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بازآفرینــی فرهنگمحــور ،ایــدۀ شــهر
خــاق ،گردشــگری خــاق ،بافــت
تاریخــی ،شــهر خــاق ســنندج

چکیده
حفاظــت و توســعۀ هــم زمــان بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج نیــاز بــه خوانــش و
رمزگشــایی الیههــای گوناگــون متــن آن دارد تــا خالقیــت و فرهنــگ ،بهمنزلــۀ نیروهــای
توســعه و محرکــۀ اقتصــادی ،پیشــرفت اجتماعــی ،فرهنگــی و ســرمایههای انســانی ،در
بســتر مــکان خــاق خــود ســبب تحقــق توســعۀ گردشــگری خــاق شــوند .هــدف ایــن
پژوهــش شناســایی عوامــل مؤثــر در الگــوی گردشــگری خــاق مبتنــی بــر رویکــرد
بازآفرینــی فرهنگمحــور در بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج اســت .ایــن پژوهــش
از نــوع کاربــردی و براســاس روش ترکیبــی (اکتشــافی و توصیفی ـ پیمایشــی) اســت .روش
جم ـعآوری دادههــا کتابخان ـهای و میدانــی اســت .در بخــش اول پژوهــش ،دیــدگاه جامعــۀ
آمــاری شــامل خبــرگان حــوزۀ پژوهــش ،یعنــی بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج ،بــا
روش کیفــی و نمونهگیــری هدفمنــد بررســی شــد .اطالعــات بــه کمــک روش تحلیــل
موضوعــی و بــا مصاحبههــای عمیــق و نیمهســاختاریافته گــردآوری و مضمونهــا و
مقولههــای اثرگــذار در بازآفرینــی فرهنگمحــور شناســایی شــدند .در بخــش دوم پژوهــش،
بــا روش ّ
کمـی و غربالگــری ،عوامــل شناساییشــده بــا روش دلفــی فــازی بررســی و ســپس
بــا روش تحلیــل عامــل تأییــدی تحلیــل شــدند .هفــت مضمــون فضایــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،انســانی ،ســاختاری و نهــادی و  27مقولــه از پژوهــش شناســایی
شــدند و الگــوی گردشــگری خــاق مبتنــی بــر رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمحــور ارائــه
شــد .الگــوی گردشــگری خــاق میتوانــد ،بــا بهرهگیــری از تمرکــز فرهنگــی بــر ظرفیــت
بالقــوۀ فرایندهــای خــاق در بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج ،ســبب رشــد اقتصــاد
خــاق شــود و امــکان مشــارکت بیــن گردشــگران و ســاکنان را فراهــم آورد5.

مقدمه
امــروزه ،تولیــد «ثــروت پایــدار» مهمتریــن دغدغــۀ
مدیریــت شــهری بـرای تــداوم حیــات و هویــت شهرهاســت .گــواه
آن شــکلگیری شــهر خــاق و گردشــگری خــاق اســت کــه از
جدیدتریــن رویههــای مدیریــت موفــق شــهری بــرای جــذب
ســرمایههای مــادی و غیرمــادی بهشــمار مــیرود (صفاییپــور
و جعفــری .)107 :1400 ،بافــت تاریخــی نیــز ،بهمنزلــۀ مرکــز
و قلــب تپنــدۀ شــهر ،بســتر جــذاب مــکان خــاق اســت و
ســناریوهای متنوعــی بــه گردشــگران خــاق ارائــه میکنــد و
هــدف آن پویایــی اقتصــاد و فرهنــگ اســت .امــا ایــن بافــت در

تعامــل بــا دنیــای پیرامــون خــود و مواجهــه بــا فراینــد جهانیشــدن
و افــت منزلــت مکانــی بــا مشــکالت بســیاری روبهروســت.
جهانیشــدن رونــد متناقــض مدرنیتــه را تشــدید کــرده و آن را در
فراینــد متقابــل همگنســازیها و ناهمگنســازیهای هویــت
جماعتــی (خردهفرهنــگ) جــای داده اســت (فکوهــی.)143 :1386 ،
ازایــنرو ،بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج ،بــرای
حفاظــت و توســعه ،بایــد هــم رویکــردی فراگیــر بــه ابعــاد ســازندۀ
خــود داشــته باشــد و هــم الیههــای متنــوع متــن خــود را بازبینــی و
رمزگشــایی کنــد .بدینمنظــور ،بایــد از رویکــرد و الگویــی فرهنگی
بــا بهرهگیــری از عوامــل مؤثــر درایــدۀ شــهر خــاق اســتفاده شــود

 .1دانشجوی دکتری ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری وشهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.

 .2استاد ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ Email: zayyari@ut.ac.ir

 .3استادیار،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری وشهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری وشهرسازی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 .5ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــری ســعید اردالن در رشــتۀ شهرســازی بــه راهنمایــی نویســندۀ دوم و مشــاورۀ نویســندۀ ســوم وچهــارم در دانشــگاه آزاد اســامی
قزویــن اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401
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تــا خالقیــت و فرهنــگ ،بهمثابــۀ نیروهــای توســعه و عوامــل
محــرک مــکان خــاق ،ســبب توســعۀ گردشــگری خــاق شــوند.
در ســالهای اخیــر ،بافــت تاریخــی شــهر ســنندج ،در
ـهری شــتابان و نامــوزون ،دچــار دگرگونــی و
مواجهــه بــا توســعۀ شـ ِ
اســتحالۀ ســاختار شــهری شــده کــه تــداوم حضــور شــهر ســنندج
بــا عنــوان «شــهر خــاق جهانــی موســیقی» 1را بــا مشــکالت
بســیاری مواجــه کــرده اســت .بنابرایــن ،آنگونــه کــه از مفهــوم
«بازآفرینــی شــهری» انتظــار داریــم و نــه از مفهــوم «پایــداری»،
نیازمنــد بازتولیــد فضاســت .رونــد مرمــت شــهری در گذشــتۀ
ایــن شــهر نشــان میدهــد کــه اقدامــات دولــت و شــهرداری
درایــن زمینــه بســیار ناچیــز بــوده اســت .بــا وجــود ماهیــت
فرهنگی ـ گردشــگری خــاق بافــت تاریخــی و ظرفیتهــای
ویــژۀ مکانــی و تمایـزات محلــی آن ،توجــه کمــیبــه دســتاوردهای
رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمحــور 2برپایــۀ فرهنــگ و ظرفیتهــای
گوناگــون و بینظیــر آن همچــون ســنتهای فرهنگــی ،هویــت
شــهری و برنامههــای مشــارکتی گردشــگری خــاق شــده اســت.
ایــن بیتوجهــی بــه ارزش فرهنگــی ،اقتصــادی و ظرفیــت
گردشــگرپذیری بافــت تاریخــی موجــب آســیبهای اجتماعــی
فراوانــی بــه رشــد و پویایــی شــهر خــاق شــده اســت ،درحالیکــه
گردشــگری یکــي از پویاتریــن فعالیــت هــای اقتصــادی عصــر
حاضــر اســت کــه در توســعۀ پایــدار محلــي نقــش مهمــي دارد
و اولویــت توســعۀآن نیازمنــد شــناخت عوامــل تأثیرگــذار و
محدودکننــدۀ طبیعــي ،اقتصــادی ،اجتماعــي و فرهنگــي در هــر
منطقــه اســت (نجفــی و همــکاران .)139:1398 ،صاحبنظ ـران
بــه پایــداری گردشــگری خــاق بــاور دارند(بســتهنگار و همــکاران،
 )1396و بازآفرینــی را گذرگاهــی بهســوی توســعۀ پایــدار تلقــی
میکننــد کــه بــر راهبردهــا و مفاهیمــی از جملــه پایــداری،
کیفیـ�ت و هویـ�ت مبتنـ�ی اسـ�ت (.)Vanista et al., 2016: 5
ازایــنرو مفهــوم ایــدۀ شــهرخالق و بــا رویکــرد
بازآفرینــی فرهنگمحــور ،اهمیــت خــود را در توســعۀ خالقانــۀ
ارزشهــای فرهنگــی بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج و
افزایــش تواناییهــای ســرمایههای اجتماعــی آن ،بــا توجــه بــه
اســتعدادهای فــردی و گروهــی در زمینههــای هنــری ،فرهنگــی،
علمــی ،ورزشــی و صنایــع خــاق 3آشــکار میکنــد .امــا رهیافــت
بازآفرینــی بــرای بهروزکــردن بافتهــای تاریخــی ،عــاوه بــر
پاســخگویی بــه نیازهــای مــردم و زندگــی روزمــرۀ آنهــا ،بــه
هویــت بافــت تاریخــی توجــه میکنــد کــه دســتیابی بــه آن تنهــا
ـرو توجــه بــه گردشــگری خالقانــۀ شــهری اســت (پوراحمــد و
در گـ ِ
احمدیفــرد.)75 :1397 ،
بنابرایــن ،محقــق قصــد دارد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد
کــهآیــا شــهر خــاق ســنندج بــا بافــت تاریخــی خــود ،کــه درحــال
1. https://en.unesco.org/creative-cities/sanandaj
2. Cultural-led regeneration
3. Creative Industries

