
بهگردشـگریبرفرایندتصمیمگیریسـرمایهگذاران اثرتجر

ینی )مطالعهموردیامتیازدهیسرمایهگذارانحوزهکارآفر

درایرانبهشاخصهایطرحها(

35
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ار 

 به
ل،

  او
اره

شم
م ، 

ده
یاز

ل 
سا

الگویگردشگریخالقمبتنیبررویکردبازآفرینیفرهنگمحور
باتأکیدبرایدۀشهرخالق

سعید اردالن1، کرامت الله زیاری2، نوید سعیدی رضوانی3، کیومرث حبیبی4

DOI:10.22034/jtd.2021.240128.2087

1. دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
Email: zayyari@ut.ac.ir 2. استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(؛

3. استادیار،گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
4. دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

ــی نویســندۀ دوم و مشــاورۀ نویســندۀ ســوم وچهــارم در دانشــگاه آزاد اســالمی  ــه راهنمای ــری ســعید اردالن در رشــتۀ شهرســازی ب ــه از رســالۀ دکت ــه برگرفت ــن مقال 5. ای
قزویــن اســت.

چکیده
ــش و  ــه خوان ــاز ب ــنندج نی ــالق س ــهر خ ــی ش ــت تاریخ ــان باف ــم زم ــعۀ ه ــت و توس حفاظ

ــای  ــۀ نیروه ــگ، به منزل ــت و فرهن ــا خالقی ــن آن دارد ت ــون مت ــای گوناگ ــایی الیه ه رمزگش

ــانی، در  ــرمایه های انس ــی و س ــی، فرهنگ ــرفت اجتماع ــادی، پیش ــۀ اقتص ــعه و محرک توس

ــن  ــدف ای ــوند. ه ــالق ش ــگری خ ــعۀ گردش ــق توس ــبب تحق ــود س ــالق خ ــکان خ ــتر م بس

پژوهــش شناســایی عوامــل مؤثــر در الگــوی گردشــگری خــالق مبتنــی بــر رویکــرد 

ــش  ــن پژوه ــت. ای ــنندج اس ــالق س ــهر خ ــی ش ــت تاریخ ــور در باف ــی فرهنگ مح بازآفرین

ــوع کاربــردی و براســاس روش ترکیبــی )اکتشــافی و توصیفی ـ پیمایشــی( اســت. روش  از ن

جمــع آوری داده هــا کتابخانــه ای و میدانــی اســت. در بخــش اول پژوهــش، دیــدگاه جامعــۀ 

ــا  ــی بافــت تاریخــی شــهر خــالق ســنندج، ب ــرگان حــوزۀ پژوهــش، یعن آمــاری شــامل خب

ــل  ــک روش تحلی ــه کم ــات ب ــد. اطالع ــی ش ــد بررس ــری هدفمن ــی و نمونه گی روش کیف

و  و مضمون هــا  گــردآوری  نیمه ســاختاریافته  و  عمیــق  بــا مصاحبه هــای  و  موضوعــی 

مقوله هــای اثرگــذار در بازآفرینــی فرهنگ محــور شناســایی شــدند. در بخــش دوم پژوهــش، 

بــا روش کّمــی  و غربالگــری، عوامــل شناسایی شــده بــا روش دلفــی فــازی بررســی و ســپس 

ــی،  ــی، اجتماع ــون فضای ــت مضم ــدند. هف ــل ش ــدی تحلی ــل تأیی ــل عام ــا روش تحلی ب

ــایی  ــش شناس ــه از پژوه ــادی و 27 مقول ــاختاری و نه ــانی، س ــی، انس ــادی، فرهنگ اقتص

ــه  ــور ارائ ــی فرهنگ مح ــرد بازآفرین ــر رویک ــی ب ــالق مبتن ــگری خ ــوی گردش ــدند و الگ ش

ــر ظرفیــت  ــری از تمرکــز فرهنگــی ب ــا بهره گی ــد، ب شــد. الگــوی گردشــگری خــالق می توان

بالقــوۀ فرایندهــای خــالق در بافــت تاریخــی شــهر خــالق ســنندج، ســبب رشــد اقتصــاد 
ــم  آورد.5 ــاکنان را فراه ــگران و س ــن گردش ــارکت بی ــکان مش ــود و ام ــالق ش خ
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بازآفرینــی فرهنگ محــور، ایــدۀ شــهر 

ــت  ــالق، باف ــگری خ ــالق، گردش خ

تاریخــی، شــهر خــالق ســنندج

مقدمه
دغدغــۀ  مهم تریــن  پایــدار«  »ثــروت  تولیــد  امــروزه، 

مدیریــت شــهری بــرای تــداوم حیــات و هویــت شهرهاســت. گــواه 

ــه از  ــت ک ــالق اس ــگری خ ــالق و گردش ــهر خ ــکل گیری ش آن ش

جدیدتریــن رویه هــای مدیریــت موفــق شــهری بــرای جــذب 

ســرمایه های مــادی و غیرمــادی به شــمار مــی رود )صفایی پــور 

ــز  ــۀ مرک ــز، به منزل ــی نی ــت تاریخ ــری، 1400: 107(. باف و جعف

و قلــب تپنــدۀ شــهر، بســتر جــذاب مــکان خــالق اســت و 

ســناریوهای متنوعــی بــه گردشــگران خــالق ارائــه می کنــد و 

ــت در  ــن باف ــا ای ــت. ام ــگ اس ــاد و فرهن ــی اقتص ــدف آن پویای ه

تعامــل بــا دنیــای پیرامــون خــود و مواجهــه بــا فراینــد جهانی شــدن 

و افــت منزلــت مکانــی بــا مشــکالت بســیاری روبه روســت. 

ــرده و آن را در  ــدید ک ــه را تش ــض مدرنیت ــد متناق ــدن رون جهانی ش

فراینــد متقابــل همگن ســازی ها و ناهمگن ســازی های هویــت 

جماعتــی )خرده فرهنــگ( جــای داده اســت )فکوهــی، 1386: 143(. 

ازایــن رو، بافــت تاریخــی شــهر خــالق ســنندج، بــرای 

حفاظــت و توســعه، بایــد هــم رویکــردی فراگیــر بــه ابعــاد ســازندۀ 

خــود داشــته باشــد و هــم الیه هــای متنــوع متــن خــود را بازبینــی و 

رمزگشــایی کنــد. بدین منظــور، بایــد از رویکــرد و الگویــی فرهنگی 

بــا بهره گیــری از عوامــل مؤثــر در  ایــدۀ شــهر خــالق اســتفاده شــود 
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تــا خالقیــت و فرهنــگ، به مثابــۀ نیروهــای توســعه و عوامــل 

محــرک مــکان خــالق، ســبب توســعۀ گردشــگری خــالق شــوند.

در ســال های اخیــر، بافــت تاریخــی شــهر ســنندج، در 

مواجهــه بــا توســعۀ شــهرِی شــتابان و نامــوزون، دچــار دگرگونــی و 

اســتحالۀ ســاختار شــهری شــده کــه تــداوم حضــور شــهر ســنندج 

ــکالت  ــا مش ــیقی«1 را ب ــی موس ــالق جهان ــهر خ ــوان »ش ــا عن ب

ــوم  ــه از مفه ــه ک ــن، آن گون ــت. بنابرای ــرده اس ــه ک ــیاری مواج بس

ــداری«،  ــوم »پای ــه از مفه ــم و ن ــار داری ــهری« انتظ ــی ش »بازآفرین

ــتۀ  ــهری در گذش ــت ش ــد مرم ــت. رون ــد فضاس ــد بازتولی نیازمن

 ایــن شــهر نشــان می دهــد کــه اقدامــات دولــت و شــهرداری 

ــت  ــود ماهی ــا وج ــت. ب ــوده اس ــز ب ــیار ناچی ــه بس ــن زمین در  ای

ظرفیت هــای  و  تاریخــی  بافــت  خــالق  فرهنگی ـ گردشــگری 

ویــژۀ مکانــی و تمایــزات محلــی آن، توجــه کمــی  بــه دســتاوردهای 

رویکــرد بازآفرینــی فرهنگ محــور2 برپایــۀ فرهنــگ و ظرفیت هــای 

ــت  ــی، هوی ــنت های فرهنگ ــون س ــر آن همچ ــون و بی نظی گوناگ

ــت.   ــده اس ــالق ش ــگری خ ــارکتی گردش ــای مش ــهری و برنامه ه ش

ظرفیــت  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  ارزش  بــه  بی توجهــی  ایــن 

ــی  ــیب های اجتماع ــب آس ــی موج ــت تاریخ ــگرپذیری باف گردش

فراوانــی بــه رشــد و پویایــی شــهر خــالق شــده اســت،  درحالی کــه 

ــر  ــادی عص ــای اقتص ــت ه ــن فعالی ــي از پویاتری ــگری یک گردش

ــي دارد  ــش مهم ــي نق ــدار محل ــعۀ پای ــه در توس ــت ک ــر اس حاض

و  تأثیرگــذار  عوامــل  شــناخت  نیازمنــد  توســعۀآن  اولویــت  و 

ــر  ــي در ه ــي و فرهنگ ــادی، اجتماع ــي، اقتص ــدۀ طبیع محدودکنن

منطقــه اســت )نجفــی و همــکاران، 139:1398(.  صاحب نظــران 

بــه پایــداری گردشــگری خــالق بــاور دارند)بســته نگار و همــکاران، 

ــی  ــدار تلق ــعۀ پای ــوی توس ــی به س ــی را گذرگاه 1396( و بازآفرین

می کننــد کــه بــر راهبردهــا و مفاهیمــی  از جملــه پایــداری، 

 .)Vanista et al., 2016: 5( کیفیــت و هویــت مبتنــی اســت

رویکــرد  بــا  و  شــهرخالق  ایــدۀ  مفهــوم  از ایــن رو 

ــۀ  ــعۀ خالقان ــود را در توس ــت خ ــور، اهمی ــی فرهنگ مح بازآفرین

ارزش هــای فرهنگــی بافــت تاریخــی شــهر خــالق ســنندج و 

ــه  ــه ب ــا توج ــی آن، ب ــرمایه های اجتماع ــای س ــش توانایی ه افزای

ــی،  ــری، فرهنگ ــای هن ــی در زمینه ه ــردی و گروه ــتعدادهای ف اس

علمــی، ورزشــی و صنایــع خــالق3 آشــکار می کنــد. امــا رهیافــت 

بازآفرینــی بــرای به روزکــردن بافت هــای تاریخــی، عــالوه بــر 

پاســخ گویی بــه نیازهــای مــردم و زندگــی روزمــرۀ آن هــا، بــه 

ــا  ــه آن تنه ــتیابی ب ــه دس ــد ک ــه می کن ــی توج ــت تاریخ ــت باف هوی

در گــرِو توجــه بــه گردشــگری خالقانــۀ شــهری اســت )پوراحمــد و 

 .)75  :1397  احمدی فــرد، 

ــن پرســش پاســخ دهــد  ــه ای ــن، محقــق قصــد دارد ب بنابرای

کــه  آیــا شــهر خــالق ســنندج بــا بافــت تاریخــی خــود، کــه درحــال 

1. https://en.unesco.org/creative-cities/sanandaj
2. Cultural-led regeneration 
3. Creative Industries

ــود  ــری خ ــی و هن ــکوفایی فرهنگ ــه دورۀ ش ــود ب ــذار از دوران رک گ

اســت، می توانــد رویکــرد بازآفرینــی فرهنگ محــور را بــه کار 

گیــرد و از عوامــل مؤثــر در ایــدۀ شــهر خــالق بهــره بــرد و درنتیجــه 

مــکان مناســبی بــرای تبلــور گردشــگری خــالق شــود یــا نــه.

از این رو، در این پژوهش، تالش شده است: 

ــور در  ــی فرهنگ مح ــرد بازآفرین ــر در رویک ــل مؤث 1- عوام

بافــت تاریخــی شــهر خــالق ســنندج شناســایی و بررســی شــوند.

ــی  ــرد بازآفرین ــۀ رویک ــالق برپای ــگری خ ــوی گردش 2- الگ

فرهنگ محــور در بافــت تاریخــی شــهرخالق ســنندج ارائــه شــود.

