جامعه گيفرهن زمینه و اجتماعي بستر از تابعي نتیجه در است، «اجتماعي سازه» يک

، کاله  دارنالد  نیالز  «فرهنگالي  نیازهای»از ای مجموعه سیاسي و اجتماعي اقتصادی، نیازهای بر عالوه شهروندان

نیازهاسالالت  ايالالن جملالاله از لالالذت و فراغالالت نیازهالالای و خودشالالکوفايي و بالاله خالقیالالت مربالالوط نیازهالالای

 (.1731،5)ذوالفغاری،

 مي« آن ابعاد تمام در فرهنگ به دسترسي برای انسان ح »معنای  هب را فرهنگي حقوق مفهوم نیز يونسکو

 مشالارکت  فرهنگالي  تولیالد  امالر  در و کنند استفاده فرهنگي هایفرآورده از دارند ح  هاانسان همه يعني. داند

 بالرای  شالهروندان  حقالوق  تالأمین  در هالا دولت دخالت اصل، يک عنوان به مفهوم اين پذيرفتن و رواج. نمايند

 (.74 :1731کند )اجاللي،مي توجیه را فرهنگ به دسترسي

ريزی بالرای افالزايش مشالارکت اجتمالاعي در حالوزه محالالت گالامي مالوثر در پالرورش          و برنامه 3آموزش

 مالوثرى  عمالومى، روش  آمالوزش  سیستم در خالقانه آموزشى هاىکه برنامهطوریشهروندان خالق است. به

توسالعه   کاله  است اهمیت تا جايي حائز موضوع اين است. تفکرخالقانه و مساله حل براىمردم  تشوي  براى

-هم .باشد آنان زندگى جغرافیايى مکان يا درآمدى مردم سطوح توجه بدون اجتماعات و مدارس در ظرفیت

 خصالوص  )باله  محالالت  سالطوح  درکلیاله  فرهنگالى  هاىبرنامه به يابىدست براى مناسب چنین ايجاد شرايط

 محالت، بر مبتنى خط مشى است. اجتماعى مشارکت پیشبرد براى ارابز ترينخطر(، مهم معرض در محالت

 بهبود خود باعث نوبه به استراتژى اين است. خالقیت بر مبتنى توسعه اقتصادى استراتژى براى اصلى روش



 

 اولین همایش ملی شهر هوشمند

 ، اصفهان1333دی ماه 11

 8 

آينالده   در اسالتعدادها  رشد باعث تواندمى خالقیت، ريزى اجتماعىبرنامه شد. خواهد اجتماعى هاىعدالتيبى

 (.5: 1714)محمدی، سازد فراهم اساسى زندگى هاىمهارت يادگیرى براى را امنى یطىمح شده،

مانندی را در خود جای داده باشند، امالا اگالر در   اگرچه ممکن است شهرهای بزرگ استعدادهای خالق بي

نالي بالر   يابي به توسعه پايدار مبترهنگي و اقتصادی مستولي شود، دستفهای برجسته اجتماعي، آنها نابرابری

گیالری شالهرها و منالاط  خالالق بايالد      های شکلباشد. به بیان ديگر برنامهنمي پذيرخالقیت و نوآوری امکان

چنالین يکالي ديگالر از موانال      موضوعات اساسي شهروندمدار و شهرسازی دموکراتیک را پوشش دهنالد. هالم  

م همکاری و هماهنگي يابي به شکوفايي خالقیت در شهروندان و اهداف اجتماعي در مقیاس وسی  عددست

های سیاسي، اجتماعي و اقتصادی در زندگي فعال شهری است. به عبارت ديگر هر طالرح  شهروندان در جنبه

يابي به پايداری و ضمانت اجرايي توجه ويژه به کسب اعتماد، اظهالار تمايالل و جلالب    ای برای دستو برنامه

   (J.Scott, 2006: 42 ).مشارکت جامعه شهری را نیاز دارد

های اجتماعي وجالود دارد. اول؛ آنکاله   دو دلیل مبني بر اهمیت وجودی شهروندان خالق به عنوان سرمايه

های اجتماعي موجب برانگیختن فضايي از خالقیت و نوآوری پايدار است، و دوم؛ آنکه وجالود خالال   سرمايه

های خشک و سنتي قسالمت  تماطالعاتي در انسان عاقبت او را اسیر بیهودگي و تکرار خواهد کرد، و در سیس