گــذار از دوران رکــود بــه دورۀ شــکوفایی فرهنگــی و هنــری خــود
اســت ،میتوانــد رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمحــور را بــهکار
گیــرد و از عوامــل مؤثــر در ایــدۀ شــهر خــاق بهــره بــرد و درنتیجــه
مــکان مناســبی ب ـرای تبلــور گردشــگری خــاق شــود یــا نــه.
ازاینرو ،در این پژوهش ،تالش شده است:
 -1عوامــل مؤثــر در رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمحــور در
بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج شناســایی و بررســی شــوند.
 -2الگــوی گردشــگری خــاق برپایــۀ رویکــرد بازآفرینــی
فرهنگمحــور در بافــت تاریخــی شــهرخالق ســنندج ارائــه شــود.
 -3راهکارهایــی عملــی برپایــۀ الگــوی موردنظــر ارائــه
شــوند.
مبانی نظری پژوهش
رویکرد بازآفرینی فرهنگمحور
واژۀ «بازآفرینــی» 4نخســتینبار در نیمــۀ اول قــرن چهــاردم
طبیعی بخشــی
میــادی بـهکار بــرده شــد کــه بــه معنــای «بازتولیــد
ِ
از تمامی��ت زن��دۀ در مع��رض ناب��ودی» اس��ت (Roberts, 2003:
 .)16در حــال حاضــر ،تحــول مرمــت شــهری در دهههــای اخیــر
بــه ســازماندهی و اقدامــات گوناگــون در چارچــوب بازآفرینــی
شــهری گرایــش یافتــه اســت (لطفــی .)1390 ،بازآفرینــی شــهری
مبتنــی بــر تفکــری اســت کــه هــدف آن توســعۀ درونزای شــهر
و متضمــن نوســازی اجتماعــی و محلــی ســاکنان شــهر اســت و
بــا مشــارکت مــردم انجــام میشــود(ایمری و ســایرین.)1390 ،
ازایــنرو ،بازآفرینــی شــهری پایــدار اقدامــیفراتــر از نوســازی
فیزیکـ�ی اسـ�ت (Gullino, 2009, 2013; Li et al., 2016,
 .)1494درایــن رونــد ،اهــداف ایــن گونــه از توســعه پایــدار بــا
توافــق اجتماعــی ،پایــداری اقتصــادی و بهبــود کالبــدی در یــک
پــروژه بازآفرینــی شــهری قابــل دســت یافتــن اســت(& Ertan
 .)Eerciolu, 2016: 602در واقــع مرمــت شــهری ،کــه هــدف
آن حفاظــت همــراه بــا توســعه اســت ،در فراینــدی تدریجــی
از مفهومــی جانبــی بــه مفهومــی اصلــی تبدیــل شــده و توانســته
اســت فرهنــگ را بــه شــاکلۀ هویــت جامعــه (رجایــی)1384 ،
تبدیــل کنــد.
امــا «بازآفرینــی فرهنگمحــور» را میتــوان اصلیتریــن
مفهــوم بازآفرینــی شــهری در ســه دهــۀ اخیــر دانســت .بازآفرینــی
شــهری فرهنگمحــور ،بهمثابــۀ موتــور محرکــۀ بازآفرینــی شــهری
( ،)Roberts, 2003بــه ویژگیهــای مکانــی شــامل ســنتها،
میــراث و خردهفرهنگهــا در دســتیابی بــه تصویــری واحــد از
شــهر و راهبــردی رقابتــی در اقتصــاد محلــی توجــه ویــژه کــرده
اســت (شــبانی و ایــزدی .)70:1393 ،در جــدول  ،2روایــت
الگــوی اثرگــذاری بازآفرینــی فرهنگمحــور از ســال 1990
تاکنــون ارائــه شــده اســت:
4. Regeneration
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جدول  :2الگوی اثرگذاری بازآفرینی فرهنگمحور در سه دهۀ اخیر
حوزۀ اثرگذاری

رویکرد مرمت شهری

مفهوم فرهنگ

بازآفرینی فرهنگمحور
فرهنگ بهمثابۀ عامل تسهیلگر و نیروی محرکه

)(Montgomery, 1998; Evans, 2004

فرهنگ بهمثابۀ شیوهای برای تعالیبخشیدن به کیفیت
مکان بهمنظور جذب طبقۀ خالق

اواسط دهۀ 1990
تا سال 2010
سیاست
پیشرو

معیار اقدام

سال  2010تاکنون

سرمایهگذاری در تسهیالت فرهنگی
بهمثابۀ مسئلهای در حوزۀ کیفیت مکان

شیوه

صنایع خالق -دوران مشارکت

حوزه

عرصۀ فرهنگ همگانی

کالبدی

توسعۀ همگانی (حفاظت ـ احیا)

محتوایی

رویدادمحوری و زمانوارگی

)2015

)(Pratt, 2010; Oliveira, 2011
;(Richards & Wilson, 2004
)Bianchini & Ghiraldi, 2007

)(Richards & Palmer, 2012

بازآفرینــی شــهری فرهنگمحــور از جملــه رویکردهــای متأخــری
اســت کــه درصــدد اســت احیــا و تــداوم همزمــان حیــات شــهری
در بافتهــای تاریخــی اســت و بــر اهمیــت جایــگاه فرهنــگ در
معنایــی فراگیــر و جامــع و بهکارگیــری صنایــع خــاق بهمثابــۀ
عامــل اصلــی محــرک بازآفرینــی و آفرینــش مــکان تأکیــد م ـیورزد
(لطفــی و همــکاران .)229 :1395 ،مهمتریــن ادعــای ایــن
رویکــرد پدیــدآوردن پایگاهــی باثبــات ب ـرای خلــق رونــد ســازندۀ
اقتصــادی و درنتیجــه رونــق اقتصــادی شــهر اســت و بــه ایــن منظور،
بــر اصولــی از قبیــل داشــتن رویکــردی راهبــردی ب ـرای حفاظــت از
منابــع موجــود ماننــد منابــع طبیعــی ،کالبــدی ،انســانی و همچنیــن
خلــق ثــروت و منابــع جدیــد ،ســرمایهگذاری در بخشهــای
روســاختی بازآفرینــی از قبیــل امکانــات فرهنگی ـ اجتماعــی و
نیــز بخشهــای زیرســاختی همچــون زیرســاختهای کالبــدی و
زیرســاختهای اقتصــادی ماننــد کارآفرینــی ،اشــتغال و کسـبوکار
تأکیــد دارد و ســعی میکنــد ،ضمــن خلــق شــهری فرهنگگــرا،
موجبــات رونــق ســازوکار اقتصــاد آن را نیــز فراهــم آورد (م ـرادی و
همــکاران)7 :1398 ،

ایدۀ شهر خالق
ایــدۀ شــهر خــاق را نخســتینبار النــدری در اواخــر
دهــۀ 1980مطــرح کــرد ( .)2012 ,Landryبــه بــاور او ،فرهنــگ
بهمثابــۀ ارزشهــا ،بینشهــا و شــیوۀ زندگــی بســتری را فراهــم
میکنــد کــه در چارچــوب آن خالقیــت ظاهــر میشــود و رشــد
میکنــد .درنتیجــه ،کاتالیــزوری بــرای توســعه بهشــمار میآیــد
( .)179 :2013 ,Buryپژوهشــگران ایــدۀ شــهر خــاق ،فرهنــگ را
ابـزار بازآفرینــی شــهری و صنایــع خــاق را موتــور توســعۀ اقتصــادی
میداننـ�د ( .)COIN1, 2017: 41النــدری ( )2012خالقیــت را
منبــع فرهنگــی جدیــدی تلقــی میکنــد کــه میتوانــد مشــکالت
شــهر را برطــرف کنــد ،بــا گذشــتۀ شــهر و سیاســت شــهری ب ـرای
همزیســتی فرهنگهــای گوناگــون و واکاوی هویــت شــهر همــراه
شــود و بــه گفتوگــو بنشــیند و مفهــوم شــهر پایــدار را ارتقــا بخشــد.
خالقیــت ابــزار مهمــی اســت کــه بــه رشــد اقتصــادی و نــوآوری
ش��هرها کم��ک میکن��د (Hospers & Pen, 2008; Aranha et
.)al., 2017; Grodach, 2013
1. Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

کاربست

ایجاد تمایز در ماهیت فرهنگی کیفیت مکان
و بهکارگیری تسهیالت خردهمقیاس فرهنگی
بهمثابۀ بخش یکپارچهای از محیط تولیدمحور

(Kloosterman, 2014; Florida et al.,

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نحوۀ مواجهه

منبع
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اردالن

و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

خالقیــت و فرهنــگ ،بــا حضــور در بخشهــای گوناگــون
ماننــد سیاس ـتهای فرهنگــی ملــی ،منطق ـهای و شــهری ،واژگان
جدیــدی نظیــر اقتصــاد خــاق فرهنگــی ،صنایــع خــاق و
فرهنگــی ،خوشــۀ خــاق ،شــهر خــاق ،قطــب خــاق و فرهنگــی
و طبقــۀ خــاق را وارد نظریههــای توســعۀ شــهری کــرده اســت
(میرزایــی و همــکاران .)109 :1398 ،شــهر خــاق مرکــز نوآوری،

خالقیــت و تبدیــلایــده بــه ثــروت اســت (مافــی و همــکاران،
 .)1397شــهر خــاق ،بــا رویکــردی فرهنگــی ،بــر اقدامــات
مردمــی تأکیــددارد .برنامهریــزی فرهنگــی در شــهر خــاق بــا
ایجــاد ارتبــاط چندســویه بیــن مــردم و مدیـران شــهری و همچنیــن
نخبــگان و طبقــۀ خــاق اجرایــی میشــود (ایراندوســت و غالمــی
زارچــی.)57 :1394 ،

جدول  :1مهمترین دیدگاههای اندیشمندان و سازمانهای دخیل دربارۀ ایدۀ شهر خالق

ویژگی

منبع

مردم و سازمانهای خالق ،محیط خالق ،فرهنگ خالق ،ظرفیت بالقوۀ صنایع فرهنگی و مراکز نوآوری شهرها.
ده عامل اصلی در نظریۀ فلوریدا :تنوع ،امکانات رفاهی خاص ،سرزندگی ،فرهنگّ ،فناوری و نوآوری ،استعداد،

Landry, 2012

خالقیت ،مدارا و تابآوری ،زیباییشناسی ،محیط ،پایداری و امنیت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

از سال  2004شبکۀ شهرهای خالق یونسکو ،عاملی برای پایداری و توسعۀ شهری بوده و شامل توجه به صنایع
خالق ،پیوستگی جهانی سرمایۀ انسانی ،حمایتهای عمومی ،جذب گردشگری ،درهمکنش فرهنگی،
قابلیتهای طبیعی ،هفت زمینۀ ادبیات ،فیلم و سینما ،موسیقی ،صنایع دستی و فولکلور ،طراحی،
هنرهای چندرسانهای ،غذا و تغذیه است.