3- راهکارهایــی عملــی برپایــۀ الگــوی موردنظــر ارائــه 

ــوند. ش

مبانی نظری پژوهش
رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور 

ــاردم  ــرن چه ــۀ اول ق ــتین بار در نیم ــی«4 نخس واژۀ »بازآفرین

میــالدی بــه کار بــرده شــد کــه بــه معنــای »بازتولیــد طبیعِی بخشــی 

 Roberts, 2003:( از تمامیــت زنــدۀ در معــرض نابــودی« اســت

16(. در حــال حاضــر، تحــول مرمــت شــهری در دهه هــای اخیــر 

ــی  ــوب بازآفرین ــون در چارچ ــات گوناگ ــازمان دهی و اقدام ــه س ب

شــهری گرایــش یافتــه اســت )لطفــی، 1390(. بازآفرینــی شــهری 

ــهر  ــعۀ درون زای ش ــدف آن توس ــه ه ــت ک ــری اس ــر تفک ــی ب مبتن

ــت و  ــهر اس ــاکنان ش ــی س ــی و محل ــازی اجتماع ــن نوس و متضم

ــایرین، 1390(.  ــود)ایمری و س ــام می ش ــردم انج ــارکت م ــا مش ب

ــازی  ــر از نوس ــی  فرات ــدار اقدام ــهری پای ــی ش ــن رو، بازآفرین از ای

 Gullino, 2009, 2013; Li et al., 2016,( فیزیکــی اســت

ــا  ــدار ب ــعه پای ــه از توس ــن گون ــداف ای ــد، اه ــن رون 1494(. در  ای

ــک  ــدی در ی ــود کالب ــادی و بهب ــداری اقتص ــی، پای ــق اجتماع تواف

 Ertan &(ــت ــن اس ــت یافت ــل دس ــهری قاب ــی ش ــروژه بازآفرین پ

ــدف  ــه ه ــهری، ک ــت ش ــع مرم Eerciolu, 2016: 602(. در واق

آن حفاظــت همــراه بــا توســعه اســت ،در فراینــدی تدریجــی 

ــته  ــده و توانس ــل ش ــی تبدی ــی اصل ــه مفهوم ــی ب ــی جانب از مفهوم

ــی، 1384(  ــه )رجای ــت جامع ــاکلۀ هوی ــه ش ــگ را ب ــت فرهن اس

ــد.  تبدیــل کن

امــا »بازآفرینــی فرهنگ محــور« را می تــوان اصلی تریــن  

مفهــوم بازآفرینــی شــهری در ســه دهــۀ اخیــر دانســت. بازآفرینــی 

ــور محرکــۀ بازآفرینــی شــهری  ــۀ موت شــهری فرهنگ محــور، به مثاب

ــنت ها،  ــامل س ــی ش ــای مکان ــه ویژگی ه )Roberts, 2003(، ب

میــراث و خرده فرهنگ هــا در دســتیابی بــه تصویــری واحــد از 

ــرده  ــژه ک ــه وی ــی توج ــاد محل ــی در اقتص ــردی رقابت ــهر و راهب ش

اســت )شــبانی و  ایــزدی، 70:1393(. در جــدول 2، روایــت 

 1990 ســال  از  فرهنگ محــور  بازآفرینــی  اثرگــذاری  الگــوی 

ــت: ــده اس ــه ش ــون ارائ تاکن

4. Regeneration
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جدول 2: الگوی اثرگذاری بازآفرینی فرهنگ محور در سه دهۀ اخیر

منبعحوزۀ اثرگذارینحوۀ مواجهه

رویکرد مرمت شهری
بازآفرینی فرهنگ محور 

فرهنگ به مثابۀ عامل تسهیلگر و نیروی محرکه
)Montgomery, 1998; Evans, 2004(

فرهنگ به مثابۀ شیوه ای برای تعالی بخشیدن به کیفیت مفهوم فرهنگ

مکان به منظور جذب طبقۀ خالق

)Kloosterman, 2014; Florida et al., 

2015(

سیاست

پیش رو

اواسط دهۀ 1990 

تا سال 2010
ایجاد تمایز در ماهیت فرهنگی کیفیت مکان
و به کارگیری تسهیالت خرده مقیاس فرهنگی

به مثابۀ بخش یکپارچه ای از محیط تولیدمحور

سال 2010 تاکنون
سرمایه گذاری در تسهیالت فرهنگی

به مثابۀ مسئله ای در حوزۀ  کیفیت مکان

کاربست

)Pratt, 2010; Oliveira, 2011(صنایع خالق- دوران مشارکتشیوه

عرصۀ فرهنگ همگانیحوزه
)Richards & Wilson, 2004; 

Bianchini & Ghiraldi, 2007(

معیار اقدام

توسعۀ همگانی )حفاظت ـ احیا(کالبدی

)Richards & Palmer, 2012(

رویدادمحوری و زمان وارگیمحتوایی

ــری  ــای متأخ ــه رویکرده ــور از جمل ــهری فرهنگ مح ــی ش بازآفرین

ــات شــهری  ــداوم هم زمــان حی ــا و ت اســت کــه درصــدد اســت احی

ــگ در  ــگاه فرهن ــت جای ــر اهمی ــت و ب ــی اس ــای تاریخ در بافت ه

معنایــی فراگیــر و جامــع و به کارگیــری صنایــع خــالق به مثابــۀ 

کیــد مــی ورزد  عامــل اصلــی محــرک بازآفرینــی و آفرینــش مــکان تأ

ایــن  ادعــای  مهم تریــن   .)229  :1395 همــکاران،  و  )لطفــی 

ــازندۀ  ــد س ــق رون ــرای خل ــات ب ــی باثب ــدآوردن پایگاه ــرد پدی رویک

اقتصــادی و درنتیجــه رونــق اقتصــادی شــهر اســت و بــه ایــن منظور، 

بــر اصولــی از قبیــل داشــتن رویکــردی راهبــردی بــرای حفاظــت از 

منابــع موجــود ماننــد منابــع طبیعــی، کالبــدی، انســانی و همچنیــن 

در بخش هــای  منابــع جدیــد، ســرمایه گذاری  و  ثــروت  خلــق 

روســاختی بازآفرینــی از قبیــل امکانــات فرهنگی ـ اجتماعــی و 

ــدی و  ــاخت های کالب ــون زیرس ــاختی همچ ــای زیرس ــز بخش ه نی

زیرســاخت های اقتصــادی ماننــد کارآفرینــی، اشــتغال و کســب وکار 

ــرا،  ــهری فرهنگ گ ــق ش ــن خل ــد، ضم ــعی می کن ــد دارد و س کی تأ

ــز فراهــم آورد )مــرادی و  ــق ســازوکار اقتصــاد آن را نی ــات رون موجب

همــکاران، 1398: 7(

ایدۀ شهر خالق
اواخــر  در  النــدری  نخســتین بار  را  خــالق  شــهر   ایــدۀ 

ــگ  ــاور او، فرهن ــه ب ــرد )Landry, 2012(. ب ــرح ک ــۀ1980 مط ده

به مثابــۀ ارزش هــا، بینش هــا و شــیوۀ زندگــی بســتری را فراهــم 

ــد  ــود و رش ــر می ش ــت ظاه ــوب آن خالقی ــه در چارچ ــد ک می کن

می کنــد. درنتیجــه، کاتالیــزوری بــرای توســعه به شــمار می آیــد 

)Bury, 2013: 179(. پژوهشــگران ایــدۀ شــهر خــالق، فرهنــگ را 

ابــزار بازآفرینــی شــهری و صنایــع خــالق را موتــور توســعۀ اقتصــادی 

ــت را  ــدری )2012( خالقی ــد )COIN1, 2017: 41(. الن می دانن

ــکالت  ــد مش ــه می توان ــد ک ــی می کن ــدی تلق ــی جدی ــع فرهنگ منب

ــرای  ــهری ب ــت ش ــهر و سیاس ــتۀ ش ــا گذش ــد، ب ــرف کن ــهر را برط ش

ــراه  ــهر هم ــت ش ــون و واکاوی هوی ــای گوناگ ــتی فرهنگ ه هم زیس

شــود و بــه گفت وگــو بنشــیند و مفهــوم شــهر پایــدار را ارتقــا بخشــد. 

ــوآوری  ــادی و ن ــد اقتص ــه رش ــه ب ــت ک ــی اس ــزار مهم ــت اب خالقی

 Hospers & Pen, 2008; Aranha et( ــد ــک می کن ــهرها کم ش

.)al., 2017; Grodach, 2013

1. Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards
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ــون  ــای گوناگ ــور در بخش ه ــا حض ــگ، ب ــت و فرهن خالقی

ــهری، واژگان  ــه ای و ش ــی، منطق ــی مل ــت های فرهنگ ــد سیاس مانن

جدیــدی نظیــر اقتصــاد خــالق فرهنگــی، صنایــع خــالق و 

فرهنگــی، خوشــۀ خــالق، شــهر خــالق، قطــب خــالق و فرهنگــی 

ــت  ــرده اس ــهری ک ــعۀ ش ــای توس ــالق را وارد نظریه ه ــۀ خ و طبق

)میرزایــی و همــکاران، 1398: 109(. شــهر خــالق مرکــز نوآوری، 

ــکاران،  ــی و هم ــت )ماف ــروت اس ــه ث ــده ب ــل  ای ــت و تبدی خالقی

ــات  ــر اقدام ــی، ب ــردی فرهنگ ــا رویک ــالق، ب ــهر خ 1397(. ش

ــا  ــالق ب ــهر خ ــی در ش ــزی فرهنگ ــد  دارد. برنامه ری کی ــی تأ مردم

 ایجــاد ارتبــاط چندســویه بیــن مــردم و مدیــران شــهری و همچنیــن 

نخبــگان و طبقــۀ خــالق اجرایــی می شــود )ایراندوســت و غالمــی 

 زارچــی، 1394: 57(. 

جدول 1: مهم ترین دیدگاه های اندیشمندان و سازمان های دخیل دربارۀ ایدۀ شهر خالق

منبعویژگی

Landry, 2012مردم و سازمان های خالق، محیط خالق، فرهنگ خالق، ظرفیت بالقوۀ صنایع فرهنگی و مراکز نوآوری شهرها.

ده عامل اصلی در نظریۀ فلوریدا: تنوع، امکانات رفاهی خاص، سرزندگی، فرهنگ، فّناوری و نوآوری، استعداد، 
خالقیت، مدارا و تاب آوری، زیبایی شناسی، محیط، پایداری و امنیت.

Trip, 2007: 31

از سال 2004 شبکۀ شهرهای خالق یونسکو، عاملی برای پایداری و توسعۀ شهری بوده و شامل توجه به صنایع 
خالق، پیوستگی جهانی سرمایۀ انسانی، حمایت های عمومی، جذب گردشگری، درهم کنش فرهنگی،

 قابلیت های طبیعی، هفت زمینۀ ادبیات، فیلم و سینما، موسیقی، صنایع دستی و فولکلور، طراحی، 
هنرهای چندرسانه ای، غذا و تغذیه است.

URL11

Kern & Runge, 2009صنایع خالق، میراث خالق، فرهنگ خالق، گردشگری، سیاست های فرهنگی و همکاری های بین المللی.

توجه به فّناوری، چندفرهنگ گرایی، تسامح و تساهل، وجود محیط فرهنگی، تکثرگرا، محیط های اجتماعی 
بازفرهنگی و تعامالت اجتماعی.

 Vanolo,2008: 372

شناسایی بوهمیان2 به عنوان نخبگان فاقد تحصیالت دانشگاهی و شامل متخصصان، نویسندگان و هنرمندان 
خالق یا نمایشی، عکاسان و اپراتورهای تصویر و تجهیزات ضبط صدا، متخصصان حوزۀ ورزش، هنر و سرگرمی.

 Boshma & Fritsch,

2009

Girard, 2011شهر خالقیت محور، کارآفرینان خالق، کیفیت زندگی و فعالیت خالق.

 دیدگاه مرکز هنری قطب علمی صنایع خالق و نوآور  مبنی برتوجه به صنایع خالق، پیوستگی جهانی، صنایع 
کوچک، حمایت های عمومی، جذب گردشگری، میراث فرهنگی، حاکمیت خالقانه و جذابیت های اقتصادی.

CCI3, 2012: 64

 استفاده از ایدۀ شهرخالق به منزلۀ کلید شکوفایی اجتماعی و اقتصادی شهری برای جذب بخش های 
خاصی از طبقۀ متوسط. 