گیالری از سالرمايه اجتمالاعي در راه    رود کاله بهالره  بزرگي از خالقیت و روح زندگي در افراد جامعه از بین مي

  (Leadbeater, 2008:17). نوآوری، درماني بر اين معضل است

   

 شهری  و منظرفضا، خالقیت

 آن بالا  شهر در شهروند که است ریعنص نخستین و شهر يک هويت گربیان واق  در شهری منظر و فضا

 شالهر  منظالر  ريختگالي دهد. بهممي قرار تاثیر تحت را ویو مداوم   وقفهبي صورتهب و کندميبرقرار  ارتباط

 و شالهر  میالان  مناسالب  ایرابطاله  گالر بیان زيبا منظر و شهر، رفتاری و ريزیبرنامه ساختار در نظميبي گربیان

 در تواندنمي کنیممي برقرار آن با سويه دو ایرابطه و هستیم آن درون هروز هر که فضايي باشد.مي شهروند

 باله  و بتدريج که است تاثیراتي از شهرها ناشي ساکنین هويت از ایعمده بخش باشد. تاثیربي هويتي ساختار

 يک ریگیشکل در اصلي محور عنوان به انسان، هر خالقیت و نگرش واق  گیرند. درمي شهر از زمان مرور

 (.6: 1731 است )ذوالفغاری، دخیل نیز شهر شمای و فضاسازی شهر، در

 است، و منظالر  اجتماعي روابط گیریو شکل هاانديشه افکار، تبادل برای مکاني شهری، عمومي فضاهای

 آن، گیریشکل در که مصنوع( است و )عوامل طبیعي محیطي هایمحرک از ایمجموعه شهری، محیط يک

 نقالش  آن جامعاله  در غالالب  هنجارهالای  و الگوهالا  همراه به جامعه فرهنگي و یاسي، اقتصادیس ساختارهای

 (.15: 1731فرهودی و تیموری، کنند )مي ايفا را اساسي
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 چندسالويه  ارتباط در شهری منظر وجايگاه گرفته شکل شهری طري  فضای از شهر پديده و انسان تعامل

 دانالش و  از تأملي قابل بخش شهری محیط هایويژگي بر آنعالوه است. حائز اهمیت بسیار محیط انسان و

  دهد.مي قرار تأثیر تحت را شهروندان محیطي عواطف

 فیزيکالي محالیط   ظهالور عوامالل   واسطه کیفیت به که شده استتلقي مي عیني امری آغاز در شهری منظر

-انسالان  گالروه  مقابل رد شدن تکرار و تاريخي شرايط در واسطه حضور به و تدريجاً يافت. لیکن موجوديت

 يالک  جالام  يالا   افالراد  مشترک پیونددهنالده  عنصر به و گشت ذهني وجود نوعي واجد آن، کنندههای ادراک

 شالد کاله   تبالديل  شالهر  محدوده در قومي و ملت هر جمعي و روحیات تمدن کیفیت و درجه نماد، شاخص،

 است.  شهر آن مردم تصورات و تصمیمات حاصل

 کاله  اسالت  شالهر  سالیال  هويالت  از جديالدی  اکولوژيکي نوع و فرهنگي سي،احسا بُعد سه با منظر شهری

. بر ايالن  ( قابل مشاهده است7) شکلدارد. ابعاد کامل تاثیر منظر شهری در شهروندان رابطه ادراک با مستقیماٌ

 در فرهنگالي  و طبیعالي  معالاني تالاريخي،   کشف و جستجو شهری، منظر ريزانبرنامه و طراحان وظیفه اساس

 (.7 :1711است )کیاني و ساالری، بصری و کالبدی هایقالب در آنها بخشیدن به عینیت و ریشه هایمحیط

 

 
 

 (1: 1131: ابعاد تاثیرگذار منظر شهری )کیانی و ساالری،1شكل شماره 
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 زنالدگى،  براى فضايى به نیاز افراد خالق دارد. وجود خالقیت شهری و فضای بین قوى بنابراين ارتباطي

 برانگیختگى، باعث مصنوعى، طبیعى و از اعم شهر و فضاهاى دارند. خود کارهاى و نمايش ىبخشالهام کار،