Trip, 2007: 31
URL11

صنایع خالق ،میراث خالق ،فرهنگ خالق ،گردشگری ،سیاستهای فرهنگی و همکاریهای بینالمللی.

Kern & Runge, 2009

توجه به ّفناوری ،چندفرهنگگرایی ،تسامح و تساهل ،وجود محیط فرهنگی ،تکثرگرا ،محیطهای اجتماعی
بازفرهنگی و تعامالت اجتماعی.

Vanolo,2008: 372

شناسایی بوهمیان 2به 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

شهر خالقیتمحور ،کارآفرینان خالق ،کیفیت زندگی و فعالیت خالق.

Girard, 2011

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

CCI3, 2012: 64

استفاده از ایدۀ شهرخالق بهمنزلۀ کلید شکوفایی اجتماعی و اقتصادی شهری برای جذب بخشهای
خاصی از طبقۀ متوسط.
به باور پرت ،شهرهای خالق پنج ویژگی دارند )1 :خالقیت؛  )2اقتصاد دانشمحور که باالترین سطح توسعۀ
اقتصادی است و اقتصاد خالق که عنصر اصلی آن شناخته میشود؛  )3فعالیت فرهنگی که دستیابی به ارزش
اقتصادی مستقیم را تسهیل و از آن حمایت میکنند؛  )4اقتصاد فرهنگی یا خالق که جامعتر است و
 )5تأکید بر مهارتها و منابع الزم برای تولید با کیفیت عالی و خروجیهای خالق و فرهنگی.

براســاس دیــدگاه صاحبنظرانــی ماننــد النــدری ،فلوریــدا،
پـ َـرت و ساســاکی میتــوان گفــت نظریــۀ شــهر خــاق کاملتریــن
نظریــهای اســت کــه تاکنــون در زمینــۀ شــهر آینــده مطــرح
شــده اســت (امیــری و همــکاران .)707 :1398 ،بایــد توجــه
داشــت کــه شهرخالقشــدن و خالقمانــدن مســتلزم تغییــر
نگــرش اســت .بهطــور کلــی ،خالقبــودن ،بیشــتر از اینکــه
فکــر باشــد ،فراینــدی پو یاســت نــه ایســتا (لنــدری و هیامــز،
.)1395

Lowes, 2015: 67

Pratt, 2010: 14

گردشگری خالق
گردشــگری خــاق اصطالحــی بــود کــه ریچــاردز و ریمونــد
( )2000بـهکار بردنــد و ســپس شــبکۀ خالقانــۀ یونســکو ()2006
آن را تصویـ�ب و بازتعریـ�ف کـ�رد (:Marques & Borba, 2017
 .)86گردشــگری خــاق شــکل پایــداری از گردشــگری اســت کــه
فرصــت توســعۀ ظرفیتهــای خالقانــه را از طریــق مشــارکت فعــال
در دورههــای آموزشــی و شــناخت خــاص مقصــد گردشــگری
فراه��م میکن��د ( .)Richards & Raymond, 2000گردشــگری

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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جدول  :2تحوالت روندهای گردشگری ()Kim, 2013
مرحله

دورۀ زمانی

شرایط

مشخصات گردشگری

گردشگری انبوه

عصر صنعتی

شرایط پایدار سیاسی ،ظهور هواپیمای
مسافربری جت

بستههای گردشگری ،مکانهای تفریحی بزرگ و
پارکهای موضوعی.

گردشگری فرهنگی

عصر صنعتیزدایی

حفظ میراث تاریخی ،جهانیسازی
میراث فرهنگی

میراث ملموس ،بازدید از میراث تاریخی

گردشگری خالق

عصر شبکهها

رشد اقتصاد خالق،
افزایش تقاضا برای مشارکت مشتریان

میراث ناملموس،
مشارکت خالق در فعالیتها و شبکهسازی
با افراد محلی

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

زمان

تمرکز فرهنگی

مصرف

یادگیری

گردشگری فرهنگی

گذشته و حال

فرهنگ باال ،فرهنگ مشهور

محصول ،فرایند

منفعل

گردشگری خالق

گذشته ،حال وآینده

فرایندهای خالق

تجربه ،همکاری بین گردشگر و جامعۀ محلی

فعال ،توسعۀ مهارتها

در گردشــگری خــاق ،گردشــگر بــه جنبههــای آموزشــی،
احساســی ،اجتماعــی و مشــارکت گردشــگران در فعالیتهــای
بومــیدر کنــار مــردم محلــی و همچنیــن میــزان و کیفیــت مراکــز
تولیــد و نــوآوری بهمنظــور جــذب گردشــگران نخبــه و محققــان
1
میپـ�ردازد  )Suhartanto et al., 2018: 165(.رابازااوســکایته
( )2015برایــن بــاور اســت کــه احیــای فضاهــای عمومــیبرپایــۀ
گردشــگری خــاق در مــوارد ذیــل تأثیــر دارد :ترویــج ســبک زندگــی
محلــی؛ برانگیختــن عواطــف و افــکار بــرای شــناخت فرهنــگ
محلــی؛ تحقــقافــکار و ایدههــای خالقانــۀ خــود و اشــتراک آنهــا
1. Rabazauskaitė

بــا دیگــران؛ همــکاری جوامــع محلــی بــا گردشــگران از طریــق
گردشــگری خــاق ،تشــریک مســاعی جامعــۀ محلــی و متخصصــان
شــهری بــا هــدف تشــکیل شــبکههای اجتماعــی محلــی و تقویــت
گردشــگری خــاق بــرای افزایــش انــرژی خالقانــه و همــکاری و
همافزایــی.
بهطــور کلــی ،گردشــگری خــاق کلیــد موفقیــت در صنعــت
رقابتــی گردشــگری اســت؛ زیـرا ســبب تأمیــن نیازهــای گردشــگران
از طریــق ارائــۀ توســعۀ گردشــگری بــا محصــول و خدمــات خــاق
میشـ�ود (.)Horng et al., 2016
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کارشناســان نســل اول گردشــگری را «گردشــگری ســاحلی»،
گردشــگری نســل دوم آن را «گردشــگری فرهنگــی» و نســل ســوم را با
شــعار «میدانهــای بیشــتر موزههــای کمتــر» «گردشــگری خــاق»
نــام نهادهانــد .نســل ســوم بــه فعالیتهــای تجربــی و تعامــل
عمیقتــر بــا زندگــی واقعــی فرهنگــی در شــهرها و بــه جنبههــای
آموزشــی ،احساســی و مشــارکت گردشــگران در فعالیتهــای
بوم��یدر کن��ار م��ردم محل��ی میپ��ردازد (Garcia-Melon et al.,
.)2017: 45
در دنیــای امــروز ،رونــد گردشــگری از شــکل انبــوه بــه
الگوهــای فردگرایانــه تغییــر یافتــه و گردشــگران بــه انعطافپذیــری

و تجربههــای معنــادار اولویــت بیشــتری میدهنــد .همچنیــن،
بســیاری از مکانهــا و مقاصــد گردشــگری ســنتی از تقاضــا اشــباع
شــدهاند وبــا مشــکل ابــداع فرآوردههــای جدیــد مواجهانــد تــا
بتوانــد نیازهــای ویــژۀ گردشــگران خــاص را بــرآورده کننــد .ازایــن
رو،خالقیــت ســبب توســعۀ محصــوالت نوآورانــه در مقصــد
گردشــگری شــده اســت و ب ـرای آن مزیــت رقابتــیایجــاد میکنــد
( .)Yozcu & Icoz, 2010در جــدول  ،3تفاوتهــای گردشــگری
فرهنگــی و خــاق مشــخص شــده اســت .گردشــگر خــاق فــردی
فعــال اســت کــه فرایندهــای خالقانــه را از طریــق مــکان خــاق بــا
اهالــی محلــی درک میکنــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

خــاق را یونســکو ( ) 2006اینگونــه تعریــف کــرده اســت:
«گردشــگری خــاق یعنــی ســفر بهســوی تجربههــای اصیــل و
جالــب توجــه ،شــناختن هنــر و آشــنایی بــا می ـراث یــا ویژگیهــای

مکانــی خــاص و برقــراری ارتبــاط میــان گردشــگران و اهالــی آن
منطقــه کــه پدیدآورنــدگان آن فرهنــگ زیســتیاند ».جــدول زیــر
رونــد تحــوالت گردشــگری را نشــان میدهــد:

39

40

اردالن

و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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پیشینۀ تحقیق
مــرور ادبیــات تحقیــق برپایــۀ تحلیــل پژوهشهــای مرتبــط
بــا پژوهــش پیـشرو بــه شــرح ذیــل اســت:
ً
پژوهشهــای ذیــل صرفــا بــه ســنجش وضعیــت موجــود
شــهرهای ایــران از منظــر گردشــگری خــاق در بافتهــای
تاریخــی یــا مناطــق شــهرهای تاریخــی پرداختهانــد و شــامل
مــوارد زیرنــد :اصفهــان (کیانــی ســلمیو صفــری1398 ،؛ مهاجــر
و همــکاران ،)1397 ،تبریــز (زال و همــکاران1397 ،؛ دوســتی
و همــکاران1398 ،؛ رحیمــی و زیــاری1394 ،؛ صفاییپــور
و جعفــری ،)1400 ،ســنندج (علــی اکبــری و یــاری)1398 ،
و قزویــن (ســعیدی رضوانــی و باقــرزاده حســینی .)1394 ،در
ایــن پژوهشهــا ،الگویــی تدویــن نشــده اســت کــه ،بــا نگاهــی
جامــ ع دربــارۀ گردشــگری خــاق ،بــه رویکــرد بازآفرینــی
فرهنگمحــور در بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج در ای ـران
بپــردازد .در پژوهــش تــان و همــکاران ( ،)2014بــا عنــوان «مــدل
تجربــۀ خــاق در گردشــگری خــاق» ،بــازار گردشــگری خــاق
بهوســیلۀ روششناســی کیــو بــه پنــج دســته تقســیمبندی شــده
اســت کــه عبارتانــد از جوینــدگان نوگرایــی ،یادگیرنــدگان دانــش
و مهــارت ،اهمیتدهنــدگان بــه رشــد همســفران ،دوســتداران
محیــط زیســت و گردشــگران خــاق کــه بــه دنبــال تفریــح و
آرامشانــد.ایــن تقســیمبندی در حــوزۀ بــازار گردشــگری خــاق
بهنوعــی پیشــگام بهشــمار مــیرود ،امــا صحــت آن بایــد در
مراکــز دیگــر گردشــگری خــاق نیــز تأییــد شــود.
مهمتریــن پژوهشهایــی کــه بــه ایــدۀ شــهر خــاق
ً
درایــران پرداختهانــد صرفــا وضعیــت موجــود شــهر خــاق
را ارزیابــی کردهانــد و هیــچ پژوهشــی بــا رویکــرد بازآفرینــی
فرهنگمحــور انجــام نشــده اســت (اســدی و ســامی1397 ،؛
حســینپور و همــکاران1398 ،؛ صابریفــر و نیــت مقــدم،
1397؛ نظمفــر و همــکاران1396 ،؛ کالنتــری و همــکاران،
 .)1395خوشــبختانه ،از ســال  1397تاکنــون ،پژوهشــگران
رویکردهــای جامعتــری بــه ایــدۀ شــهر خــاق و کاربســت
مفاهیــم آن داشــتهاند و انــواع دیدگاههــای مرتبــط را بررســی
کردهانــد (زنگنــه شــهرکی و فتوحــی مهربانــی1397 ،؛ صفــوی
و همــکاران1397 ،؛ امیــری و همــکاران .)1398 ،عمدهتریــن
پژوهشهــای خارجــی در ســالهای اخیــر ،کــه بــا نگاهــی نــو و
جامــع بــه ایــدۀ شــهر خــاق پرداختهانــد ،مطالعــات مونتآلتــو
و همــکاران ( )2019و ُبلیــوار و رودریگــز ( )2018اســت .نتایــج
پژوهــش نخســت ،تحــت عنــوان «رویکــردی تجربــی بــه می ـزان
ســرزندگی فرهنگــی و خالقیــت در شــهرهای اروپــا» ،نشــان
میدهنــد کــه مزایــا و داراییهــای فرهنگــی و خالقانــۀ شــهرها
در سراســر شــهرهای اروپــا پراکنــده شــدهاند ،بهطــوری کــه بــه
مقامــات محلــی اختیــارات فراوانــی بــرای اتخــاذ راهبردهــای

توســعه میدهنــد .پژوهــش بعــدی بــه مــوج جدیــد همــکاری
شــهروندان در شــهرهای هوشــمند پرداختــه اســت و بهبــود
مشــارکت الکترونیکــی شــهروندان در عرصــۀ عمومــیبــا اســتفاده
از ّفناوریهــای جدیــد ارائهشــده توســط دولتهــا در شــهرهای
هوشــمند را نشــان میدهــد.
در ســالهای اخیــر ،تنهــا پژوهــش احمدیفــرد و
پوراحمــد اســت ( )1397کــه بــه کاربــرد مفهــوم گردشــگری
خــاق بــا رویکــرد بازآفرینــی تاریخــی در بافــت تاریخــی
منطقــۀ  12تهــران میپــردازد ،امــا الگویــی ارائــه نکــرده و
ً
صرفــا محــدودهای از بافــت تاریخــی را بررســی کــرده اســت .در
مطالعــات خارجــی مرتبــط بــا بازآفرینــی فرهنگمحــور ،تولیــس
( )2017نظریهپــردازی انتقــادی را ابــزاری بــرای بازپسگیــری
فضــای عمومــی میدانــد کــه شــامل فراینــد آفرینــش مــکان در
بازآفرینــی شــهری فرهنگمحــور مبتنــی بــر داراییهــای شــهری
و مشــارکت اجتماعــی ب ـرای ایجــاد چش ـماندازی مشــترک اســت.
اولیــورا ( )2015فرهنــگ را موتــور محرکــۀ فراینــد بازآفرینــی
ُد
ِ
شــهری پالوآلتــو معرفــی کــرده و رســمیتیافتن صنایــع فرهنگــی
و خــاق را ظرفیــت بالقــوهای بـرایایجــاد مشــاغل جدیــد ،رشــد
اقتصــادی ،تقویــت رقابتهــای منطقــهای شــهرها و گرایــش بــه
اقتصــاد نوآورانــۀ حاصــل بازآفرینــی فرهنگمحــور دانســته اســت
کــه تأثیــرات چشــمگیری در مزیــت رقابتــی شــهرها دارد .نتایــج
پژوهــش ِا ِونــز و شــو ( ،)2004بــا عنــوان «مشــارکت فرهنــگ
در بازآفرینــی انگلســتان» ،نشــان میدهنــد کــه بازآفرینــی
فرهنگمحــور میتوانــد انســجام اجتماعــی ،اعتمادبهنفــس
و ادراک ســاکنان را افزایــش دهــد و هویــت محلــی ،ســرمایۀ
اجتماعــی و ســطح آموزشوپــرورش را ارتقــا بخشــد ،امــا
هیچیــک از پژوهشهــای یادشــده بــه تعامــل دیــدگاه گردشــگری
خــاق و بازآفرینــی فرهنگمحــور نپرداختهانــد.
عمدهتریــن پژوهشهــای مرتبــط بــا موضــوع موردمطالعــه
مقالــۀ حاتمینــژاد و شــریفی ( )1394بــا عنــوان «بررســی
نقــش گســترش گردشــگری شــهری بــر توســعۀ پایــدار شــهری
(نمونــۀ مــوردی :شــهر ســنندج)» اســت کــه ،بــا اســتفاده از روش
ّ
کمــی ،نتیجهگیــری میکنــد کــه گردشــگری در شــهر ســنندج
توانســته اســت بیشــترین تأثیــر را در توســعۀ پایــدار اقتصــادی و
کمتریــن تأثیــر را در توســعۀ پایــدار محیطــی داشــته باشــد .علــی
اکبــری و یــاری ( )1398مقال ـهای بــا هــدف نشــاندادن جایــگاه
شــهر ســنندج در زمینــۀ گردشــگری خــاق فرهنگــی در مقیــاس
ً
منطق ـهای ارائــه کردهانــد .بنابرایــن ،پژوهشــی کــه صرفــا اهــداف
ایــن پژوهــش را در بافــت تاریخــی ســنندج بــا بهرهگیــری از
رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمحــور بــرای گردشــگری خــاق
بررســی کنــد انجــام نشــده اســت.

الگوی گردشگری خالق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگمحور
با تأکید بر ایدۀ شهر خالق