Lowes, 2015: 67

به باور پرت، شهرهای خالق پنج ویژگی دارند: 1( خالقیت؛ 2( اقتصاد دانش محور که باالترین سطح توسعۀ 
اقتصادی است و اقتصاد خالق که عنصر اصلی آن شناخته می شود؛ 3( فعالیت فرهنگی که دستیابی به ارزش 

اقتصادی مستقیم را تسهیل و از آن حمایت می کنند؛ 4( اقتصاد فرهنگی یا خالق که جامع تر است و
کید بر مهارت ها و منابع الزم برای تولید با کیفیت عالی و خروجی های خالق و فرهنگی.  5( تأ

Pratt, 2010: 14

براســاس دیــدگاه صاحب نظرانــی ماننــد النــدری، فلوریــدا، 

پــَرت و ساســاکی می تــوان گفــت نظریــۀ شــهر خــالق کامل تریــن 

ــرح  ــده مط ــهر  آین ــۀ ش ــون در زمین ــه تاکن ــت ک ــه ای اس نظری

شــده اســت )امیــری و همــکاران، 1398: 707(. بایــد توجــه 

داشــت کــه شهرخالق شــدن و خالق مانــدن مســتلزم تغییــر 

ــه  ــتر از  این ک ــودن، بیش ــی، خالق ب ــور کل ــت. به ط ــرش اس نگ

ــز،  ــدری و هیام ــتا )لن ــه  ایس ــت ن یاس ــدی پو ــد، فراین ــر باش فک

.)1395

گردشگری خالق
گردشــگری خــالق اصطالحــی بــود کــه ریچــاردز و ریمونــد 

)2000( بــه کار بردنــد و ســپس شــبکۀ خالقانــۀ یونســکو )2006( 

 :Marques & Borba, 2017( آن را تصویــب و بازتعریــف کــرد

86(. گردشــگری خــالق شــکل پایــداری از گردشــگری اســت کــه 

فرصــت توســعۀ ظرفیت هــای خالقانــه را از طریــق مشــارکت فعــال 

در دوره هــای آموزشــی و شــناخت خــاص مقصــد گردشــگری 

فراهــم می کنــد )Richards & Raymond, 2000(. گردشــگری 

1. URL1: http://www.unesco.org/new/en/mediaservices/singleview/news/28_cities_join_the_unesc
o _ creative_ cities_ network.
2 .Bohemian
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اســت:  کــرده  تعریــف  این گونــه    )2006( یونســکو  را  خــالق 

»گردشــگری خــالق یعنــی ســفر به ســوی تجربه هــای اصیــل و 

ــا میــراث یــا ویژگی هــای  جالــب توجــه، شــناختن هنــر و آشــنایی ب

ــی آن  ــگران و اهال ــان گردش ــاط می ــراری ارتب ــاص و برق ــی خ مکان

ــر  ــدول زی ــتی اند.« ج ــگ زیس ــدگان آن فرهن ــه پدیدآورن ــه ک منطق

ــد: ــان می ده ــگری را نش ــوالت گردش ــد تح رون

)Kim, 2013( جدول 2: تحوالت روندهای گردشگری

مشخصات گردشگریشرایطدورۀ زمانیمرحله

عصر صنعتیگردشگری انبوه
شرایط پایدار سیاسی، ظهور هواپیمای 

مسافربری جت
بسته های گردشگری، مکان های تفریحی بزرگ و 

پارک های موضوعی.

عصر صنعتی زداییگردشگری فرهنگی
حفظ میراث تاریخی، جهانی سازی 

میراث فرهنگی
میراث ملموس، بازدید از میراث تاریخی

عصر شبکه هاگردشگری خالق
رشد اقتصاد خالق،

افزایش تقاضا برای مشارکت مشتریان

میراث ناملموس،
مشارکت خالق در فعالیت ها و شبکه سازی 

با افراد محلی

کارشناســان نســل اول گردشــگری را »گردشــگری ســاحلی«، 

گردشــگری نســل دوم آن را »گردشــگری فرهنگــی« و نســل ســوم را با 

شــعار »میدان هــای بیشــتر موزه هــای کمتــر« »گردشــگری خــالق« 

نــام نهاده انــد. نســل ســوم بــه فعالیت هــای تجربــی و تعامــل 

ــای  ــه جنبه ه ــهرها و ب ــی در ش ــی فرهنگ ــی واقع ــا زندگ ــر ب عمیق ت

فعالیت هــای  در  گردشــگران  مشــارکت  و  احساســی  آموزشــی، 

 Garcia-Melon et al.,( بومــی  در کنــار مــردم محلــی می پــردازد

 .)2017: 45

در دنیــای امــروز، رونــد گردشــگری از شــکل انبــوه بــه 

ــری  ــه انعطاف پذی ــه و گردشــگران ب ــر یافت ــه تغیی الگوهــای فردگرایان

و تجربه هــای معنــادار اولویــت بیشــتری می دهنــد. همچنیــن، 

بســیاری از مکان هــا و مقاصــد گردشــگری ســنتی از تقاضــا اشــباع 

ــا  ــد ت ــد مواجه ان ــای جدی ــداع فرآورده ه ــکل اب ــا مش ــده اند وب ش

ــن  ــد. ازای ــرآورده کنن ــاص را ب ــگران خ ــژۀ گردش ــای وی ــد نیازه بتوان

مقصــد  در  نوآورانــه  محصــوالت  توســعۀ  ســبب  رو،خالقیــت 

ــد  ــی  ایجــاد می کن ــرای آن مزیــت رقابت گردشــگری شــده اســت و ب

)Yozcu & Icoz, 2010(. در جــدول 3، تفاوت هــای گردشــگری 

فرهنگــی و خــالق مشــخص شــده اســت. گردشــگر خــالق فــردی 

فعــال اســت کــه فرایندهــای خالقانــه را از طریــق مــکان خــالق بــا 

ــد. ــی درک می کن ــی محل اهال

)Hull & Sassenberg, 2012: 92( جدول 3: تفاوت گردشگری فرهنگی و خالق

یادگیریمصرفتمرکز فرهنگیزماننوع گردشگری

منفعلمحصول، فرایندفرهنگ باال، فرهنگ مشهورگذشته و حالگردشگری فرهنگی

فعال، توسعۀ مهارت هاتجربه، همکاری بین گردشگر و جامعۀ محلیفرایندهای خالقگذشته، حال و  آیندهگردشگری خالق

آموزشــی،  جنبه هــای  بــه  گردشــگر  خــالق،  گردشــگری  در 

احساســی، اجتماعــی و مشــارکت گردشــگران در فعالیت هــای 

ــز  ــت مراک ــزان و کیفی ــن می ــی و همچنی ــردم محل ــار م ــی  در کن بوم

ــان  ــه و محقق ــگران نخب ــذب گردش ــور ج ــوآوری به منظ ــد و ن تولی

می پــردازد .)Suhartanto et al., 2018: 165( رابازااوســکایته1 

ــۀ  ــای فضاهــای عمومــی  برپای ــاور اســت کــه احی ــن ب )2015( برای

گردشــگری خــالق در مــوارد ذیــل تأثیــر دارد: ترویــج ســبک زندگــی 

ــگ  ــناخت فرهن ــرای ش ــکار ب ــف و اف ــن عواط ــی؛ برانگیخت محل

محلــی؛ تحقــق  افــکار و ایده هــای خالقانــۀ خــود و اشــتراک آن هــا 
1. Rabazauskaitė

ــق  ــگران از طری ــا گردش ــی ب ــع محل ــکاری جوام ــران؛ هم ــا دیگ ب

گردشــگری خــالق، تشــریک مســاعی جامعــۀ محلــی و متخصصــان 

شــهری بــا هــدف تشــکیل شــبکه های اجتماعــی محلــی و تقویــت 

ــکاری و  ــه و هم ــرژی خالقان ــش ان ــرای افزای ــالق ب ــگری خ گردش

هم افزایــی. 

به طــور کلــی، گردشــگری خــالق کلیــد موفقیــت در صنعــت 

رقابتــی گردشــگری اســت؛ زیــرا ســبب تأمیــن نیازهــای گردشــگران 

از طریــق ارائــۀ توســعۀ گردشــگری بــا محصــول و خدمــات خــالق 

.)Horng et al., 2016( می شــود
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پیشینۀ تحقیق
مــرور ادبیــات تحقیــق برپایــۀ تحلیــل پژوهش هــای مرتبــط 

بــا پژوهــش پیــش رو بــه شــرح ذیــل اســت: 

ــود  ــت موج ــنجش وضعی ــه س  ب
ً
ــا ــل صرف ــای ذی پژوهش ه

بافت هــای  در  گردشــگری خــالق  منظــر  از  شــهر های  ایــران 

تاریخــی یــا مناطــق شــهرهای تاریخــی پرداخته انــد و شــامل 

مــوارد زیرنــد: اصفهــان )کیانــی ســلمی  و صفــری، 1398؛ مهاجــر 

و همــکاران، 1397(، تبریــز )زال و همــکاران، 1397؛ دوســتی 

صفایی پــور  1394؛  زیــاری،  رحیمــی  و  1398؛  همــکاران،  و 

و جعفــری، 1400(، ســنندج )علــی اکبــری و یــاری، 1398( 

و قزویــن )ســعیدی رضوانــی و باقــرزاده حســینی، 1394(. در 

ــی  ــا نگاه ــه، ب ــت ک ــده اس ــن نش ــی تدوی ــا، الگوی ــن پژوهش ه  ای

بازآفرینــی  رویکــرد  بــه  خــالق،  گردشــگری  دربــارۀ  جامــع  

ــران  ــنندج در  ای ــالق س ــهر خ ــی ش ــت تاریخ ــور در باف فرهنگ مح

بپــردازد. در پژوهــش تــان و همــکاران )2014(، بــا عنــوان »مــدل 

ــازار گردشــگری خــالق  تجربــۀ خــالق در گردشــگری خــالق«، ب

ــده  ــیم بندی ش ــته تقس ــج دس ــه پن ــو ب ــی کی ــیلۀ روش شناس به وس

اســت کــه عبارت انــد از جوینــدگان نوگرایــی، یادگیرنــدگان دانــش 

و مهــارت، اهمیت دهنــدگان بــه رشــد هم ســفران، دوســتداران 

ــح و  ــال تفری ــه دنب ــه ب ــالق ک ــگران خ ــت  و گردش ــط زیس محی

ــالق  ــگری خ ــازار گردش ــوزۀ ب ــیم بندی در ح ــن تقس ــد.  ای آرامش ان

به نوعــی پیشــگام به شــمار مــی رود، امــا صحــت آن بایــد در 

ــود. ــد ش ــز تأیی ــالق نی ــگری خ ــر گردش ــز دیگ مراک

خــالق  شــهر  ایــدۀ  بــه  کــه  پژوهش هایــی  مهم تریــن 

 وضعیــت موجــود شــهر خــالق 
ً
در  ایــران پرداخته انــد صرفــا

را ارزیابــی کرده انــد و هیــچ پژوهشــی بــا رویکــرد باز آفرینــی 

فرهنگ محــور انجــام نشــده اســت )اســدی و ســامی، 1397؛ 

مقــدم،  نیــت  و  صابری فــر  1398؛  همــکاران،  و  حســین پور 

همــکاران،  و  کالنتــری  1396؛  همــکاران،  و  نظم فــر  1397؛ 

پژوهشــگران  تاکنــون،   1397 ســال  از  خوشــبختانه،   .)1395

رویکردهــای جامع تــری بــه ایــدۀ شــهر خــالق و کاربســت 

مفاهیــم آن داشــته اند و انــواع دیدگاه هــای مرتبــط را بررســی 

ــوی  ــی، 1397؛ صف ــی مهربان ــهرکی و فتوح ــه ش ــد )زنگن کرده ان

و همــکاران، 1397؛ امیــری و همــکاران، 1398(. عمده تریــن 

ــو و  ــی ن ــا نگاه ــه ب ــر، ک ــال های اخی ــی در س ــای خارج پژوهش ه

ــو  ــات مونت آلت ــد، مطالع ــالق پرداخته ان ــهر خ ــدۀ ش ــه ای ــع ب جام

ــوار و رودریگــز )2018( اســت. نتایــج  و همــکاران )2019( و ُبلی

ــزان  ــه می ــی ب ــوان »رویکــردی تجرب ــش نخســت، تحــت عن پژوه

ســرزندگی فرهنگــی و خالقیــت در شــهرهای اروپــا«، نشــان 

ــهرها  ــۀ ش ــی و خالقان ــای فرهنگ ــا و دارایی ه ــه مزای ــد ک می دهن

ــه  ــه ب ــوری ک ــده اند، به ط ــده ش ــا پراکن ــهرهای اروپ ــر ش در سراس

ــای  ــاذ راهبرد ه ــرای اتخ ــی ب ــارات فراوان ــی اختی ــات محل مقام

ــکاری  ــد هم ــوج جدی ــه م ــدی ب ــش بع ــد. پژوه ــعه می دهن توس

بهبــود  و  اســت  پرداختــه  هوشــمند  شــهرهای  در  شــهروندان 

مشــارکت الکترونیکــی شــهروندان در عرصــۀ عمومــی  بــا اســتفاده 

ــهرهای  ــا در ش ــط دولت ه ــده توس ــد ارائه ش ــای جدی از فّناوری ه

هوشــمند را نشــان می دهــد.