 زيالرا  باشالند.  و توانمندسالاز  امیالدبخش  بايالد  خالالق  شوند. فضاهاىخود مي خالقیت ساکنین بیان و انطباق

 پرورش م  وتج نمايد، نوآورى و تفکر کند، فعالیت و رشد بتواند آن که در است فضاهايى نیازمند خالقیت

 و نگهدارى جذب شهروندان، غرور احساس باعث شهرى فضاهاى خالقانه کند. بهبود پیشرفت و نهايتاٌ يابد

 .شودگردشگری شهری مى افزايش و گذارى بیشترسرمايه خالق، و مستعد و کارکنان افراد

 

 8های مفهومی پارک خالقیتویژگی

 پالرورش  جهالت  در حلالي راه پالي يالافتن   در بايالد  جامعه، رد ثمر مثمر و خالق افرادی به يابيدست برای

 و اسالتعداد  شالکوفايي  راسالتای  در سازان يک جامعه شهری برآيیم. آمالوزش کودکان به عنوان آينده خالقیت

 ايالن  بالر  تاکید از هدف مستقیمي دارد. رابطه افراد کارآيي و کیفیت افزايش با کودکي آغاز از هاانسان هوش

 و فعالل درآيالد   باله  افالراد  بالقوه هایتوانايي آن براساس که است ایزمینه آوردناهمفر کاربردی هایآموزش

 شود.مي حق م کودکي دوران در آموزشي هایفرصت ايجاد با هدف اين گردد. شکوفا آنان استعدادهای

 در .آوردمي فراهم اجتماعي متحول محیط با را فرد سازگاری و انطباق که است فرايندی کودکان آموزش

 واکالنش  تالر آگاهاناله  جامعاله  تغییرات چنینهم و سازماني تغییرات به ديگر افراد به نسبت خالق افراد نتیجه

 آن کارکنالان  مهالارت  و دانالش  به زيادی حدود تا سازمان زندگي ادامه و حیات که جاآن از و دهندمي نشان

 برای و داشت خواهند سازماني وریبهره و کارآمدی در مؤثرتری نقش ترو خالق ماهرتر افراد دارد، بستگي

 چنالین  تالر کالن نگاه در و سازمان چنین و مجهزترند و ترآماده جديدتر، هایمسئولیت قبول و وظايف ايفای

 .شد نخواهد فکری جمود دچار هرگز ایجامعه

 کودکالان  روی بالر  تمرکالز  و توجاله  بالدون  خالق، شهروند پرورش و خالق شهر ايجاد برای ريزیبرنامه

 بالرای « پالارک خالقیالت  »ايجاد  اساس همین بر درست و نیست؛ پذير امکان هاآن خالقیت و پرورش ز،امرو

 کودکالان  بازی فضاهای جمله از« پارک خالقیت» .گرددمي تلقي ضروری و مهم امر بسیار اين به يابيدست

 چنالین  در ازیبال  فالردی اسالت. محالیط    منحصر به هایويژگي دارای آن یاستفاده مورد به توجه با که است

 مشوق و ساده امکان تا حد و ناپذيرپايان ایگونه و به باشد؛ جريان در ديگر محیط به محیطي از بايد فضايي

 کودکان باشد. شکوفايي و خالقیت

 دريافالت  خالود  خاص شیوه با را آن کودکان که است، نهفته و پنهان درسي یبرنامه نوعي واجد فضا اين

 یکننالده تسالري   عوامالل  هاپارک اين که آنجا از کنند.مي برقرار ارتباط خود ساالنهم با ساير همزمان و کرده

 هالای روش کالودک،  والالدين  غیرانحصالاری  روابالط  محالرک،  محیط مواد، وتشوي ، ترغیب جمله از خالقیت

 و ايجالاد  در عمیقالي  بسیار تاثیر تواندمي رواين از را داراست؛ ... و معلومات کسب فرصت کودک، پرورش
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يالادگیری و   شامل خالقیت مراحل ها،پارک دراين کودک چنینهم باشد. داشته نیز زودبازده خالقیت رورشپ

 هالای مهالارت  فیزيکالي،  هالای مهالارت  ذهنالي،  هایخالقیت پرورش پارک، اين در. نمايدمي طيارائه ايده را 

 اين ايجاد دستاوردهای ترينمهماز  .است شده داده قرار استقالل هدف حس و خالقیت گفتاری، و ارتباطي