روش تحقیق
ّ
برای ارزشگذاری شاخصها
ایــن پژوهــش از نــوع کاربردی و شــامل دو روش کیفــی و کمی
اســت .گــردآوری دادههــای تحلیلــی از نــوع اکتشــافی و بهصــورت
مقیاس عدد فازی
مقدار فازی
متغیر زبانی
کتابخانـهای ،میدانــی کتابخانـهای و میدانــی اســت و نــوع توصیفــی
ً
()0 ،0 ،0/1
1
کامال بیاهمیت
آن پیمایشــی اســت .بخــش اول پژوهــش در چارچــوب رویکــرد
()0 ،0/1 ،0/3
2
خیلی بیاهمیت
کیفــی و بــا بهکارگیــری روش تحلیــل موضوعــی انجــام شــده اســت.
()0/1 ،0/3 ،0/5
3
بیاهمیت
درایــن روش ،تحلیــل در فراینــدی شــشمرحلهای شــامل آشــنایی
()0/3 ،0/5 ،0/75
4
متوسط
بــا دادههــا ،ایجــاد رمزهــای اولیــه ،جســتوجوی موضوعــات،
()0/5 ،0/75 ،0/9
5
با اهمیت
بازنگــری موضوعــات ،تعریــف و نامگــذاری موضوعــات و تهیــۀ
گ��زارش انج��ام ش��ده اس��ت ( .)Braun & Clarke, 2006جامعــۀ
()0/75 ،0/9 ،1
6
خیلی با اهمیت
ً
آمــاری ایــن پژوهــش شــامل اســتادان دانشــگاه ،متخصصــان و
()0/9 ،1 ،1
7
کامال با اهمیت
کارشناســان وزارت راه و شهرســازی ،می ـراث فرهنگــی و شــهرداری
اســت کــه در حــوزۀ مطالعــات شــهری ،شهرســازی ،برنامهریــزی
دور اول روش دلفی
شــهری و ماننــد آنهــا فعالیــت میکننــد و بــه بافــت تاریخــی شــهر
بــرای تجمیــع دیدگاههــای  nپاســخدهنده ،روشهــای
تاریخــی ســنندج اش ـراف کامــل دارنــد .پاس ـخدهندگان بــا اســتفاده گوناگــون پیشــنهاد شــده اســت .درواقــع ،ایــن روشهــای تجمیــع
1
از نمونهگیــری هدفمنــد کــه دربرگیرنــدۀ افــرادی اســت کــه بــا روشهایــی تجربیانــد کــه پژوهشــگران گوناگــون ارائــه کردهانــد.
معیارهــای موردنظــر در پژوهــش مطابقــت دارنــد انتخــاب شــدهاند بـرای نمونــه ،یکــی از روشهــای مرســوم بـرای تجمیــع مجموعـهای
( .)Kuzel, 1992 ; Palys & Atchison, 2008ازآنجاکــه پایــگاه از اعــداد فــازی مثلثــی را کمینــۀ  lو میانگیــن هندســی  mو بیشــینۀ
دادههــای مناســبی ب ـرای تعییــن ایــن گــروه از خبــرگان در دســترس  uدرنظــر میگیــرد.
نبــود ،ب ـرای جم ـعآوری نمونــه از روش «نمونهگیــری گلولــۀ برفــی»
()1
اســتفاده شــد .یعنــی تــا زمانــی کــه محقــق بــه اشــباع اطالعــات
نرســیده اســت ،از مصاحبهشــوندگان خواســته میشــود نمونههــای
هــر عــدد فــازی مثلثــی حاصــل از تجمیــع دیــدگاه خبــرگان
آگاه در زمینــۀ موضــوع تحقیــق و حائــز شــرایط مصاحبــه را بــرای بــرای شــاخص jام بــه صــورت زیــر نمایــش داده شــده اســت .در
انجــام مصاحبههــای بعــدی معرفــی کننــد .گــردآوری اطالعــات ایــن مطالعــه ،از روش میانگیــن فــازی اســتفاده شــده اســت.
از طریــق مصاحبههــای عمیــق و نیمهســاختاریافته انجــام شــد.
()2
مصاحبههــا تــا رســیدن بــه اشــباع ادامــه یافتنــد و درنهایــت 15
مصاحبــه انجــام شــد .مصاحبههــای مکتوبشــده بــه کمــک
روش تحلیـ�ل موضوعـ�ی بـ�ا اسـ�تفاده از نرمافـ�زار MAXQDA12
فاز یزدایی مقادیر
ً
تجزیهوتحلیــل شــدند.
معمــوال بــرای تجمیــع میانگیــن اعــداد فــازی مثلثــی و
ّ
در بخــش دوم پژوهــش ،از روش کمــیاســتفاده شــد و عوامــل ذوزنقــهای میتــوان از مقــداری قطعــی ،کــه بهتریــن میانگیــن
شناساییشــده بــا اســتفاده از روش دلفــی فــازی ارزیابــی و غربالگری مربوطــه اســت ،اســتفاده کــرد.ایــن عملیــات را «فازیزدایــی»2
شــدند .اگرچــه افــراد خبــره از شایســتگیها و تواناییهــای ذهنــی گوینــد .روشهــای متعــددی بــرای فازیزدایــی وجــود دارد .در
خــود بـرای مقایســۀ پرسـشها اســتفاده میکننــد ،امــا بایــد بــهایــن بیشــتر مــوارد ،ب ـرای فازیزدایــی ،از روش ســادۀ میانگیــن فــازی و
ّ
نکتــه توجــه داشــت کــه فراینــد ســنتی کمیســازی دیــدگاه افــراد برونـ�داد فازیزداییشـ�ده مقادیـ�ر اسـ�تفاده میشـ�ود (Cheng et
امــکان انعــکاس کامــل ســبک تفکــر انســانی را نــدارد .بنابرایــن ،بــه  )al., 2009ودر جــدول  6ارائــه شــده اســت.
نظــر کارمــن ( ،)2009اســتفاده از مجموعههــای فــازی ســازگاری
مقــدار فازیزداییشــدۀ بزرگتــر از  0/7قابلقبــول اســت
بیشــتری بــا توضیحــات زبانــی و گاهــی مبهــم انســانی دارد .بنابراین ،و هــر شــاخصی کــه امتیــاز کمتــر از  0/7داشــته باشــد رد میشــود
بهتــر اســت ،بــا اســتفاده از مجموعههــای فــازی (بهکارگیــری ( .) Fang, 2011 &Wuتحلیــل دلفــی فــازی ب ـرای شــاخصهای
اعــداد فــازی) ،بــه پیشبینــی بلندمــدت و تصمیمگیــری در دنیــای باقیمانــده در دور دوم ادامــه خواهــد یافــت و ،اگــر در دور دوم هیــچ
واقعــی پرداخــت .درایــن مطالعــه نیــز ،ب ـرای فازیســازی دیــدگاه ســؤالی حــدف نشــود ،نشــانۀ پایــان دورهــای دلفــی اســت .بهطــور
خبــرگان مطابــق جــدول  4از اعــداد فــازی مثلثــی اســتفاده شــده کلــی ،یکــی از روشهــای پایــاندادن بــه دور دلفــی ایــن اســت کــه
اســت.
میانگیــن امتیــازات ســؤاالت دور اول و دور دوم بــا هــم مقایســه
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1. Purposive Sampling

2. De-fuzzy
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شــوند .در صورتــی کــه اختــاف بیــن دو مرحلــه از حــد آســتانۀ
خیلــی کــم ( )0/2کوچکتــر باشــد ،فراینــد نظرســنجی متوقــف
میش��ود )Cheng et al., 2009(.
بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه عوامــل شناساییشــده
در بخــش نخســت کــه بــا تحلیــل روش کیفــی انجــام شــد،
پرســشنامهای بــا طیــف پنجگزینــهای لیکــرت تهیــه شــد.
نمونهگیــری از نــوع تصادفــی ســاده و در دســترس بــود و
پرس ـشنامه بــه  200نفــر از متخصصــان و کارشناســان در حــوزۀ
مطالعــات شــهری ،شهرســازی ،برنامهریــزی شــهری و دیگــران
ارائــه شــد کــه درنهایــت  180پرس ـشنامه تجزیهوتحلیــل شــدند.
پــس از آن ،دادههــای جمعآوریشــده ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل
عامــل تأییــدی در نرمافــزار لیــزرل ،تجزیهوتحلیــل شــدند.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

محدودۀ موردمطالعه
شــهر ســنندج مرکــز اســتان کردســتان و در موقعیــت
جغرافیایــی  ٣٥درجــه و  ٢٠دقیقــۀ عــرض شــمالی و  ٤٧درجــه و
 ١٨دقیقــۀ طــول شــرقی نصفالنهــار گرینویــچ و  ١٥درجــۀ طــول
غربــی نصفالنهــار تهــران قــرار دارد (ایــدۀ بهســازی و نوســازی
بافــت فرســودۀ شــهر ســنندج .)4 :1389 ،ایــن شــهر ،براســاس
آمــار سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال  ،1395جمعیتــی برابــر
بــا  501402نفــر دارد (مرکــز آمــار ای ـران .)75 :1395 ،ســنندج
مرکــز اســتان فرهنگــی کردســتان بــا جذابیتهــای گردشــگری
ارزشــمند و بیشــمار ،در ســال  1046هـــ ق در زمــان حکومــت
سلســلۀ صفویــه و در دوران شــاهصفی و بــه دســت ســلیمانخان
اردالن بنــا نهــاده شــد .نــام ســنندج معــرب «ســنه دژ» اســت کــه
اکنــون نیــز مــردم مناطــق کردنشــین ســنندج را «ســنه» مینامنــد.
ســنه در فرهنــگ لغــات اوســتایی بــه معنــای «شــاهین» و «عقــاب»
اســت .البتــه معانــی دیگــری نیــز بـرای ایــن واژه ارائــه شــده اســت
(حبیبــی و همــکاران.)111 :1394 ،
بافــت تاریخــی و ارزشــمند شــهر ســنندج برگرفتــه از
تاریــخ چهارصدســالۀ خــود و دارای آثــار باســتانی 1،یکــی از
ارزشــمندترین بافتهــای تاریخــیایـران اســت کــه در گــذر زمــان
بــا داراییهــای میراثــی ،اعــم از میــراث ملمــوس و ناملمــوس،2
خــود قابلیــت اســتخراج مبانــی پایــدار را در نظــام توســعۀ شــهری
دارد و محــل تولــد ،پــرورش و فعالیــت بــزرگان و نــامداران خــاق
عرصــۀ موســیقی جهــان و محــل تعامــل بــا هنرمنــدان جهــان
اســت.گواه آن پیوســتن بــه شــبکۀ جهانــی شــهرهای خــاق
یونســکو در ســال  13983اســت 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