و  پژوهــش  احمدی فــرد  تنهــا  اخیــر،  ســال های  در 

پوراحمــد اســت )1397( کــه بــه کاربــرد مفهــوم گردشــگری 

تاریخــی  بافــت  در  تاریخــی  بازآفرینــی  بــا رویکــرد  خــالق 

و  نکــرده  ارائــه  الگویــی  امــا  می پــردازد،  تهــران   12 منطقــۀ 

ــت تاریخــی را بررســی کــرده اســت. در   محــدوده ای از باف
ً
ــا صرف

ــس  ــور، تولی ــی فرهنگ مح ــا بازآفرین ــط ب ــی مرتب ــات خارج مطالع

)2017( نظریه پــردازی انتقــادی را ابــزاری بــرای بازپس گیــری 

ــکان در  ــش م ــد آفرین ــامل فراین ــه ش ــد ک ــی  می دان ــای عموم فض

ــهری  ــای ش ــر دارایی ه ــی ب ــور مبتن ــهری فرهنگ مح ــی ش بازآفرین

و مشــارکت اجتماعــی بــرای ایجــاد چشــم اندازی مشــترک اســت. 

ُداولیــِورا )2015( فرهنــگ را موتــور محرکــۀ فراینــد بازآفرینــی 

ــی  ــع فرهنگ ــمیت یافتن صنای ــرده و رس ــی ک ــو معرف ــهری پالوآلت ش

و خــالق را ظرفیــت بالقــوه ای بــرای  ایجــاد مشــاغل جدیــد، رشــد 

ــه  ــش ب ــهرها و گرای ــه ای ش ــای منطق ــت رقابت ه ــادی، تقوی اقتص

ــۀ حاصــل بازآفرینــی فرهنگ محــور دانســته اســت  اقتصــاد نوآوران

ــج  ــهرها دارد. نتای ــی ش ــت رقابت ــمگیری در مزی ــرات چش ــه تأثی ک

ــگ  ــارکت فرهن ــوان »مش ــا عن ــو )2004(، ب ــز و ش ــش  ِاِون پژوه

بازآفرینــی  کــه  می دهنــد  نشــان  انگلســتان«،  بازآفرینــی  در 

اعتمادبه نفــس  اجتماعــی،  انســجام  می توانــد  فرهنگ محــور 

و ادراک ســاکنان را افزایــش دهــد و هویــت محلــی، ســرمایۀ 

امــا  بخشــد،  ارتقــا  را  آموزش وپــرورش  ســطح  و  اجتماعــی 

ــدگاه گردشــگری  ــه تعامــل دی هیچ یــک از پژوهش هــای یادشــده ب

نپرداخته انــد. فرهنگ محــور  بازآفرینــی  و  خــالق 

ــه  ــوع موردمطالع ــا موض ــط ب ــای مرتب ــن پژوهش ه عمده تری

»بررســی  عنــوان  بــا   )1394( شــریفی  و  حاتمی نــژاد  مقالــۀ 

ــهری  ــدار ش ــعۀ پای ــر توس ــهری ب ــگری ش ــترش گردش ــش گس نق

)نمونــۀ مــوردی: شــهر ســنندج(« اســت کــه، بــا اســتفاده از روش 

ــنندج  ــهر س ــگری در ش ــه گردش ــد ک ــری می کن ــی، نتیجه گی کّم

ــادی و  ــدار اقتص ــعۀ پای ــر را در توس ــترین تأثی ــت بیش ــته اس توانس

ــدار محیطــی داشــته باشــد. علــی  ــر را در توســعۀ پای ــن تأثی کمتری

ــگاه  ــان دادن جای ــدف نش ــا ه ــه ای ب ــاری )1398( مقال ــری و ی اکب

ــاس  ــی در مقی ــالق فرهنگ ــگری خ ــۀ گردش ــنندج در زمین ــهر س ش

 اهــداف 
ً
ــا ــن، پژوهشــی کــه صرف ــد. بنابرای ــه کرده ان منطقــه ای ارائ

 ایــن پژوهــش را در بافــت تاریخــی ســنندج بــا بهره گیــری از 

خــالق  گردشــگری  بــرای  فرهنگ محــور  بازآفرینــی  رویکــرد 

ــت. ــده اس ــام نش ــد انج ــی کن بررس
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روش تحقیق 
ایــن پژوهــش از نــوع کاربردی و شــامل دو روش کیفــی و کّمی 

ــوع اکتشــافی و به صــورت  ــی از ن  اســت. گــردآوری داده هــای تحلیل

کتابخانــه ای، میدانــی کتابخانــه ای و میدانــی اســت و نــوع توصیفــی 

ــرد  ــوب رویک ــش در چارچ ــش اول پژوه ــت. بخ ــی اس آن پیمایش

کیفــی و بــا به کارگیــری روش تحلیــل موضوعــی انجــام شــده اســت. 

ــنایی  ــامل آش ــش مرحله ای ش ــدی ش ــل در فراین ــن روش، تحلی در  ای

ــات،  ــت وجوی موضوع ــه، جس ــای اولی ــاد رمزه ــا، ایج ــا داده ه ب

ــۀ  ــات و تهی ــذاری موضوع ــف و نام گ ــات، تعری ــری موضوع بازنگ

گــزارش انجــام شــده اســت )Braun & Clarke, 2006(. جامعــۀ 

آمــاری  ایــن پژوهــش شــامل اســتادان دانشــگاه، متخصصــان و 

ــهرداری  ــی و ش ــراث فرهنگ ــازی، می ــان وزارت راه و شهرس کارشناس

ــزی  ــازی، برنامه ری ــهری، شهرس ــات ش ــوزۀ مطالع ــه در ح ــت ک اس

شــهری و ماننــد آن هــا فعالیــت می کننــد و بــه بافــت تاریخــی شــهر 

تاریخــی ســنندج اشــراف کامــل دارنــد. پاســخ دهندگان بــا اســتفاده 

ــا  ــه ب ــت ک ــرادی اس ــدۀ اف ــه دربرگیرن ــد1 ک ــری هدفمن از نمونه گی

معیارهــای موردنظــر در پژوهــش مطابقــت دارنــد انتخــاب شــده اند 

)Kuzel, 1992 ; Palys & Atchison, 2008(. ازآنجاکــه پایــگاه 

ــرگان در دســترس  ــن گــروه از خب ــن ای ــرای تعیی داده هــای مناســبی ب

نبــود، بــرای جمــع آوری نمونــه از روش »نمونه گیــری گلولــۀ برفــی« 

ــات  ــباع اطالع ــه اش ــق ب ــه محق ــی ک ــا زمان ــی ت ــد. یعن ــتفاده ش اس

ــای  ــود نمونه ه ــته می ش ــوندگان خواس ــت، از مصاحبه ش ــیده اس نرس

ــرای  ــه را ب ــرایط مصاحب ــز ش ــق و حائ ــوع تحقی ــۀ موض گاه در زمین آ

ــات  ــردآوری اطالع ــد. گ ــی کنن ــدی معرف ــای بع ــام مصاحبه ه انج

از طریــق مصاحبه هــای عمیــق و نیمه ســاختاریافته انجــام شــد. 

ــت 15  ــد و درنهای ــه یافتن ــباع ادام ــه اش ــیدن ب ــا رس ــا ت مصاحبه ه

مصاحبــه انجــام شــد. مصاحبه هــای مکتوب شــده بــه کمــک 

 MAXQDA12 ــزار ــتفاده از نرم اف ــا اس ــی ب ــل موضوع روش تحلی

تجزیه وتحلیــل شــدند. 

در بخــش دوم پژوهــش، از روش کّمــی  اســتفاده شــد و عوامــل 

شناسایی شــده بــا اســتفاده از روش دلفــی فــازی ارزیابــی و غربالگری 

ــی  ــای ذهن ــتگی ها و توانایی ه ــره از شایس ــراد خب ــه اف ــدند. اگرچ ش

خــود بــرای مقایســۀ پرســش ها اســتفاده می کننــد، امــا بایــد بــه  ایــن 

ــراد  ــدگاه اف ــازی دی ــنتی کّمی س ــد س ــه فراین ــت ک ــه داش ــه توج نکت

امــکان انعــکاس کامــل ســبک تفکــر انســانی را نــدارد. بنابرایــن، بــه 

ــازگاری  ــازی س ــای ف ــتفاده از مجموعه ه ــن )2009(، اس ــر کارم نظ

بیشــتری بــا توضیحــات زبانــی و گاهــی مبهــم انســانی دارد. بنابراین، 

بهتــر اســت، بــا اســتفاده از مجموعه هــای فــازی )به کارگیــری 

ــای  ــری در دنی ــدت و تصمیم گی ــی بلندم ــه پیش بین ــازی(، ب ــداد ف اع

ــدگاه  ــرای فازی ســازی دی ــز، ب ــن مطالعــه نی واقعــی پرداخــت. در  ای

ــده  ــتفاده ش ــی اس ــازی مثلث ــداد ف ــدول 4 از اع ــق ج ــرگان مطاب خب

اســت. 

1. Purposive Sampling

جدول 4: طیف هفت درجۀ فازی
 برای ارزش گذاری شاخص ها

مقیاس عدد فازیمقدار فازیمتغیر زبانی

 بی اهمیت
ً
)0/1، 0، 0(1کامال

)0/3، 0/1، 0(2خیلی بی اهمیت

)0/5، 0/3، 0/1(3بی اهمیت

)0/75، 0/5، 0/3(4متوسط

)0/9، 0/75، 0/5(5با اهمیت

)1، 0/9، 0/75(6خیلی با اهمیت

 با اهمیت
ً
)1، 1، 0/9(7کامال

دور اول روش دلفی

روش هــای  پاســخ دهنده،   n دیدگاه هــای  تجمیــع  بــرای 

ــع  ــای تجمی ــن روش ه ــع،  ای ــت. درواق ــده اس ــنهاد ش ــون پیش گوناگ

ــد.  ــه کرده ان ــون ارائ ــگران گوناگ ــه پژوهش ــد ک ــی تجربی ان روش های

بــرای نمونــه، یکــی از روش هــای مرســوم بــرای تجمیــع مجموعــه ای 

ــۀ l و میانگیــن هندســی m و بیشــینۀ  ــازی مثلثــی را کمین از اعــداد ف

u درنظــر می گیــرد.

)1(

ــرگان  ــدگاه خب ــع دی ــی حاصــل از تجمی ــازی مثلث هــر عــدد ف

ــت. در  ــده اس ــش داده ش ــر نمای ــورت زی ــه ص ــاخص jام ب ــرای ش ب

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــازی اس ــن ف ــه، از روش میانگی ــن مطالع  ای

 )2(

فازی زدایی مقادیر

 بــرای تجمیــع میانگیــن اعــداد فــازی مثلثــی و 
ً
معمــوال

ذوزنقــه ای می تــوان از مقــداری قطعــی، کــه بهتریــن میانگیــن 

ــی2«  ــات را »فازی زدای ــن عملی ــرد.  ای ــتفاده ک ــت، اس ــه اس مربوط

گوینــد. روش هــای متعــددی بــرای فازی زدایــی وجــود دارد. در 

ــرای فازی زدایــی، از روش ســادۀ  میانگیــن فــازی و  بیشــتر مــوارد، ب

 Cheng et( برونــداد فازی زدایی شــده مقادیــر اســتفاده می شــود

al., 2009(  ودر جــدول 6 ارائــه شــده اســت.

مقــدار فازی زدایی شــدۀ بزرگ تــر از 0/7 قابل قبــول اســت 

ــر از 0/7 داشــته باشــد رد می شــود  ــاز کمت و هــر شــاخصی کــه امتی

)Fang, 2011 &Wu (. تحلیــل دلفــی فــازی بــرای شــاخص های 

باقی مانــده در دور دوم ادامــه خواهــد یافــت و، اگــر در دور دوم هیــچ 

ســؤالی حــدف نشــود، نشــانۀ پایــان دورهــای دلفــی اســت. به طــور 

کلــی، یکــی از روش هــای پایــان دادن بــه دور دلفــی ایــن اســت کــه 

میانگیــن امتیــازات ســؤاالت دور اول و دور دوم بــا هــم مقایســه 

2. De-fuzzy
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ــتانۀ  ــد آس ــه از ح ــن دو مرحل ــالف بی ــه اخت ــی ک ــوند. در صورت ش

ــف  ــنجی متوق ــد نظرس ــد، فراین ــر باش ــم )0/2( کوچک ت ــی ک خیل

)Cheng et al., 2009(.  می شــود

بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه عوامــل شناسایی شــده 

در بخــش نخســت کــه بــا تحلیــل روش کیفــی انجــام شــد، 

شــد.  تهیــه  لیکــرت  پنج گزینــه ای  طیــف  بــا  پرســش نامه ای 

و  بــود  دســترس  در  و  ســاده  تصادفــی  نــوع  از  نمونه گیــری 

ــه 200 نفــر از متخصصــان و کارشناســان در حــوزۀ  پرســش نامه ب

ــران  ــهری و دیگ ــزی ش ــازی، برنامه ری ــهری، شهرس ــات ش مطالع

ارائــه شــد کــه درنهایــت 180 پرســش نامه تجزیه وتحلیــل شــدند. 

