"تعریف پارک های موضوعی"
در سالهای اخیر ،صنعت گردشگری ،بهعنوان یک صنعت مهیج و دارای پتانسیل فراوان در راستای افزایش درآمد ملی و
همچنین ایجاد اشتغال پایدار ،در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است .این صنعت ،دارای گونههای مختلفی است که
هر یک با توجه به ظرفیتهای یک منطقه ،میتوانند منجر به توسعه آن منطقه گردند .یکی از این گونههای گردشگری،
که ایده اولیه آن توسط دیزنیلند ارائه و پیادهسازی شده است ،پارکهای موضوعی است .پارکهای موضوعی 1اساسا در
پارادایم «اقتصاد تجربه» بعنوان پارادایم اخیر اقتصاد پس از اقتصاد کالا و اقتصاد خدمات شکل گرفته و بر آن مبنا توسعه
یافتهاند .بر اساس تعریف انجمن بینالمللی پارکهای تفریحی و جاذبهها "2این پارکها عبارتند از پارکهای تفریحی دارای
جاذبههای موضوعی مانند غذا ،لباس ،سرگرمی ،فروشگاههای خردهفروشی و مانند آن که در سالهای اخیر ،بهعنوان یک
شاخه مهم گردشگری و با هدف ارتقا اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای شغلی ،بهطور گسترده در جهان مورد توجه قرار
گرفتهاند.
از آنجا که سرمایهگذاری در این نوع پارکها میتواند با ریسکهای بزرگی همراه باشد ،بنابراین مطالعات چند وجهی این
صنعت ،به عنوان یک موضوع بسیار مهم ،پیش از سرمایهگذاری اولیه ،دارای اهمیت است .در این راستا ،پژوهشگران
پارکهای موضوعی را از جنبههای مختلفی مانند تاریخ و روند توسعه ] ،[2] [1شناسایی بازار و تقاضا] ) [2] [3و بسیاری
جنبههای دیگر مورد مطالعه قرار دادهاند .در نتیجه در سلسله نوشتارهایی ضمن معرفی و تحلیل پارکهای موضوعی و به
طور خاص پارکهای موضوعی فضاپایه ،تلاش میشود تا نگاه جامعی نسبت به چیستی و ابعاد مطرح در مفهوم پارکهای
موضوعی و پارکهای موضوعی فضاپایه ،اهداف ،عناصر و پیامدهای آنها در جامعه ارائه شود .در همین راستا ،در اولین
نوشتار ،مفهوم پارکهای موضوعی مورد بررسی قرار گرفته است.
پارکهای موضوعی ،مفهومی نسبتاً جدید از جاذبههای گردشگر و تلاشی برای ایجاد جو سرگرمی از مکان و زمان میباشند.
موضوع ضمنی مطرحشده در پارکها ،عمدتاً در ارتباط با اظهارات بصری و شفاهی و همچنین دیگر حوادث مانند عطر،
طعم و مزه است .این امر از طریق معماری ،محوطهسازی ،لباس کارکنان ،نمایشگاهها ،غذا و سایر خدمات دیگری که بر
تجربه مهمان تأثیر میگذارند ،محقق میشوند ] .[4در پارکهای موضوعی مدرن ،تلاش میشود تجربه را تقریب ًا به هر
جنبهای از فعالیت پارک ،پیوند دهند .میلز ،چند ویژگی منحصربهفرد را به پارکهای موضوعی مدرن نسبت میدهد .این
ویژگیها عبارتاند از شگفتیهای فناورانه ،ساختمانهای دیدنی ،نمایشهای آموزشی ،جلوههای سرگرمکننده میهمانان،
نمایشهای تاریخی ،فضای جشنهای باشکوه مانند آتش بازی ،نمایشهای سرگرمکننده و نوشیدنی ] .[5پارکهای
موضوعی به این خاطر که بر مبنای یک یا چندین موضوع شکل میگیرند با پارکهای تفریحی سنتی متفاوت میباشند.
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این پارکها به دلیل مقیاس عملیاتی عظیم آنها ] [6و همچنین نیاز به سرمایهگذاری بالا در این دسته پارکها ] ،[7حائز
توجه ویژهای میباشند.
در حالی که منشأ صنعت پارک موضوعی در ایالات متحده آمریکا است ،این صنعت در دهههای اخیر در سراسر جهان
گسترش یافته است .تجزیه و تحلیل دادههای مرتبط با پارکهای موضوعی در سطح جهان ،که بین سالهای  2991تا
 2991میزبان بیش از سه میلیون بازدیدکننده در هر سال میباشند ،نشاندهنده اضافهشدن اروپا ،آسیا و استرالیا به عنوان
مناطق دارای پارکهای موضوعی برجسته میباشد .در مجموع  12سال پس از شرکت والت دیزنی ،دیگر شرکتهای
آمریکایی شبیه برادران وارنر و  ،...همچنان به دنبال بازارهای خارجی و منابع درآمد جدید و بازار جهانی هستند .بررسی
برنامههای در حال اجرای شرکتهای مرتبط با احداث پارکهای موضوعی نشان میدهد که در اواسط دهه دوم قرن بیست
و یکم ،شرکتهای بزرگ ایالات متحده دارای حداقل  21پارک موضوعی در کشورهای کره جنوبی ،سنگاپور ،چین و امارات
خواهند بود ].[8
بر اساس نظر کلیو ،یک پارک موضوعی باید یک هویت موضوعی داشته باشد .از یک یا چند منطقه مضمونی به عنوان یک
فضای محصور با دسترسی کنترلشده استفاده کند و همچنین دارای توانایی جذب خانواده باشد .علاوه بر این ،یک پارک
موضوعی باید نوعی خاص از سرگرمی ،غذا و محصولات را ارائه دهد .با توجه به این موارد ،احداث یک پارک موضوعی،
سطح بالایی از سرمایه گذاری ،محصولات و خدمات با کیفیت ،فناوری و مدیریت مرکزی را طلب میکند ] .[9اکثر پارکهای
معاصر دارای یک موضوع غالب و چندین زیرمجموعه هستند که با موضوع غالب در ارتباطاند .به عنوان مثال ،قلمرو
پادشاهی حیوانات دیزنی که در سال  2991در فلوریدا ساخته شده است ،به طور مفهومی ،دارای سه نوع حیوان است:
واقعی ،منقرضشده و افسانهای ،که همه در آرم پارک نشان داده شده است]. [4
به طور کلی ،پارکهای موضوعی را میتوان به عنوان یک زیر مجموعه از جاذبههای بصری تعریف نمود ] .[10هرچند
پارک موضوعی ،زیرمجموعهای از جاذبههای بصری است ،اما ویژگیهایی وجود دارد که پارکهای موضوعی را از دیگر
جاذبههای بصری به ویژه جاذبههای تفریحی تمییز میدهد .این ویژگیها عبارتاند از ]:[11
 جایگزینی هزینه ورود با هزینه به ازای بهرهبرداری از هر یک از بخشهای پارک؛
 جاذبهها عمدت ًا توسط انسان ساخته شدهاند؛
 سرمایهگذاری بالا و
 ترکیبی از سرگرمیها ،غذاها و نوشیدنیها ،مغازهها و محیطی که با اجزا و ویژگیهایی که در خارج از مرزهای
پارک پیدا میشود ،متفاوت است.
با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد فوق ،تعاریف متفاوتی از پارکهای موضوعی ،ارائه شدهاند .برخی از تعاریف در جدول
زیر ارائه شده است.