خــاق موســیقی» یونســکو قــرار گرفــت .هنرمنــدان خــاق
موســیقی در بافــت تاریخــی شــهر ســنندج ،بــا بهرهگیــری از
پیشــینۀ غنــی و خــاق قــوم کــرد کــه نشــانۀ بخشــی از فرهنــگ
اصیــل مــردم کردســتان اســت ،تــوان خــود را ب ـرای تولیــد محتــوا
و ارائــۀ موســیقی ،کــه قابلیــت زایــش و پویایــی در مقیــاس جهانــی
و گفتوگــو بــا ســایرملل و تعامــل بــا شــهرهای شــبکۀ خــاق را
دارد ،بــرای ســازمان علمی ـ فرهنگــی یونســکو اثبــات کردهانــد
تــا مهمتریــن هــدف «شــبکۀ جهانــی شــهرهای خــاق یونســکو»
( )UNESCO, 2004مبنــی بــر نفــی استانداردســازی فرهنــگ
بـ�ا توجـ�ه بـ�ه جهانیشـ�دن انسـ�ان هـ�زارۀ سـ�وم ()Sasaki, 2010
را بــا فرصــت تجربــه ،یادگیــری و مشــارکت بــا هنرمنــدان خــاق
بــرای گردشــگری خــاق و حضــور گردشــگران محقــق ســازند.
در کنــار تــوان بینظیــر موســیقی کــه محصولــی خــاق
و نشــان تجــاری فرهنگــی شــهر خــاق ســنندج اســت ،ســایر
جاذبههــای منحصربهفــرد فرهنگــی نیــز شــامل زبــان ،پوشــش،
صنایــع دســتی ،خــوراک و درودگــری بــا بناهــای ارزشــمند بافــت
تاریخــی آن باعــث غنــای شــهر و جذابیــت بـرای انــواع گردشــگران
شــدهاند و امــکان تلفیــق برنامههــای صنایــع فرهنگــی و خــاق
را بــرای توســعۀ محلــی و همــکاری فعــال در ســطح بینالمللــی
فراهــم کردهانــد .عــاوه بــر ایــن فرصــت ،بایــد جاذبههــای
طبیعــی شــهر را نیــز بهدلیــل توپوگرافــی منحصربهفــرد شــهر،
کــه چــون صــدف بافــت تاریخــی شــهر را احاطــه کردهانــد،
اضافــه کــرد.
هرچنــد ،از ابتــدای دورۀ پهلــوی و بــا تغییــر ســاختار
اجتماعــی ،اقتصــادی و کالبــدی شــهرهای ایــران ،شــاهد
تخریــب بافــت تاریخــی ارزشــمند شــهر ســنندج ،بیتوجهــی
بــه ســرمایههای موجــود در آن همــراه بــا افــت منزلــت مکانــی،
ظهــور پدیــدۀ نابســامان ســکونتگاههای غیررســمی و رشــد
حاشیهنشــینی و تبعــات نامطلــوب آن هســتیم ،بنــا بــر مطالعــات
ایــدۀ بهســازی و نوســازی بافــت فرســودۀ ســنندج ( ،)1389بافــت
ارزشــمند تاریخــی شــهر ســنندج بــا مســاحت  280هکتــار و
مرکــز ایالتــی در دورههــای صفویــه ،زندیــه و قاجاریــه و داشــتن
ی اجـزای شــهرایرانــی از جملــه دارالحکومــه ،مســجد ،بــازار
تمامـ 
و محــات تاریخــی ،گنجینــۀ ارزشــمندی ب ـرای می ـراث فرهنگــی
ملمــوس و غیرملمــوس در دورههــای تاریخــی مذکــور اســت و
میتوانــد بســتۀ گردشــگری کاملــی را بــرای جــذب گردشــگران
خــاق فراهــم آورد .ازایـنرو ،رســالت شــهروندان و مســئوالنایــن
شــهر را بـرای تدویــن برنامــۀ توســعه آتــی شــهر ،بهمنظــور حضــور
دائمــی در عرصــۀ جهانــی ،آشــکار میکنــد.
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شکل  :1محدودۀ شهر موردمطالعه (شهرداری سنندج)1393 ،
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شکل  :2موقعیت کلی محدودۀ بافت تاریخی و ارزشمند شهر سنندج

(مطالعات ایدۀ بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ سنندج)45 :1389 ،

یافتههای پژوهش
بخش اول :تحقیق کیفی
مطابــق آنچــه در روش تحقیــق مطــرح شــد ،بــرای بهبــود
فراینــد رمزگــذاری در قالــب مضمونهــا و مقولههــا از فراینــد
شــشمرحلهای تحلیــل موضوعــی مبتنــی بــر دیــدگاه بــراون و
کالرک ( )2006اســتفاده شــد .در فراینــد مصاحبــۀ عمیــق و
نیمهســاختارمند ،ضمــن برقــراری ارتبــاط مبتنــی بــر اعتمــاد و
مالحظــات اخالقــی ،از شــیوه نامــه خاصــی اســتفاده شــد .بــه
ایــن صــورت کــه مصاحبههــا از ســؤالهای کلــی آغــاز شــدند و

ُ
ســپس بــا ســؤالهای خــرد پیگیریکننــده ،کــه برگرفتــه از پاســخ
مصاحبهشــوندگان بودنــد ،ادامــه یافتنــد .همچنیــن ،بــا کســب
اجــازه از مصاحبهشــوندگان ،ضمــن یادداشــتبرداری ،از ضبــط
صــوت بـرای ضبــط گفتوگوهــا اســتفاده شــد .میانگیــن زمــان هــر
مصاحبــه  45تــا  60دقیقــه بــود و بیشترســؤاالت مصاحبــه دربــاره
نگــرش مصاحبهشــوندگان بــه موضــوع موردنظــر محقــق و نحــوۀ
تعامــل متغیرهــای پژوهــش و متغیرهــای احتمالــی بــوده اســت.
جــدول  5وضعیــت کلــی مصاحبههــای انجا مشــده را
نشــان میدهــد:
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جدول  :5خصوصیات مصاحبهشوندگان ( 15نفر)
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جنسیت

سن (سال)

تحصیالت (مقطع)

زن

مرد

کارشناس ارشد

دکتری

کمتر از  35سال

 35تا  45سال

 45سال و باالتر

4

11

3

12

1

6

8

25%

75%

17%

83%

8%

42%

50%
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د ر ایــن بخــش از پژوهــش ،رمزگــذاری گزینشــی در
خصــوص تدویــن الگــوی بازآفرینــی فرهنگمحــور بــا تأکیــد بــر
ایــدۀ شــهرخالق در بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج ارائــه
میشــود .محقــق ،برپایــۀ تجزیهوتحلیــل مقولههــا در مراحــل
ابتدایــی ،بــه دیدگاههــا و ایدههایــی دســت یافــت کــه توانســت از
آنهــا در ســؤالهای مصاحبههــای بعــدی اســتفاده کنــد .ســپس،
بیــن مقولههــا و ویژگیهــای شناساییشــده در مرحلــۀ اولیــۀ
رمزگــذاری بــاز ،حرکــت رفتوبرگشــتی انجــام شــد.
بــا ادامــۀ مصاحبههــا تــا زمــان اشــباع نظــری مقولههــا
و تحلیــل دادههــا ،درک عمیقتــری از حــوزۀ اصلــی تحقیــق
بهدســت آمــد .بــه فراخــور نیــاز ،نــام بعضــی مقولههــا و ارتبــاط
بیــن مقولههــا و مضمونهــا تغییــر یافــت .دســتهبندی و انتخــاب
مقولههــا و مضمونهــا بــا همــکاری ســه تــن از خبــرگان حــوزۀ
شهرســازی انجــام شــد .هریــک از خبــرگان ایــن کار را جداگانــه
انجــام دادنــد .سـرانجام ،بــا اخــذ دیدگاههــا و گــردآوری مقولههــای
شــبیه ،دســتهبندی نهایــی مقولههــا انجــام شــد .مضمونهــا و
مقولههــای نهاییشــده از مصاحبههــا اســتخراج شــدند.
در ادامــه ،بــا مقایســۀ مفاهیــم گوناگــون ،بــهایــن نتیجــه
رســیدیم کــه مفاهیــم الگــوی بازآفرینــی فرهنگمحــور ،کــه در

مطالعــات گوناگــون مطــرح شــده بودنــد ،بهوضــوح بــه ایــن
مســئله اشــاره میکننــد کــه ،پــس از مقایســۀ مــداوم مفاهیــم
و مفهومپــردازی در ســطح باالتــری از انتــزاع ،نــام «الگــوی
گردشــگری خــاق مبتنــی بــر رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمحــور
بــا تأکیــد بــر ایــدۀ شــهر خــاق» بــه آن تخصیــص یافــت .بعــد
از اســتخراج رمزهــای اولیــه ،ایــن رمزهــا ،پــس از هــر مصاحبــه،
دســتهبندی شــده و مفهومســازی و مفاهیــم بــه صــورت پیوســته
و بــا مقایســۀ مســتمر بازنگــری شــده و مفاهیــم نهایــی و مقــوالت
تشــکیل شــدند.
ارائۀ الگو
از میــان عوامــل شناساییشــده ،پارادایــم رمزگــذاری
محــوری انجــام شــد و ،براســاس آن ،ارتبــاط خطــی میــان
رمزگــذاری محــوری و رمزگــذاری انتخابــی و مقولــۀ اصلــی
مشــخص شــد .شــکل زیــر پارادایــم رمزگــذاری محــوری و ،بــه
عبــارت دیگــر ،الگــوی چرخــۀ پویــای تعامــات بیــن رویکــرد
بازآفرینــی فرهنگمحــور ،ایــدۀ شــهر خــاق و گردشــگری خــاق
را نشــان میدهــد کــه از مطالعــۀ کیفــی پژوهــش بهدســت آمــده
اســت.
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الگو