پــس از آن، داده هــای جمع آوری شــده، بــا اســتفاده از روش تحلیــل 

عامــل تأییــدی در نرم افــزار لیــزرل، تجزیه وتحلیــل شــدند. 

محدودۀ موردمطالعه
موقعیــت  در  و  کردســتان  اســتان  مرکــز  ســنندج  شــهر 

جغرافیایــی 35 درجــه و 20 دقیقــۀ عــرض شــمالی و 47 درجــه و 

18 دقیقــۀ طــول شــرقی نصف النهــار گرینویــچ و 15 درجــۀ طــول 

ــازی  ــازی و نوس ــدۀ بهس ــرار دارد )ای ــران ق ــار ته ــی نصف النه غرب

ــاس  ــهر، براس ــن ش ــنندج، 1389: 4(. ای ــهر س ــودۀ ش ــت فرس باف

آمــار سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال 1395، جمعیتــی برابــر 

ــنندج  ــران، 1395: 75(. س ــار ای ــز آم ــر دارد )مرک ــا 501402 نف ب

ــگری  ــای گردش ــا جذابیت ه ــتان ب ــی کردس ــتان فرهنگ ــز اس مرک

ــت  ــان حکوم ــال 1046 هـــ ق در زم ــمار، در س ــمند و بی ش ارزش

ــلیمان خان  ــت س ــه دس ــاه صفی و ب ــه و در دوران ش ــلۀ صفوی سلس

اردالن بنــا نهــاده شــد. نــام ســنندج معــرب »ســنه دژ« اســت کــه 

اکنــون نیــز مــردم مناطــق کردنشــین ســنندج را »ســنه« می نامنــد. 

ســنه در فرهنــگ لغــات اوســتایی بــه معنــای »شــاهین« و »عقــاب« 

اســت. البتــه معانــی دیگــری نیــز بــرای ایــن واژه ارائــه شــده اســت 

ــکاران، 1394: 111(. ــی و هم )حبیب

بافــت تاریخــی و ارزشــمند شــهر ســنندج برگرفتــه از 

تاریــخ چهارصدســالۀ خــود و دارای آثــار باســتانی،1 یکــی از 

ارزشــمندترین بافت هــای تاریخــی  ایــران اســت کــه در گــذر زمــان 

ــوس2،  ــوس و ناملم ــراث ملم ــم از می ــی، اع ــای میراث ــا دارایی ه ب

خــود قابلیــت اســتخراج مبانــی پایــدار را در نظــام توســعۀ شــهری 

دارد و محــل تولــد، پــرورش و فعالیــت بــزرگان و نــام داران خــالق 

ــان  ــدان جه ــا هنرمن ــل ب ــل تعام ــان و مح ــیقی جه ــۀ موس عرص

اســت.گواه آن پیوســتن بــه شــبکۀ جهانــی شــهرهای خــالق 

یونســکو در ســال 13983 اســت کــه در فهرســت »شــهرهای 

1. https://kurdistan.mcth.ir/intro-city/sanandaj
2. Tangible and Intangible Urban Heritage
3. https://en.unesco.org/creative-cities/sanandaj

خــالق موســیقی« یونســکو قــرار گرفــت.  هنرمنــدان خــالق 

موســیقی در بافــت تاریخــی شــهر ســنندج، بــا بهره گیــری از 

ــگ  ــی از فرهن ــانۀ بخش ــه نش ــرد ک ــوم ک ــالق ق ــی و خ ــینۀ غن پیش

اصیــل مــردم کردســتان اســت، تــوان خــود را بــرای تولیــد محتــوا 

و ارائــۀ موســیقی، کــه قابلیــت زایــش و پویایــی در مقیــاس جهانــی 

ــا شــهرهای شــبکۀ خــالق را  ــا ســایرملل و تعامــل ب و گفت وگــو ب

ــد  ــات کرده ان ــکو اثب ــی یونس ــازمان علمی  ـ فرهنگ ــرای س دارد، ب

تــا مهم تریــن هــدف »شــبکۀ جهانــی شــهرهای خــالق یونســکو« 

ــگ  ــازی فرهن ــی استانداردس ــر نف ــی ب )UNESCO, 2004( مبن

 )Sasaki, 2010( ــه جهانی شــدن انســان هــزارۀ ســوم ــا توجــه ب ب

ــا هنرمنــدان خــالق  ــا فرصــت تجربــه، یادگیــری و مشــارکت ب را ب

ــازند.  ــق س ــگران محق ــور گردش ــالق و حض ــگری خ ــرای گردش ب

ــالق  ــی خ ــه محصول ــیقی ک ــر موس ــوان بی نظی ــار ت در کن

ــایر  ــت، س ــنندج اس ــالق س ــهر خ ــی ش ــاری فرهنگ ــان تج و نش

ــش،  ــان، پوش ــامل زب ــز ش ــی نی ــرد فرهنگ ــای منحصربه ف جاذبه ه

صنایــع دســتی، خــوراک و درودگــری بــا بناهــای ارزشــمند بافــت 

تاریخــی آن باعــث غنــای شــهر و جذابیــت بــرای انــواع گردشــگران 

ــالق  ــی و خ ــع فرهنگ ــای صنای ــق برنامه ه ــکان تلفی ــده اند و ام ش

ــی  ــطح بین الملل ــال در س ــکاری فع ــی و هم ــعۀ محل ــرای توس را ب

فراهــم کرده انــد. عــالوه بــر ایــن فرصــت، بایــد جاذبه هــای 

طبیعــی شــهر را نیــز به دلیــل توپوگرافــی منحصربه فــرد شــهر، 

ــد،  ــه کرده ان ــهر را احاط ــی ش ــت تاریخ ــدف باف ــون ص ــه چ ک

ــرد.  ــه ک اضاف

هرچنــد، از ابتــدای دورۀ پهلــوی و بــا تغییــر ســاختار 

شــاهد  شــهرهای  ایــران،  کالبــدی  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 

ــی  ــنندج، بی توجه ــهر س ــمند ش ــی ارزش ــت تاریخ ــب باف تخری

ــی،  ــت مکان ــت منزل ــا اف ــراه ب ــود در آن هم ــرمایه های موج ــه س ب

رشــد  غیررســمی  و  ســکونتگاه های  نابســامان  پدیــدۀ  ظهــور 

ــات  ــر مطالع ــا ب ــتیم، بن ــوب آن هس ــات نامطل ــینی و تبع حاشیه نش

ایــدۀ بهســازی و نوســازی بافــت فرســودۀ ســنندج )1389(، بافــت 

ــار و  ــاحت 280 هکت ــا مس ــنندج ب ــهر س ــی ش ــمند تاریخ ارزش

ــتن  ــه و داش ــه و قاجاری ــه، زندی ــای صفوی ــی در دوره ه ــز ایالت مرک

تمامــی  اجــزای شــهر  ایرانــی از جملــه دارالحکومــه، مســجد، بــازار 

و محــالت تاریخــی، گنجینــۀ ارزشــمندی بــرای میــراث فرهنگــی 

ــت و  ــور اس ــی مذک ــای تاریخ ــوس در دوره ه ــوس و غیرملم ملم

ــگران  ــذب گردش ــرای ج ــی را ب ــگری کامل ــتۀ گردش ــد بس می توان

خــالق فراهــم آورد. از ایــن رو، رســالت شــهروندان و مســئوالن  ایــن 

شــهر را بــرای تدویــن برنامــۀ توســعه آتــی شــهر، به منظــور حضــور 

ــد. ــکار می کن ــی، آش ــۀ جهان ــی  در  عرص دائم
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شکل 1: محدودۀ شهر موردمطالعه )شهرداری سنندج، 1393(

شکل 2: موقعیت کلی محدودۀ بافت تاریخی و ارزشمند شهر سنندج
 )مطالعات ایدۀ بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ سنندج، 1389: 45(

یافته های پژوهش 
بخش اول: تحقیق کیفی

ــود  ــرای بهب ــد، ب ــرح ش ــق مط ــه در روش تحقی ــق آنچ مطاب

فراینــد رمزگــذاری در قالــب مضمون هــا و مقوله هــا از فراینــد 

شــش مرحله ای تحلیــل موضوعــی مبتنــی بــر دیــدگاه بــراون و 

و  عمیــق  مصاحبــۀ  فراینــد  در  شــد.  اســتفاده   )2006( کالرک 

نیمه ســاختارمند، ضمــن برقــراری ارتبــاط مبتنــی بــر اعتمــاد و 

ــه  ــد. ب ــتفاده ش ــی اس ــه خاص ــیوه  نام ــی، از ش ــات اخالق مالحظ

ــدند و  ــاز ش ــی آغ ــؤال های کل ــا از س ــه مصاحبه ه ــورت ک ــن ص ای

ــخ  ــه از پاس ــه برگرفت ــده، ک ــرد پیگیری کنن
ُ

ــؤال های خ ــا س ــپس ب س

مصاحبه شــوندگان بودنــد، ادامــه یافتنــد. همچنیــن، بــا کســب 

اجــازه از مصاحبه شــوندگان، ضمــن یادداشــت برداری، از ضبــط 

صــوت بــرای ضبــط گفت وگوهــا اســتفاده شــد. میانگیــن زمــان هــر 

مصاحبــه 45 تــا 60 دقیقــه بــود و  بیشترســؤاالت مصاحبــه دربــاره 

ــوۀ  ــق و نح ــر محق ــوع موردنظ ــه موض ــوندگان ب ــرش مصاحبه ش نگ

ــت.  ــوده اس ــی ب ــای احتمال ــش و متغیره ــای پژوه ــل متغیره تعام

را  انجام شــده  مصاحبه هــای  کلــی  وضعیــت   5 جــدول 

می دهــد: نشــان 
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جدول 5: خصوصیات مصاحبه شوندگان )15 نفر(

سن )سال(تحصیالت )مقطع(جنسیت

45 سال و باالتر35 تا 45 سالکمتر از 35 سالدکتریکارشناس ارشدمردزن

411312168

25%75%17%83%8%42%50%

در  گزینشــی  رمزگــذاری  پژوهــش،  از  بخــش  ایــن  در  

کیــد بــر  ــا تأ خصــوص تدویــن الگــوی بازآفرینــی فرهنگ محــور ب

ــه  ــنندج ارائ ــالق س ــهر خ ــی ش ــت تاریخ ــهرخالق در باف ــدۀ ش  ای

می شــود. محقــق، برپایــۀ تجزیه و تحلیــل مقوله هــا در مراحــل 

ــه دیدگاه هــا و ایده هایــی دســت یافــت کــه توانســت از  ابتدایــی، ب

ــد. ســپس،  آن هــا در ســؤال های مصاحبه هــای بعــدی اســتفاده کن

بیــن مقوله هــا و ویژگی هــای شناسایی شــده در مرحلــۀ اولیــۀ 

ــد.  ــام ش ــتی انج ــت رفت و برگش ــاز، حرک ــذاری ب رمزگ

ــا  ــری مقوله ه ــباع نظ ــان اش ــا زم ــا ت ــۀ مصاحبه ه ــا ادام ب

و تحلیــل داده هــا، درک عمیق تــری از حــوزۀ اصلــی تحقیــق 

ــاط  ــا و ارتب ــی مقوله ه ــام بعض ــاز، ن ــور نی ــه فراخ ــد. ب ــت آم به دس

ــاب  ــته بندی و انتخ ــت. دس ــر یاف ــا تغیی ــا و مضمون ه ــن مقوله ه بی

ــوزۀ  ــرگان ح ــن از خب ــه ت ــکاری س ــا هم ــا ب ــا و مضمون ه مقوله ه

ــه  ــن کار را جداگان ــرگان ای ــک از خب ــد. هری ــام ش ــازی انج شهرس

انجــام دادنــد. ســرانجام، بــا اخــذ دیدگاه هــا و گــردآوری مقوله هــای 

ــا و  ــد. مضمون ه ــام ش ــا انج ــی مقوله ه ــته بندی نهای ــبیه، دس ش

مقوله هــای نهایی شــده از مصاحبه هــا اســتخراج شــدند.