 ايجالاد  و خالود  از مثبالت  تصالوير  ايجالاد  واگرا، تفکر ايجاد ،قالبي شکستن فکر هم در کودک، روی بر پارک

 (. 54 :1733است )پیاژه، يادگیری فرآيند در نشاط و انگیزه

 

 
 

 (1131نده، دار بسترهای متاثر شهر خالق و مراحل آموزشی پارک خالقیت )نگار: ارتباط معنی4شكل شماره 

در  . در حقیقالت با توجه به موارد ذکرشده در طراحي فضای پارک خالقیت بايد مفاهیم زير تالداعي شالود  

پالارک   هالای مفهالومي  ويژگالي »فرآيند طراحي چنین فضاهايي بايد به صورتي ويژه بر اين مفاهیم باله عنالوان   

 تمرکز و تاکید گردد. اين مفاهیم عبارتند از:« خالقیت

 ارجاع کودک، در کنجکاوی حس برانگیختن برای شده طراحي هایبازی اساس جكاوی(:کن سوال) طرح -

 اثالرات  یمشالاهده  بالا  کودک صورت اين است. در مشابه موارد آن در تکرار و پايدار قوانین و اصول به وی

 اتتجهیز از استفاده پرداخت. خواهد خود در ذهن سوال طرح به متعدد هایجايگاه در قانون يک گوناگون

 غیرقابالل  هالای  جريالان  نمايان سالاختن  برای تمهیداتي نیز و مشاهده قابل مسائل باب در کاوش برای علمي

 .نمود خواهد پذيرامکان را هدف اين به يابيدست مشاهده

 و شکسالت  حالس  حتالي  آن، از حاصالل  غالرور  و پیروزشدن حس زدگي،شگفت هیجان، احساس: تجلی -

 انتهالای  در حتي و آن خالل در بازی، انجام ابتدای در کودک که ديگرناشناخته  احساس هاده و سرخوردگي

 جديالد  احسالاس  هالر  کشف و داردوامي خود و احساسات نهان در کاوش به را وی آورد،مي دست به بازی

 احساسالات  باله  رسالیدن  در را او است کاله  خودش درون در انگیزشگفت دنیای يک کشف همانند وی برای

 هالای وجالود جنباله   و متوسالط  و آسان سخت، سطح سه در هاييبازی طراحي اند.رسمي ياری انگیخته خود

 رساند.مي ياری خود احساسات شناسايي در را او کودک، در حسي محرک
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 بهتالر  کودکالان  تخیالل،  تشالوي   است. با تخیل سازد،مي ممکن را خالق تفکر که عاملي ترينمهم تخیل: -

 و حالال  زمالان  از تواننالد مالي  تخیل کمک به کودکان يابند. دست هاپديده از تازه و درکي روابط به توانندمي

 طريال   از و شوندمي رها لحظه در خود حسي جهان از آنان فراتر بروند. شد خواهد آنچه و آينده و گذشته

 شالناختن  طريال   از به طالور مثالال   .يابندمي نفس و عزت کرده بیان را خود افکار خود، تخیل پر هایکوشش

 با توانیممي و ما است. به خودشان متعل  که باشند داشته جهان از ديدی و تصور توانندمي نآنا خود هويت

 و دانندمي را مهم چیزی چه دانند،مي چه خود جهان درباره بفهمیم کودکان تخیلي بیان در کاوش و بررسي

 .کنندمي بیان را آن چگونه

 شالهودی  و عیني میزان در تخیل با آن اوتتف که است ذهني تصويرسازی روش يک نیز تجسم تجسم: -

 ممکالن  کاله  دارد خالود  ذهنیات نمودن فیزيکي و بخشیدن عینیت در سعي فرد در تجسم است؛ دو اين بودن

 باله  تجسالم  تصويرسالازی  قالدرت  باشالد.  وی حافظاله  و ازخاطرات برگرفته يا و ذهن زاده ذهنیات اين است

 خواهدمي آنچه از روشن تصويری تواندمي آن به اتکا با کودک و است تخیل از ترکاربردی و ترقوی مراتب

 تمرکالز  تصوير يا آن آرمان بر منظم، طور به و بیاموزد را ذهني تصويرسازی کودک چنانچه نمايد. متجلي را