NFI RMSA df/X2

CFI

GFI

IFI

PCLOSE AGFI SRMR RFI

میزان قابلقبول

3-1

>0/1

<0/09 <0/9 <0/9 <0/9 <0/9 <0/9

<0/8

<0/05

محاسبهشده

2/873

0/090

0/14

0/89

0/076

0/99 0/99 0/94 0/97 0/94

در کل ،بــا توجــه بــه کلیــۀ شــاخصها ،میتــوان گفــت ایــن
الگــو ،بــرازش مناســبی دارد .بارهــای عاملــی میــزان تأثیــر متغیــر
مشاهدهشــده در تبییــن و اندازهگیــری متغیرهــای پنهــان مربــوط
بــه خــود را نشــان میدهنــد و ،ب ـرای تأییــد بــار عاملــی ،بــه ســطح
معنــاداری توجــه میشــود.
بحث و نتیجهگیری
مطابــق آنچــه اشــاره شــد ،بــرای ارائــۀ الگــوی گردشــگری
خــاق مبتنــی بــر رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمحــور در بافــت
تاریخــی شــهر خــاق ســنندج ،هفــت مضمــون فضایــی ،اجتماعی،

اقتصــادی ،فرهنگــی ،انســانی ،ســاختاری و نهــادی و  27مقولــه
از پژوهــش را صاحبنظــران و کارشناســان شناســایی کردنــدکــه
ایــن امــر رویکــرد جامــع بــه مســائل گردشــگری خــاق در بافــت
تاریخــی شــهر ســنندج را بــا توجــه بــه مضمونهــا و مقولههــای
مطرحشــده نشــان میدهــد .همچنیــن ،آنچــه ایــن پژوهــش را از
ســایر پژوهشهــای قبلــی خــود متمایــز میکنــد محتــوا و عنــوان
پژوهــش اســت؛ زی ـرا تاکنــون پژوهشــی دربــارۀ شــهرهای خــاق
ایــران و بهویــژه در بافــت تاریخــی آنهــا ،بهمثابــۀ بســتر مــکان
گردشــگری خــاق ،بــا رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمحــور انجــام
نشــده اســت .بدیهــی اســت ،اگــر الیههــای گوناگــون ســازندۀ
1. Bentler-Bount standardized fit Indicator
2. Relative fit Indicator
3. Additive fit Indicator
4. Comparative indicator
5. Full square Indicator
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جدول  :6شاخصهای برازش عوامل شناساییشده
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بخــش دوم :تحقیــق ّ
کمــی ،غربالگــری شــاخصهای
شنا سا ییشــد ه
همانطــور کــه مطــرح شــد ،بــرای غربالگــری و حصــول
اطمینــان از اهمیــت شــاخصهای شناساییشــده و انتخــاب
شــاخصهای نهایــی از روش دلفی ـ فــازی اســتفاده شــده اســت.
براســاس تحلیــل محتوایــی ،مصاحبههــای تخصصــی انجــام و
درنهایــت  27مقولــه شناســایی شــدند .بــرای ســنجش اهمیــت
شــاخصها از دیــدگاه خبــرگان اســتفاده شــده اســت .دیــدگاه
فــازی
خبــرگان پیرامــون اهمیــت هریــک از مقولههــا بــا طیــف
ِ
هفــت درجــه گــردآوری شــده اســت .بنابرایــن ،نتایــج حاصــل از
غربالگــری شــاخصها در دور اول مشــخص شــد .بــا توجــه بــه
نتایــج بهدســتآمده ،ازآنجاکــه امتیــاز رمزهــای محــوری بیشــتر
از  0/7اســت ،هیچکــدام از رمزهــای محــوری حــذف نشــدند و
تحلیــل دلفــی فــازی بــرای شــاخصهای باقیمانــده در دور دوم
ادامــه یافــت .درایــن مرحلــه 27 ،شــاخص براســاس دیــدگاه 15
خبــره ارزیابــی شــدند .در دور دوم ،هیــچ ســؤالی حــذف نشــد کــه
ایــن خــود نشــانهای بــرای پایــان دورهــای دلفــی اســت.
براســاس نتایــج مشــخص شــد کــه در تمامــیمــوارد اختــاف
کوچکتــر از  0/2اســت .بنابرایــن ،میتــوان دورهــای دلفــی را
بهپایــان بــرد .در ادامــه ،بهمنظــور تأییــد عوامــل استخراجشــده از

تحلیــل عامــل تأییــدی اســتفاده شــده اســت .ایــن مقیــاس شــامل 7
متغیــر پنهــان و  27متغیــر قابلمشــاهده اســت.
بــار عاملــی ،در تمامــی مــوارد ،بزرگتــر از  0/3اســت
کــه همبســتگی قابلقبــول متغیرهــای پنهــان (ابعــاد هریــک
از ســازههای اصلــی) بــا متغیرهــای قابلمشــاهده را نشــان
میدهــد .پــس ازاینکــه همبســتگی متغیرهــا شناســایی شــد،
آزمــون معنــاداری انجــام شــد .بهمنظــور بررســی معناداربــودن
رابطــۀ متغیرهــا از آمــارۀ  t-valueاســتفادهشــد؛ زیــرا معنــاداری
در ســطح خطــای  0/05بررســی میشــود .بنابرایــن ،اگــر آمــارۀ
آزمــون  t-valueاز مقــدار بحرانــی  1/96بزرگتــر باشــد ،رابطــه
معنــادار اســت .براســاس نتایــج شــاخصهای ســنجش هریــک از
مقیاسهــای مورداســتفاده در ســطح اطمینــان  5درصــد ،مقــدار
آمــارۀ  t-valueبزرگتــر از  1/96اســت کــه نشــان میدهــد
همبســتگیهای مشاهدهشــده معنادارنــد.
تمامــیبارهــای عاملــی از  0/3باالترنــد .بـرای بیــان مقبولیت
ایــن الگــو از شــاخصهای بــرازش هنجارشــدۀ بنتلر ـ بونــت1،
بــرازش نســبی 2،بــرازش افزایشــی 3،شــاخصهای تطبیقــی 4و
مجــذور کامــل 5اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج بهدســتآمده از
الگــو در جــدول  6نمایــش داده شــده اســت.
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ً
بافتهــای تاریخــی شــهرهای ایــران دقیقــا رمزگشــایی شــوند،
الگــوی موردنظــر قابلیــت تعمیمپذیــری و بهرهبــرداری بــا رویکــرد
موردنظــر را خواهــد داشــت؛ زیــرا مقولههــای مطرحشــده بــرای
 7مضمــون درایــن پژوهــش بــر دیــدگاه صاحبنظــران داخلــی
مســلط بــه بافــت تاریخــی مبتنــی اســت .الگــوی گردشــگری
خــاق شــهری در بســتر بافــت تاریخــی شــهر خــاق ســنندج بــه
شــرح ذیــل قابلیــت اجراییشــدن خواهــد داشــت:
مضمــون نخســت یــا مضمــون «انســانی» :کــه مبتنــی بــر
مقولههــای اســتعداد ،هســتۀ خــاق و بوهمیــان اســت .ایــن
مضمــون پیشــنهاد میکنــد کــه شــهرداری ســنندج و ســازمانهای
مرتبــط مشــوقهایی اقتصــادی و فرهنگــی بــرای حمایــت از
نخبــگان دانشــگاهی و متخصصــان مرتبــط بــا رشــتههای هنــر،
میــراث فرهنگــی و گردشــگری خــاق ارائــه کننــد.
مضمــون دوم یــا مضمــون «اقتصــادی» :شــامل مقولههــای
اقتصــاد خــاق ،نــوآوری و اقتصــاد فرهنگــی اســت کــه بــر احیــای
اقتصــاد از طریــق ارتقــای کیفــی و توجــه بــه تعــداد روزنامههــا
و کتابهــای منتشرشــده ،تئاتــر ،نمایشــگاه ،صنایــع موســیقی،
فیلمهــای برجســتۀ تولیدشــده در یــک ســال اخیــر و گــردش
مالــی آن تأکیــد میکنــد .بدینترتیــب ،ضمــن جــذب منافــع
جدیــد بــرای شــهر و سیاســتهای فرهنگــی ،تأثیــرات مثبــت آن
در هویتســازی و تغییرشــکل چش ـمانداز شــهر و بافــت تاریخــی
محســوس خواهــد بــود و ارتبــاط بیــن دو مضمــون فرهنــگ و
اقتصــاد مزیــت رقابتــی شــهر خــاق ســنندج را افزایــش خواهــد
داد.
مضمــون ســوم یــا مضمــون «نهــادی» :شــامل مقولههــای
محیــط نهــادی ،مشــوقها و مقــررات و چارچــوب عمومــی و
سیاســی اســت .تأکیــد بــر تعییــن چشـمانداز بـرای بافــت تاریخــی
از طریــق ســرمایهگذاری در آیندهپژوهــی و تحققپذیــری اهــداف
شــهر و تأکیــد بــر اهمیــت برنامههــای کالن و سیاســتهای
مدیریــت شــهری و نظــارت مســتمر آن و افزایــش مشــوقهای
مالیاتــی بــرای کمکهــای مالــی و حمایتــی از هنرمنــدان و
گروههــای مرتبــط بــا گردشــگری خــاق ،افزایــش همــکاری
میــان مقامــات محلــی ،شــرکتها و گروههــای ذینفــع ،افزایــش
اختیــارات بــا بهوجــود آوردن امــکان مدیریــت محلههــای
تاریخــی توســط ســاکنان ســبب تســریع در اجراییشــدن الگــوی
موردنظــر میشــود.
مضمــون چهــارم یــا مضمــون «ســاختاری» :شــامل
مقولههــای ادراک فســاد ،آزادی بیــان ،کارآفرینــیّ ،فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،زیرســاخت اجتماعی ـ فرهنگــی،
زیرســاخت حام ـی خالقیــت و زیرســاخت مالــی اســت .اعــام
عمومــی فعالیتهــا در ســازمانهای شــهرداری و نهادهــای
مرتبــط بــا بافــت تاریخــی ،تشــویق مشــترکان تلفــن همـراه متصــل
بــ ه اینترنــت بــرای اســتفاده از ســامانههای هوشــمند مرتبــط بــه