ــه  ــن نتیج ــه  ای ــون، ب ــم گوناگ ــۀ مفاهی ــا مقایس ــه، ب در ادام

ــه در  ــور، ک ــی فرهنگ مح ــوی بازآفرین ــم الگ ــه مفاهی ــیدیم ک رس

مطالعــات گوناگــون مطــرح شــده بودنــد، به وضــوح بــه ایــن 

مســئله اشــاره می کننــد کــه، پــس از مقایســۀ  مــداوم مفاهیــم 

انتــزاع، نــام »الگــوی  و مفهوم پــردازی در ســطح باالتــری از 

ــور  ــی فرهنگ مح ــرد بازآفرین ــر رویک ــی ب ــالق مبتن ــگری خ گردش

ــه آن تخصیــص یافــت. بعــد  ــدۀ شــهر خــالق« ب ــر ای ــد ب کی ــا تأ ب

از اســتخراج رمزهــای اولیــه، ایــن رمزهــا، پــس از هــر مصاحبــه، 

ــته  ــورت پیوس ــه ص ــم ب ــازی و مفاهی ــده و مفهوم س ــته بندی ش دس

و بــا مقایســۀ مســتمر بازنگــری شــده و مفاهیــم نهایــی و مقــوالت 

ــدند.  ــکیل ش تش

ارائۀ الگو 
رمزگــذاری  پارادایــم  شناسایی شــده،  عوامــل  میــان  از 

ارتبــاط خطــی میــان  براســاس آن،  انجــام شــد و،  محــوری 

رمزگــذاری محــوری و رمزگــذاری انتخابــی و مقولــۀ اصلــی 

ــه  ــوری و، ب ــذاری مح ــم رمزگ ــر پارادای ــکل زی ــد. ش ــخص ش مش

ــرد  ــن رویک ــالت بی ــای تعام ــۀ پوی ــوی چرخ ــر، الگ ــارت دیگ عب

بازآفرینــی فرهنگ محــور،  ایــدۀ شــهر خــالق و گردشــگری خــالق 

ــده  ــت آم ــش به دس ــی پژوه ــۀ کیف ــه از مطالع ــد ک ــان می ده را نش

ــت. اس

شکل 3: الگوی گردشگری خالق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور
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شــاخص های  غربالگــری  کّمــی،  تحقیــق  دوم:  بخــش 

ه یی شــد سا شنا

ــول  ــری و حص ــرای غربالگ ــد، ب ــرح ش ــه مط ــور ک همان ط

انتخــاب  و  شناسایی شــده  شــاخص های  اهمیــت  از  اطمینــان 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــازی اس ــی از روش دلفی ـ ف ــاخص های نهای ش

براســاس تحلیــل محتوایــی، مصاحبه هــای تخصصــی انجــام و 

ــت  ــنجش اهمی ــرای س ــدند. ب ــایی ش ــه شناس ــت 27 مقول درنهای

شــاخص ها از دیــدگاه خبــرگان اســتفاده شــده اســت. دیــدگاه 

ــازِی  ــف ف ــا طی ــا ب ــک از مقوله ه ــت هری ــون اهمی ــرگان پیرام خب

ــل از  ــج حاص ــن، نتای ــت. بنابرای ــده اس ــردآوری ش ــه گ ــت درج هف

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــخص ش ــاخص ها در دور اول مش ــری ش غربالگ

ــتر  ــوری بیش ــای مح ــاز رمزه ــه امتی ــت آمده، ازآنجاک ــج به دس نتای

ــدند و  ــذف نش ــوری ح ــای مح ــدام از رمزه ــت، هیچ ک از 0/7 اس

تحلیــل دلفــی فــازی بــرای شــاخص های باقی مانــده در دور دوم 

ــدگاه 15  ــاس دی ــاخص براس ــه، 27 ش ــن مرحل ــت. در  ای ــه یاف ادام

ــره ارزیابــی شــدند. در دور دوم، هیــچ ســؤالی حــذف نشــد کــه  خب

ــت.  ــی اس ــای دلف ــان دوره ــرای پای ــانه ای ب ــود نش ــن خ  ای

براســاس نتایــج مشــخص شــد کــه در تمامــی  مــوارد اختــالف 

کوچک تــر از 0/2 اســت. بنابرایــن، می تــوان دورهــای دلفــی را 

ــده از  ــل استخراج ش ــد عوام ــور تأیی ــه، به منظ ــرد. در ادام ــان ب به پای

تحلیــل عامــل تأییــدی اســتفاده شــده اســت.   ایــن مقیــاس شــامل 7 

ــت. ــاهده اس ــر قابل مش ــان و 27 متغی ــر پنه متغی

بــار عاملــی، در تمامــی  مــوارد، بزرگ تــر از 0/3 اســت 

هریــک  )ابعــاد  پنهــان  متغیرهــای  قابل قبــول  هم بســتگی  کــه 

نشــان  را  قابل مشــاهده  متغیرهــای  بــا  اصلــی(  ســازه های  از 

می دهــد. پــس از  این کــه هم بســتگی متغیرهــا شناســایی شــد، 

آزمــون معنــاداری انجــام شــد. به منظــور بررســی معناداربــودن 

ــاداری  ــرا معن ــد؛ زی ــتفاده  ش ــارۀ t-value اس ــا از آم ــۀ متغیره رابط

ــارۀ  ــر آم ــن، اگ ــود. بنابرای ــی می ش ــای 0/05 بررس ــطح خط در س

ــه  ــد، رابط ــر باش ــی 1/96 بزرگ ت ــدار بحران ــون t-value از مق آزم

ــک از  ــنجش هری ــاخص های س ــج ش ــاس نتای ــت. براس ــادار اس معن

ــدار  ــد، مق ــان 5 درص ــطح اطمین ــتفاده در س ــای مورداس مقیاس ه

می دهــد  نشــان  کــه  اســت   1/96 از  بزرگ تــر   t-value آمــارۀ 

معنادارنــد. مشاهده شــده  هم بســتگی های 

 تمامــی  بارهــای عاملــی از 0/3 باالترنــد. بــرای بیــان مقبولیت 
ایــن الگــو از شــاخص های بــرازش هنجارشــدۀ بنتلر ـ بونــت،1 

بــرازش نســبی،2 بــرازش افزایشــی،3 شــاخص های تطبیقــی4  و 

ــت آمده از  ــج به دس ــه نتای ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــل5  اس ــذور کام مج

ــت. ــده اس ــش داده ش ــدول 6 نمای ــو در ج الگ

جدول 6: شاخص های برازش عوامل شناسایی شده

df/X2RMSANFICFIGFIIFIRFISRMRAGFIPCLOSEالگو

0/05>0/8>0/09>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/1<1-3میزان قابل قبول

2/8730/0900/940/970/940/990/990/140/890/076محاسبه شده

1. Bentler-Bount standardized fit Indicator
2. Relative fit Indicator
3. Additive fit Indicator
4. Comparative indicator
5. Full square Indicator

ــن  ــوان گفــت ای ــۀ شــاخص ها، می ت ــه کلی ــا توجــه ب در کل، ب

ــر  ــر متغی ــزان تأثی ــی می ــای عامل ــبی دارد. باره ــرازش مناس ــو، ب الگ

مشاهده شــده در تبییــن و اندازه گیــری متغیرهــای پنهــان مربــوط 

ــه ســطح  ــار عاملــی، ب ــه خــود را نشــان می دهنــد و، بــرای تأییــد ب ب

ــود. ــه می ش ــاداری توج معن

بحث و نتیجه گیری 
ــگری  ــوی گردش ــۀ الگ ــرای ارائ ــد، ب ــاره ش ــه اش ــق آنچ مطاب

خــالق مبتنــی بــر رویکــرد بازآفرینــی فرهنگ محــور در بافــت 

تاریخــی شــهر خــالق ســنندج، هفــت مضمــون  فضایــی، اجتماعی، 

ــه  ــادی و 27 مقول ــاختاری و نه ــانی، س ــی، انس ــادی، فرهنگ اقتص

ــه  ــد  ک ــایی کردن ــان شناس ــران و کارشناس ــش را صاحب نظ از پژوه

ــه مســائل گردشــگری خــالق در بافــت  ــن امــر رویکــرد جامــع ب ای

ــای  ــا و مقوله ه ــه مضمون ه ــه ب ــا توج ــنندج را ب ــهر س ــی ش تاریخ

ــش را از  ــن پژوه ــه  ای ــن، آنچ ــد. همچنی ــان می ده ــده نش مطرح ش

ــوان  ــوا و عن ــد محت ــز می کن ــود متمای ــی خ ــای قبل ــایر پژوهش ه س

ــالق  ــهرهای خ ــارۀ ش ــی درب ــون پژوهش ــرا تاکن ــت؛ زی ــش اس پژوه

ــکان  ــتر م ــۀ بس ــا، به مثاب ــی آن ه ــت تاریخ ــژه در باف ــران و به وی  ای

ــام  ــور انج ــی فرهنگ مح ــرد بازآفرین ــا رویک ــالق، ب ــگری خ گردش

ــای گوناگــون ســازندۀ  نشــده اســت. بدیهــی اســت، اگــر الیه ه
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ــوند،  ــایی ش  رمزگش
ً
ــا ــران دقیق ــهرهای  ای ــی ش ــای تاریخ بافت ه

الگــوی موردنظــر قابلیــت تعمیم پذیــری و بهره بــرداری بــا رویکــرد 

ــرای  ــده ب ــای مطرح ش ــرا مقوله ه ــت؛ زی ــد داش ــر را خواه موردنظ

ــی  ــران داخل ــدگاه صاحب نظ ــر دی ــش ب ــن پژوه ــون در  ای 7 مضم

ــگری  ــوی گردش ــت. الگ ــی اس ــی مبتن ــت تاریخ ــه باف ــلط ب مس

خــالق شــهری در بســتر بافــت تاریخــی شــهر خــالق ســنندج بــه 

ــت:  ــد داش ــدن خواه ــت اجرایی ش ــل قابلی ــرح ذی ش

ــر  ــی ب ــانی«: کــه مبتن ــون »انس ــا مضم ــون نخســت ی مضم

مقوله هــای اســتعداد، هســتۀ خــالق و بوهمیــان اســت. ایــن 

مضمــون پیشــنهاد می کنــد کــه شــهرداری ســنندج و ســازمان های 

مرتبــط مشــوق هایی اقتصــادی و فرهنگــی بــرای حمایــت از 

ــر،  ــته های هن ــا رش ــط ب ــان مرتب ــگاهی و متخصص ــگان دانش نخب

ــد. ــه کنن ــالق ارائ ــگری خ ــی و گردش ــراث فرهنگ می

مضمــون دوم یــا مضمــون »اقتصــادی«: شــامل مقوله هــای 

اقتصــاد خــالق، نــوآوری و اقتصــاد فرهنگــی اســت کــه بــر احیــای 

ــا  ــداد روزنامه ه ــه تع ــه ب ــی و توج ــای کیف ــق ارتق ــاد از طری اقتص

ــیقی،  ــع موس ــگاه، صنای ــر، نمایش ــده، تئات ــای منتشرش و کتاب ه

فیلم هــای برجســتۀ تولیدشــده در یــک ســال اخیــر و گــردش 

کیــد می کنــد. بدین ترتیــب، ضمــن جــذب منافــع  مالــی آن تأ

ــت آن  ــرات مثب ــی، تأثی ــت های فرهنگ ــهر و سیاس ــرای ش ــد ب جدی

در هویت ســازی و تغییرشــکل چشــم انداز شــهر و بافــت تاریخــی 

ــگ و  ــون فرهن ــن دو مضم ــاط بی ــود و ارتب ــد ب ــوس خواه محس

ــی شــهر خــالق ســنندج را افزایــش خواهــد  ــت رقابت اقتصــاد مزی

داد.

ــای  ــامل مقوله ه ــادی«: ش ــون »نه ــا مضم ــوم ی ــون س مضم

محیــط نهــادی، مشــوق ها و مقــررات و چارچــوب عمومــی  و 

کیــد بــر تعییــن چشــم انداز بــرای بافــت تاریخــی  سیاســی اســت. تأ

ــداف  ــری اه ــی و تحقق پذی ــرمایه گذاری در آینده پژوه ــق س از طری

کیــد بــر اهمیــت برنامه هــای کالن و سیاســت های  شــهر و تأ

مدیریــت شــهری و نظــارت مســتمر آن و افزایــش مشــوق های 

و  از هنرمنــدان  و حمایتــی  مالــی  بــرای کمک هــای  مالیاتــی 

گروه هــای مرتبــط بــا گردشــگری خــالق، افزایــش همــکاری 

ــش  ــع، افزای ــای ذی نف ــرکت ها و گروه ه ــی، ش ــات محل ــان مقام می

محله هــای  مدیریــت  امــکان  آوردن  به وجــود  بــا  اختیــارات 

ــدن الگــوی  تاریخــی توســط ســاکنان ســبب تســریع در اجرایی ش

موردنظــر می شــود.