تعاریف ارائهشده برای پارک موضوعی

تعریف
یک پارک تفریحی است که دارای مضمون سرگرمی ،غذا ،لباس ،سرگرمی ،فروشگاههای
خرده فروشی و  /یا  ...میباشد( .تعریف انجمن بینالمللی پارکهای تفریحی و جاذبهها)

پارکی تفریحی و محل فرار است  -فرصتی برای دور شدن از مسئولیتهای بزرگ
همیشگی
جمعی از جاذبههای مضمونی ،از جمله معماری ،چشم انداز ،وسائل سوارشدنی ،غذا،
لباس کارکنان و مغازههای خرده فروشی
پارکهای موضوعی نمونههای بزرگی از سرمایهگذاری بزرگ ،بسیار توسعهیافته ،کاربر-
گرا ،محیطهای تفریحی انسانگرا وتغییر یافته میباشند.
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پارک موضوعی را میتوان به عنوان یک اثر هنری اجتماعی که به عنوان چشمانداز
نمادین چهار بعدی در راستای افزایش جذابیت مکانها و زمانهای واقعی و خیالی

][9

طراحی شده است ،تعریف کرد.
هر نوعی از پارکهای موضوعی ،داستانی را با خود به همراه دارند ،حال این داستان
میتواند راجع به شخصیت یک رمان معروف یا انیمیشن کودکانه و یا حتی یک موضوع
علمی یا مذهبی باشد .این مکانها تلاش میکنند تا فضایی را با ابعاد مکانی و زمانی

][7

دیگر ،برای افراد ایجاد کرده و روایتهایی خاص برای مخاطبان خود از جمله کودکان،
نوجوانان و بزرگسالان بازگو کنند.

با وجود تعاریف مختلف پارک موضوعی ،یک ویژگی مشترک در میان آنها وجود دارد .پارکهای موضوعی ،به طور کلی،
موضوعات را به بازدیدکنندگان با تجربههای هیجانانگیز متفاوت از زندگی روزمره ارائه میدهند ].[13
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