آنچاله   باله  عمالال  توانالد مالي  گردد، گرجلوه عیني واقعیتي صورت به برون در تا دهد مثبت انرژی آن به و کند

 يابد. دست است، کردهمي مجسم

 

 های مصداقیمعرفی نمونه

 نیالز در  را خاصالي  جايگالاه  های خالقیت،طري  ايجاد پارک از خود معرفي ضمن دنیا در خالق شهرهای

 دوران در را خالقانه هایآموزش که کشوری است نخستین برای نمونه، ژاپن کنندمي کسب جهان مردم بین

 کاله  اسالت  کشالوری  نخسالتین  چنالین هالم  گرفت؛ کاربه« خالقیت هایپارک»در  بازی قالب در نیز و کودکي

 چگونه که آموختند اين کشور در ژاپني نوجوانان ترتیب اين به نمود. شروع مدرسه از را کارآفريني آموزش

 جهالش صالنعتي   باله  صورت بدين آنها سازد؛ عملي را خويش فکر بايد چگونه ترمهم آن از و کرده فکر بايد

 کاله  دانندمي خوب بسیار مردم جهان، صنعتي کشور ترينپیشرفته عنوان به ژاپن در نمودند. کمک کشورشان

 بسالیار  امر اين به حاضر حال در و ديد خواهند زيان نکنند، حفظ را خود هایسنت صنعتي، یدرجامعه اگر

 و طبیعالت  بالا  هالا آن واقعي ارتباط همانا که اندکرده گم را چیزی شانفرزندان که و معتقدند دهندمي اهمیت

   .کندمي رشد مردم با فولکلور و زبان مثل قدم به قدم های سنتيبازی دراين کشور. است جامعه

 کودکي، دوران در خالقیت رشد به توجه ضرورت اروپايي نیز، پیشرفته کشورهای ديگر نیز و آمريکا در

 سهیم را خود مهم امر اين در« تخالقی های پارک»ايجاد  با تا داشته اين بر را بزرگ های شهرهایشهرداری

 نمايند. 
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 نتیجه گیری

حسب محیط و شرايط ديگر، به صالورت کالم يالا زيالاد     برخالقیت در بشر از استعدادهای عمومي است و 

تالرين و  مهالم از خالقیالت وجالود دارد کاله     رشد خالقیالت  گسترش وهای مساعدی برای کند. محیطبروز مي

هالا  آنتوجه باله شالکوفايي خالقیالت فالردی در      و خالقیتند هایظرف هاشهرها هستند. شهر هاترين آنبزرگ

 بالا  بلکاله  آيالد؛ نمالي  وجالود  باله  خود به خود خالق سبب ظهور شهرونداني خالق خواهد شد. اما شهروندان

 شالهروندی،  مالوثر  نقش ايفای راستای در چگونه آموزندمي کودکي، در دوران باالخص هدفمند هایآموزش

 شهر بجويند. بنابراين الزمه ايجاد آنها از را بهره و بیشترين رسانند فعالیت به را خويش بالقوه هایتوانمندی

 کند، و سازماندهيمي رشد خالقیت آن در که است فضايي شهر خالق .است خالق شهروند پرورش خالق،

یم مالردم باله   ورود مسالتق ايالن امالر بسالتر الزم بالرای     و  ،گرددمي ريزیطرح خالقانه طور نیز به آن مديريت و

 انجامد.های شهری ميحداکثری پروژه نمايد و به بازدهيشهرسازی را ترويج مي

مهمالي   نقش خالق شهروند هايي هستند که در پرورشها و آموزش و پرورش از جمله سازمانشهرداری

ايجالاد   در آموزش خصوصا از ابتدای کودکي،  همکالاری ايالن دو سالازمان    دارد. با ايمان به ارزش عهده بر را

بالازآفريني  و نیالز  تالش در کودکالان   و برای رشد خالقیت، انگیزه« پارک خالقیت»فضاهايي شهری با عنوان 

آورند)و درپیشینه تاريخي و فرهنگالي کشالورمان باله    های سنتي که زمینه شکوفايي خالقیت را فراهم ميبازی

عنالوان شالهروندان خالالق شالهرهای      دکان بهتواند گامي بزرگ در زمینه پرورش کوشوند( ميوفور يافت مي

 آينده را فراهم آورد ؛ و تالشي موثر در راستای رسیدن به شهرهای خالق باشد.
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