شــامل  »ســاختاری«:  مضمــون  یــا  چهــارم  مضمــون 

فّنــاوری  کارآفرینــی،  بیــان،  آزادی  فســاد،  ادراک  مقوله هــای 

اجتماعی ـ فرهنگــی،  زیرســاخت  ارتباطــات،  و  اطالعــات 

ــالم  ــت. اع ــی اس ــاخت مال ــت و زیرس ــی  خالقی ــاخت حام زیرس

نهادهــای  و  شــهرداری  ســازمان های  در  عمومــی  فعالیت هــا 

مرتبــط بــا بافــت تاریخــی، تشــویق مشــترکان تلفــن همــراه متصــل 

ــه  ــط ب ــمند مرتب ــامانه های هوش ــتفاده از س ــرای اس ــت ب ــه  اینترن ب

عمومــی،  کتابخانه هــای  کیفــی  ارتقــای  خــالق،  گردشــگری 

ــاز و تشــویق  ــا افزایــش ســرانه های موردنی موزه هــا، فرهنگســراها ب

ــۀ  ــا ارائ ــی  ب ــای عموم ــه کتابخانه ه ــه ب ــرای مراجع ــهروندان ب ش

ــود.  ــنهاد می ش ــط پیش ــئوالن ذی رب ــر مس ــۀ مدنظ ــای هدی کارت ه

شــامل  »فرهنگــی«:  مضمــون  یــا  پنجــم  مضمــون 

و  هنجارهــا  و  گردشــگری  فرهنگــی،  محیــط  مقوله هــای 

ــراث  ــی، می ــار تاریخ ــداری آث ــت و نگه ــد مرم ــت مانن ارزش هاس

یــا  نامشــهود  میــراث  ترویــج  و  باستان شناســی  و  معمــاری 

ــمند  ــای ارزش ــر و کااله ــری فاخ ــار هن ــه آث ــه ب ــوس، توج ناملم

در مواجهــه بــا محصــوالت تقلبــی، توجــه بــه فعالیــت خالقانــه و 

ــای  ــان، ارتق ــودکان و نوجوان ــۀ ک ــت خالقان ــه فعالی ــادن ب ارزش نه

ــش  ــا افزای کیفــی کتابخانه هــای عمومــی، موزه هــا، فرهنگســراها ب

ســرانه های موردنیــاز و تشــویق شــهروندان بــرای مراجعــه بــه 

کتابخانه هــای عمومــی  از طریــق ارائــۀ کارت هــای هدیــه، افزایــش 

ــۀ کارت هــای  ــا ارائ ــوار ب هزینه هــای فرهنگــی ســاالنه در هــر خان

ــینماهای  ــی س ــای کیف ــش و ارتق ــهرداری، افزای ــوی ش ــه از س هدی

عمومــی، موزه هــای عمومــی، ســالن های کنســرت عمومــی  و 

ســینمای روبــاز در شــهر، افزایــش ســرانۀ تعــداد تخــت هتل هــای 

ــش مؤسســات گردشــگری خــالق.  پنج ســتاره و چهارســتاره، افزای

ــریع  ــد و تس ــبب تولی ــی س ــای فرهنگ ــاد پهنه ه ــان،  ایج ــن می در  ای

ــادار  ــوع معن ــا رج ــود و، ب ــه می ش ــی خالقان ــای فرهنگ فعالیت ه

بــه هویــت خرده فرهنــگ قــوم کــرد، امــکان مســیر رویدادمــداری 

فراهــم می شــود. ایــن امــر، بــا بهــادادن بــه ســرمایه گذاری بخــش 

ــخ گوی  ــد پاس ــور، می توان ــی فرهنگ مح ــرای بازآفرین ــی ب خصوص

نیازهــای مــردم باشــد و در رشــد و توســعۀ اقتصــاد زندگــی روزمــرۀ 

آن هــا مؤثــر باشــد و موجــب جــذب و حضــور هم زمــان ســه گــروه 

هــدف شــامل شــهروندان، گردشــگران داخلــی و خارجــی شــود. 

شــامل  »اجتماعــی«:  مضمــون  یــا  ششــم  مضمــون 

ارزش هــا  و  اجتماعــی  جــو  تســاهل،  و  تســامح  مقوله هــای 

کیــد بــر افزایــش مشــارکت شــهروندان و  و هنجارهاســت. تأ

ــه های  ــای مؤسس ــش و ارتق ــی، افزای ــای مدن ــت از انجمن ه حمای

دانش بنیــان به منظــور رونــق اقتصــادی بافــت تاریخــی شــهر، 

مهارت هــای  آمــوزش  زمینــۀ  در  فعــال  مؤسســه های  افزایــش 

ــتعدادهای  ــرورش اس ــف و پ ــهروندان، کش ــه ش ــان ب ــری و زب هن

ــا هــدف حفــظ جمعیــت ســاکن  ــا اولویــت کــودکان و ب محلــی ب

ــه  ــاد و توج ــازمان های مردم نه ــه س ــادادن ب ــی، به ــت تاریخ در باف

جشــنواره های  و  همایــش  برگــزاری  شــهروندان،  حضــور  بــه 

ــتر  ــنایی بیش ــرای آش ــالق« ب ــگری خ ــوان »گردش ــا عن ــی ب فرهنگ

ــی و  ــراث فرهنگ ــران وزارت می ــوص مدی ــه به خص ــران منطق مدی

ــت،  ــن صنع ــر در  ای ــراد درگی ــی  اف ــهرداری و تمام ــگری، ش گردش

ارتقــای کتابخانه هــای تخصصــی، فروشــگاه های تخصصــی، 

تنــوع کافه هــای ســنتی و رســتوران ها و افزایــش تعــداد و امکانــات 

ــهر  ــتارۀ ش ــتاره و چهارس ــای پنج س ــازی هتل ه ــا فعال س ــا ب هتل ه
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ــن  ــع دســتی دارای کارگاه هــای آمــوزش  ای ــه بخــش صنای و مجهــز ب

صنایــع بــه مهمانــان عالقه منــد هتــل. در  ایــن میــان، شبکه ســازی و 

ــوارد  ــدی م ــبب هم پیون ــور س ــهری فرهنگ مح ــای ش ــق جاذبه ه خل

ذکرشــده می شــود. 

ــای  ــامل مقوله ه ــی«: ش ــون »فضای ــا مضم ــم ی ــون هفت مضم

و  ویژنــد  زیســت پذیری   رفاهــی،  امکانــات  کالبــدی،  محیــط 

ــی  ــت تاریخ ــل باف ــای اصی ــی محله ه ــت. معرف ــهر اس ــۀ ش بازارائ

مردم نهــاد،  ســازمان های  و  شــهرداری  ســازمان های  طریــق  از 

فراهم کــردن زیرســاخت های نــرم و ســخت، افزایــش مســیرهای 

ــی  ــای کیف ــش و ارتق ــه، افزای ــواری خالقان ــاده روی و دوچرخه س پی

ــر و  ــا، عناص ــانه ها، نماده ــای نش ــش و ارتق ــری، افزای ــدارس هن م

ــرد در 
ُ
چشــم اندازهای متنــوع بــا اولویــت خرده فرهنــگ قــوم ک

ــی  ــری قدیم ــای هن ــی میراث ه ــه بازآفرین ــه ب ــی، توج ــت تاریخ باف

 شــهر، افزایــش تعــداد فضاهــای عمومــی  )نیمه عمومــی( بــرای 

نشســت های غیررســمی  )فضاهــای ســوم(، ارائــۀ جشــنواره ها و 

رویدادهــای فرهنگــی و خالقانــه، توجــه بــه میــراث ملمــوس و 

ناملمــوس، ارائــۀ خدمــات تخصصــی در زمینــۀ فعالیت هــای خــالق 

و فروشــگاه های تخصصــی و خدمــات رفاهــی  در کتابخانه هــا 

شــامل تنــوع کافه هــا و رســتوران ها و فضاهــای بــاز و پارک هــا،  

ــع فرهنگــی  ــری از فرهنــگ و مناب ایجــاد فضاهــای ورزشــی، بهره گی

ــرداری  ــراث و بهره ب ــای می ــرد و احی
ُ
ــوم ک ــگ ق ــده از خرده فرهن برآم

از نقــش تاریخی ـ فرهنگــی بافــت تاریخــی شــهر ســنندج از طریــق 

ــکان. ــد م بازتولی

 ایــن مــوارد می تواننــد بــا بهبــود کیفیــت فضــا، خلــق چهــره ای 

ــری  ــگاه فرهنگی ـ هن ــب جای ــهر و ترکی ــرای ش ــالق ب ــی و خ فرهنگ

بینجامنــد  فرهنگــی  مکان هــای  آفرینــش  بــه  خالقانــه  مــکان 

ــی از  ــت تاریخ ــرار در باف ــم پرتک ــش جرائ ــا کاه ــه، ب ــه ای ک به گون

طریــق فراهم کــردن کاربری هــای تفریحــی و اوقــات فراغــت و 

ــی  ــد فرش باف ــتی مانن ــع دس ــدی صنای ــای تولی ــدن در گروه ه فعال ش

در محــدودۀ بافــت تاریخــی، شــرایط زیســت پذیری شــهروندان 

ــه ایجــاد ارزش افــزودۀ اقتصــادی و ثــروت شــهری  فراهــم شــود و ب

ــکو  ــی یونس ــای فرهنگ ــا پایتخت ه ــل ب ــود. تعام ــر ش ــدار منج پای

ــهرهای  ــبکۀ ش ــیقی در ش ــۀ موس ــالق در زمین ــهرهای خ ــر ش و دیگ

خــالق یونســکو و ثبــت نــام ســاختمان های دارای میــراث ارزشــمند 

در بافــت تاریخــی در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بســتر 

ــد و  ــم می کن ــالق را فراه ــهرهای خ ــی ش ــبکۀ جهان ــا ش ــل ب تعام

ــه نگرش هــا، ارزش هــا، تولیــد  ســبب افزایــش اعتمــاد شــهروندان ب

ــر  ــن ام ــود.  ای ــود می ش ــی  خ ــات عموم ــی و امکان ــی، فرهنگ محل

ــت غذاهــا،  ــه کیفی ــای کیفــی فضاهــای فرهنگــی و توجــه ب ــا ارتق ب

جاذبه هــای طبیعــی، پارک هــا، رویدادهــا و جشــنواره ها موجــب 

ــود.  ــنندج می ش ــی س ــهر تاریخ ــۀ ش بازارائ

درنهایــت، الگــوی ارائه شــده می توانــد، بــا بهره گیــری از 

ــت  ــالق در باف ــای خ ــوۀ فراینده ــت بالق ــر ظرفی ــی ب ــز فرهنگ تمرک

تاریخــی شــهر خــالق ســنندج، ســبب رشــد اقتصــاد خــالق و تولیــد 

ــت  ــود و فرص ــوس« ش ــوس و ناملم ــراث ملم ــدار از »می ــروت پای ث

ــا ســاکنان بافــت را فراهــم  کنــد کــه  مشــارکت خــالق گردشــگران ب

موجــب افزایــش ســطح رفــاه اجتماعــی شــهروندان نســل حاضــر و 

 آینــده خواهــد شــد. در  ایــن صــورت، عــالوه بــر بازتولیــد »فضــا« و 

تــداوم حضــور در شــبکۀ شــهرهای خــالق یونســکو، تــوان رقابتــی آن 

ــد. درنهایــت، هــدف  ــاس ملــی و بین المللــی افزایــش می یاب در مقی

ــر حفاظــت و توســعۀ توأمــان تأمیــن  ــی ب ــی مرمــت شــهری مبن غای

ــد. ــکان می انجام ــت م ــای منزل ــه ارتق ــود و ب می ش

از محدودیت هــای پژوهــش نیــز می تــوان بــه نبــود یــک 

ــهر در  ــائل ش ــه مس ــخ گویی ب ــرای پاس ــع ب ــی جام ــرد فرهنگ رویک

مطالعــات شــهری یــاد کــرد کــه در ایده هــای جامــع و ایــدۀ مرمــت و 

بهســازی شــهری ســنندج مشــهود اســت. همچنیــن، نبــود اطالعــات 

ــد  ــش مانن ــا پژوه ــط ب ــمی  مرتب ــز رس ــای مراک ــد در وب گاه ه روزآم

شــهرداری ســنندج، وزارت میــراث و گردشــگری، نوپابــودن ســازمان 

ــاوری اطالعــات در شــهرداری ســنندج نیــز از دالیــل دیگــر  ایــن  فّن

محدودیــت دریافــت اطالعــات اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه آنچــه 

ــل پیشــنهاد  ــی را در زمینه هــای ذی ــوان پژوهش های اشــاره شــد، می ت

کــرد:

و  همــکاری  جلــب  شــیوه های  و  راهکارهــا  بررســی   -

خــالق؛ گردشــگری  بــرای  شــهروندان  مشــارکت 

- بررســی جایــگاه فرهنــگ و میــراث ملمــوس و غیرملمــوس 

ــالق؛  ــگری خ ــازی گردش ــرای ظرفیت س ب

- تدویــن چارچوبــی بــرای بومــی  و محلــی کــردن دســتاورد ها 

و تجربه هــای گردشــگری خــالق؛

ــۀ ســازوکارهای تعامــل مصــرف  - تحقیــق و مطالعــه در زمین

فرهنگــی و بازارهای هــای خــالق محلــی بــا بازآفرینــی شــهری 

و فرهنگ محــور 

- تبییــن ارتبــاط میــان توســعۀ پایــدار شــهری و تنــوع فرهنگــی 

ــی شــهری فرهنگ محــور.  و بازآفرین

منابع

میــزان  ارزیابــی   .)1397( ابراهیــم  ســامی،  و  احمــد  اســدی، 

ــۀ  ــالق. مجل ــهر خ ــاخص های ش ــا ش ــن ب ــهر قای ــق ش تطاب

.26-13  ،)40(10 انســانی،  جغرافیــای  در  نــو  نگرش هــای 

امیــری، مجتبــی، ذوالفقــارزاده، محمدمهــدی، زیــاری، کرامت الــه و 

اشــتری، حســن )1398(. کاربســت روش مــرور سیســتماتیک 

شــاخص های  و  مؤلفه هــا  ابعــاد،  شناســایی  در  ادبیــات 

شــهرخالق، مجلــۀ پژوهش هــای جغرافیــای برنامه ریــزی 

شــهری، 7)4(،722-701.
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ــی )1394(.  ــی، مصطف ــی  زارچ ــرث و غالم ــت، کیوم ایراندوس

ــتفاده  ــا اس ــردم ب ــارکت م ــور و مش ــت حض ــای فرص ارتق

ــۀ  ــالق )نمون ــهر خ ــای عمومی ش ــای فض ــی گونه ه ازمعرف

ــاری و  ــا، معم ــای زیب ــریۀ هنره ــزد(. نش ــهر ی ــوردی ش م

.58-47  ،)۲(۲۰ شهرســازی، 

ــازی  ــک )1390(. نوس ــو، مای ــا و را ک ــز، لورت ــری، راب و لی ایم

در  اجتماع محــوری  و  پایــداری  لندن:حكمرانــی،  شــهر 

یــك شــهر جهانــی. مجتبــی رفیعیــان )مترجــم(. انتشــارات 

ــران. ــگاه ته دانش

بســته نگار، مهرنــوش، حســنی، علــی و خاکــزار بفروئــی، مرتضــی 

)1396(. طراحــی مــدل مفهومــی  گردشــگری خــالق. 

ــعه، 6)11(،  ــگری و توس ــی گردش ــۀ علمی  ـ پژوهش فصلنام

.108-81

بررســی   .)1397( نرگــس  و  احمدی فــرد،  احمــد  پوراحمــد، 

ــی تاریخــی )مطالعــۀ  نقــش گردشــگری خــالق در بازآفرین

ــای  ــۀ پژوهش ه ــران(. مجل ــهر ته ــۀ 12 ش ــوردی: منطق م

.90-75  ،)1(6 شــهری،  برنامه ریــزی  جغرافیایــی 

ــش  ــی نق ــر )1394(. بررس ــریفی، امی ــین و ش ــژاد، حس حاتمی ن

ــهری  ــدار ش ــعۀ پای ــر توس ــهری ب ــگری ش ــترش گردش گس

)نمونــۀ مــوردی: شــهر ســنندج(. فصلنامــۀ گردشــگری 

.74-61  ،)2(1 شــهری، 

حبیبــی، کیومــرث، رحیمــی  کاکــه جــوب، آرمــان و عبــدی، 

محمدحامــد )1394(. ارزیابــی پایــداری گردشــگری در 

اماکــن تاریخــی فرهنگــی بــا اســتفاده از مــدل جاپــای 

بوم شــناختی )مطالعــۀ مــوردی: خانــۀ کــرد، شــهر ســنندج(. 

فصلنامــۀ گردشــگری شــهری، 2)2(، 120-105.

حســین پور، ســیدعلی، امیــر گیلکــی، مهشــاد و حفــار، امیرمحمــد 

)1398(. تبییــن شــاخص های شــهر خــالق در خیابــان 

ــات  ــۀ مطالع ــتفاده ازAHP . مجل ــا اس ــهد ب ــاد مش احمدآب

ــهری، 1)4(، 44-35. ــای ش ــهری و پژوهش ه ــی ش طراح

دوســتی، فرشــته، زال، محمدحســن و رمضــان زاده لســبویی، 

مهــدی )1398(. ســنجش ظرفیت هــای گردشــگری خــالق 

در کالن شــهر تبریــز. فصلنامــۀ گردشــگری شــهری، 6)2(، 

.13-1

رجایــی، فرهنــگ )1384(. مشــكله هویــت ایرانیــان امــروز: 

ایفــای نقــش در عصــر یــک تمــدن و چنــد فرهنــگ. تهــران: 

ــی. نشــر ن

ــه )1395(. اولویت بنــدی 
ّ
رحیمــی، نــدا و زیــاری، کرامت الل

ابعــاد موســیقی ســنتی تبریــز و تأثیــر آن در جــذب گردشــگر 

ــش  ــمین همای ــی و شش ــش بین الملل ــومین همای ــالق. س خ

ملــی گردشــگری، جغرافیــا، محیط زیســت پایــدار، همــدان، 1-12.

زال، محمدحســن، دوســتی، فرشــتی و رمضــان زاده لســبوی، مهدی 

)1397(. گردشــگری خــالق، ابــزاری بــرای توســعۀ شــهری 

)مطالعــۀ مــوردی: کالن شــهر تبریــز(. مجلــه پژوهش هــای 

ــهری، 6)4(، 768-753. ــزی ش ــای برنامه ری جغرافی

زنگنــه شــهرکی، ســعید و فتوحــی مهربانــی، باقــر )1397(. تبییــن 

ــران.  ــهر ته ــرای کالن ش ــالق ب ــهر خ ــوب ش ــوی مطل الگ

ــدار، 1)4(، 139-125. ــهر پای ــۀ ش فصلنام

ســعیدی رضوانــی، نویــد و باقــرزاده حســینی، ســیدنیکان )1394(. 

گردشــگری خــالق بــا تکیــه بــر بناهــای واجــد ارزش 

ــش  ــن(. همای ــازار قزوی ــۀ ب ــوردی: محل ــۀ م ــی )نمون تاریخ

ــعۀ  ــگری توس ــران و گردش ــازی عم ــاری شهرس ــی معم مل

ــن، 1-7. ــران، قزوی ــاران  ای ــون معم ــهری کان ــدار ش پای

ــردی  ــعید )1393(. رویک ــزدی، محمدس ــین و ای ــبانی، امیرحس ش

نویــن بــه بازآفرینــی شــهر خــالق. نشــریۀ علمی ـ پژوهشــی 

نقــش جهــان، 4)2(، 71-63. 

صابری فــر، رســتم و نیت مقــدم، صالحــه )1397(. بررســی میــزان 

موفقیــت در دســتیابی بــه شــهرهای خــالق و نــوآور )نمونــۀ 

ــزی  ــات برنامه ری ــۀ مطالع ــردوس(. مجل ــهر ف ــوردی: ش م

ســكونتگاه های انســانی، 13)3(، 627-613.

تحلیــل   .)1400( یحیــی  جعفــری،  و  مســعود  صفایی پــور، 

وضعیــت مؤلفه هــای گردشــگری خــالق در کالن شــهر تبریــز 

ــوان پایتخــت گردشــگری کشــورهای اســالمی. نشــریۀ  به عن

ــی، 21)60(، 126-107. ــوم جغرافیای ــردی عل ــات کارب تحقیق

صفــوی، یحیــی، ضرابــی، اصغــر و ســهیلی پور، مهــدی )1397(. 

ارائــۀ مدلــی در تبییــن ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی 

)مطالعــۀ  خــالق  شــهر  تحقــق  در  توســعه  سیاســی  و 

مــوردی: شــهر اصفهــان(. فصلنامــۀ تحقیقــات جغرافیایــی، 

.157-145  ،)129(33

ــزی  ــر )1398(. برنامه ری ــاری، منی ــماعیل و ی ــری، اس ــی اکب عل

برپایــۀ  ســنندج  شــهر  فرهنگــی  خــالق  گردشــگری 

 Meta- رقابت پذیــری منطقــه ای بــا اســتفاده از تکنیــک

ــران،  ــی  ای ــن جغرافیای ــرۀ انجم ــن کنگ SWOT. چهاردهمی

.1-32 تهــران، 
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ســبک  و  اقلیتــی  خرده فرهنگ هــای   .)1386( ناصــر  فکوهــی، 

تحقیقــات  فصلنامــۀ  چشــم اندازها.  و  روند هــا  زندگــی 

.174-143  ،)1(1 فرهنــگ، 

کالنتــری، محســن، رجایــی، ســیدعباس و فتوحــی مهربانــی، 

باقــر )1395(. تحلیلــی بــر برخــورداری کالن شــهرهای 

ــای  ــه پژوهش ه ــالق. مجل ــهر خ ــاخص های ش ــران از ش  ای

.587-612  ،)4(4 شــهری،  برنامه ریــزی  جغرافیایــی 

تحلیــل  و صفــری، حامــد )1398(.  کیانــی ســلمی، صدیقــه 

در  خــالق  گردشــگری  عوامــل  و  شــاخص ها  بررســی  و 

مــوردی:  )نمونــۀ  اصفهــان  شــهری  فرســودۀ  بافت هــای 

محلــۀ جویبــاره(. نشــریۀ علمــی ابتــكار و خالقیــت در علــوم 

.152-115  ،)1(9 انســانی، 

ــه )1395(.  ــری، فاطم ــی اکب ــا و عل ــعله، مهس ــهند، ش ــی، س لطف

ــای  ــول و آموزه ه ــت اص ــی کاربس ــوب مفهوم ــن چارچ تدوی

بافــت  )موردپژوهــی:  فرهنگ مبنــا  شــهری  بازآفرینــی 

تاریخــی شــیراز(. نشــریۀ علمی ـ پژوهشــی انجمــن علمــی 

معمــاری و شهرســازی ایــران، 8)13(، 245-229.

لطفــی، ســهند )1390(. بازآفرینــی شــهری فرهنگ مبنــا: تأملــی بــر 

ــای  ــریۀ هنره ــی. نش ــش بازآفرین ــی و کن ــای فرهنگ بن مایه ه

زیبــا، 3)45(، 62-49.

لنــدری، چارلــز و هیامــز، جاناتــان )1395(. شــاخص شــهر 

خــالق: ســنجش نشــانه های حیــات شــهر خــالق، اســفندیار 

اصفهــان:  )مترجمــان(.  مظفــر  فرهنــگ  و  حیدری پــور 

ــر. ــاغ منظ ــۀ ب ــارات معمارخان انتش

مافــی، رضــا، قدمــی، محســن، مظاهــری، محمدمهــدی و فراهانــی، 

ــالق در  ــهر خ ــوب ش ــوی مطل ــۀ الگ ــه )1397(. ارائ فاطم

کالن شــهر تهــران. مجلــۀ مطالعــات توســعۀ اجتماعــی  ایــران، 

.61-33  ،)1(11

مــرادی، فاطمــه، زرآبــادی، زهراســادات ســعیده و ماجــدی، حمیــد 

ــا  ــا ب ــهری فرهنگ مبن ــی ش ــول بازآفرین )1398(. واکاوی اص

ــاغ نظــر، 16)70(،  ــۀ ب ــری. مجل رویکــرد ارتقــای رقابت پذی

.16-5

ــوس و  ــی  نف ــماری عموم ــج سرش ــران )1395(. نتای ــار ای ــز آم مرک

ــال 1395. ــنندج س ــهر س ــکن ش مس

مهاجــر، بشــری، شــفیعی، زاهــد و خواجــه احمــد عطــاری، علیرضا 

ــا  ــور ب ــالق هنرمح ــگری خ ــش گردش ــی نق )1397(. بررس

ــۀ  ــودکان (مطالع ــه ک ــتی ب ــع دس ــوزش صنای ــر آم ــد ب کی تأ

علمی ـ پژوهشــی  فصلنامــۀ  اصفهــان(.  شــهر  مــوردی: 

ابتــكار و خالقیــت در علــوم انســانی، 8)3(، 240-217.

مهندســین مشــاور فجــر توســعه )1389(. ایــده بهســازی و نوســازی 

ــی  ــادر تخصص ــرکت م ــنندج. ش ــهر س ــودۀ ش ــت فرس باف

ــهری. ــازی ش ــران و بهس عم

میرزایــی، منیــر، ارغــان، عبــاس و زنــد مقــدم، محمدرضــا )1398(. 

شــاخص های تأثیرگــذار در شــهر خــالق در خلــق فضاهــای 

تعاملــی شــهری )مــورد مطالعــه: شــهر ری(. فصلنامــۀ 

ــران،  ــای ای ــن جغرافی ــی انجم ــی و بین الملل علمی  ـ پژوهش

.124-109  ،)16(17

ــمی  ــی و قاس ــی، عل ــی اویل ــس، قوم ــد، یون ــر، گراون ــی، اکب نجف
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