گردشــگری خــاق ،ارتقــای کیفــی کتابخانههــای عمومــی،
موزههــا ،فرهنگس ـراها بــا افزایــش س ـرانههای موردنیــاز و تشــویق
شــهروندان بــرای مراجعــه بــه کتابخانههــای عمومــیبــا ارائــۀ
کارتهــای هدیــۀ مدنظــر مســئوالن ذیربــط پیشــنهاد میشــود.
مضمــون پنجــم یــا مضمــون «فرهنگــی» :شــامل
مقولههــای محیــط فرهنگــی ،گردشــگری و هنجارهــا و
ارزشهاســت ماننــد مرمــت و نگهــداری آثــار تاریخــی ،می ـراث
معمــاری و باستانشناســی و ترویــج میــراث نامشــهود یــا
ناملمــوس ،توجــه بــه آثــار هنــری فاخــر و کاالهــای ارزشــمند
در مواجهــه بــا محصــوالت تقلبــی ،توجــه بــه فعالیــت خالقانــه و
ارزشنهــادن بــه فعالیــت خالقانــۀ کــودکان و نوجوانــان ،ارتقــای
کیفــی کتابخانههــای عمومــی ،موزههــا ،فرهنگس ـراها بــا افزایــش
ســرانههای موردنیــاز و تشــویق شــهروندان بــرای مراجعــه بــه
کتابخانههــای عمومــیاز طریــق ارائــۀ کارتهــای هدیــه ،افزایــش
هزینههــای فرهنگــی ســاالنه در هــر خانــوار بــا ارائــۀ کارتهــای
هدیــه از ســوی شــهرداری ،افزایــش و ارتقــای کیفــی ســینماهای
یو
عمومــی ،موزههــای عمومــی ،ســالنهای کنســرت عمومــ 
ســینمای روبــاز در شــهر ،افزایــش س ـرانۀ تعــداد تخــت هتلهــای
پنجســتاره و چهارســتاره ،افزایــش مؤسســات گردشــگری خــاق.
درایــن میــان،ایجــاد پهنههــای فرهنگــی ســبب تولیــد و تســریع
فعالیتهــای فرهنگــی خالقانــه میشــود و ،بــا رجــوع معنــادار
بــه هویــت خردهفرهنــگ قــوم کــرد ،امــکان مســیر رویدادمــداری
فراهــم میشــود .ایــن امــر ،بــا بهــادادن بــه ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی ب ـرای بازآفرینــی فرهنگمحــور ،میتوانــد پاس ـخگوی
نیازهــای مــردم باشــد و در رشــد و توســعۀ اقتصــاد زندگــی روزمــرۀ
آنهــا مؤثــر باشــد و موجــب جــذب و حضــور همزمــان ســه گــروه
هــدف شــامل شــهروندان ،گردشــگران داخلــی و خارجــی شــود.
مضمــون ششــم یــا مضمــون «اجتماعــی» :شــامل
مقولههــای تســامح و تســاهل ،جــو اجتماعــی و ارزشهــا
و هنجارهاســت .تأکیــد بــر افزایــش مشــارکت شــهروندان و
حمایــت از انجمنهــای مدنــی ،افزایــش و ارتقــای مؤسســههای
دانشبنیــان بهمنظــور رونــق اقتصــادی بافــت تاریخــی شــهر،
افزایــش مؤسســههای فعــال در زمینــۀ آمــوزش مهارتهــای
هنــری و زبــان بــه شــهروندان ،کشــف و پــرورش اســتعدادهای
محلــی بــا اولویــت کــودکان و بــا هــدف حفــظ جمعیــت ســاکن
در بافــت تاریخــی ،بهــادادن بــه ســازمانهای مردمنهــاد و توجــه
بــه حضــور شــهروندان ،برگــزاری همایــش و جشــنوارههای
فرهنگــی بــا عنــوان «گردشــگری خــاق» بــرای آشــنایی بیشــتر
مدیــران منطقــه بهخصــوص مدیــران وزارت میــراث فرهنگــی و
گردشــگری ،شــهرداری و تمامــیافــراد درگیــر درایــن صنعــت،
ارتقــای کتابخانههــای تخصصــی ،فروشــگاههای تخصصــی،
تنــوع کافههــای ســنتی و رســتورانها و افزایــش تعــداد و امکانــات
هتلهــا بــا فعالســازی هتلهــای پنجســتاره و چهارســتارۀ شــهر

الگوی گردشگری خالق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگمحور
با تأکید بر ایدۀ شهر خالق

اســدی ،احمــد و ســامی ،ابراهیــم ( .)1397ارزیابــی میــزان
تطابــق شــهر قایــن بــا شــاخصهای شــهر خــاق .مجلــۀ
نگرشهــای نــو در جغرافیــای انســانی.26-13 ،)40(10 ،
امیــری ،مجتبــی ،ذوالفقــارزاده ،محمدمهــدی ،زیــاری ،کرامتالــه و
اشــتری ،حســن ( .)1398کاربســت روش مــرور سیســتماتیک
ادبیــات در شناســایی ابعــاد ،مؤلفههــا و شــاخصهای
شــهرخالق ،مجلــۀ پژوهشهــای جغرافیــای برنامهریــزی
شــهری.722-701،)4(7 ،

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منابع

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

و مجهــز بــه بخــش صنایــع دســتی دارای کارگاههــای آمــوزش ایــن
صنایــع بــه مهمانــان عالقهمنــد هتــل .درایــن میــان ،شبکهســازی و
خلــق جاذبههــای شــهری فرهنگمحــور ســبب همپیونــدی مــوارد
ذکرشــده میشــود.
مضمــون هفتــم یــا مضمــون «فضایــی» :شــامل مقولههــای
محیــط کالبــدی ،امکانــات رفاهــی ،زیســتپذیری ویژنــد و
بازارائــۀ شــهر اســت .معرفــی محلههــای اصیــل بافــت تاریخــی
از طریــق ســازمانهای شــهرداری و ســازمانهای مردمنهــاد،
فراهمکــردن زیرســاختهای نــرم و ســخت ،افزایــش مســیرهای
پیــادهروی و دوچرخهســواری خالقانــه ،افزایــش و ارتقــای کیفــی
مــدارس هنــری ،افزایــش و ارتقــای نشــانهها ،نمادهــا ،عناصــر و
ُ
چشــماندازهای متنــوع بــا اولویــت خردهفرهنــگ قــوم کــرد در
بافــت تاریخــی ،توجــه بــه بازآفرینــی میراثهــای هنــری قدیمــی
شــهر ،افزایــش تعــداد فضاهــای عمومــی(نیمهعمومــی) بــرای
نشســتهای غیررســمی(فضاهــای ســوم) ،ارائــۀ جشــنوارهها و
رویدادهــای فرهنگــی و خالقانــه ،توجــه بــه میــراث ملمــوس و
ناملمــوس ،ارائــۀ خدمــات تخصصــی در زمینــۀ فعالیتهــای خــاق
در کتابخانههــا و فروشــگاههای تخصصــی و خدمــات رفاهــی
شــامل تنــوع کافههــا و رســتورانها و فضاهــای بــاز و پارکهــا،
ایجــاد فضاهــای ورزشــی ،بهرهگیــری از فرهنــگ و منابــع فرهنگــی
ُ
برآمــده از خردهفرهنــگ قــوم کــرد و احیــای میــراث و بهرهبــرداری
از نقــش تاریخی ـ فرهنگــی بافــت تاریخــی شــهر ســنندج از طریــق
بازتولیــد مــکان.
ایــن مــوارد میتواننــد بــا بهبــود کیفیــت فضــا ،خلــق چهــرهای
فرهنگــی و خــاق بــرای شــهر و ترکیــب جایــگاه فرهنگی ـ هنــری
مــکان خالقانــه بــه آفرینــش مکانهــای فرهنگــی بینجامنــد
بهگونــهای کــه ،بــا کاهــش جرائــم پرتکــرار در بافــت تاریخــی از
طریــق فراهمکــردن کاربریهــای تفریحــی و اوقــات فراغــت و
فعالشــدن در گروههــای تولیــدی صنایــع دســتی ماننــد فرشبافــی
در محــدودۀ بافــت تاریخــی ،شــرایط زیســتپذیری شــهروندان
فراهــم شــود و بــه ایجــاد ارزش افــزودۀ اقتصــادی و ثــروت شــهری
پایــدار منجــر شــود .تعامــل بــا پایتختهــای فرهنگــی یونســکو
و دیگــر شــهرهای خــاق در زمینــۀ موســیقی در شــبکۀ شــهرهای
خــاق یونســکو و ثبــت نــام ســاختمانهای دارای می ـراث ارزشــمند
در بافــت تاریخــی در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بســتر
تعامــل بــا شــبکۀ جهانــی شــهرهای خــاق را فراهــم میکنــد و
ســبب افزایــش اعتمــاد شــهروندان بــه نگرشهــا ،ارزشهــا ،تولیــد
محلــی ،فرهنگــی و امکانــات عمومــیخــود میشــود.ایــن امــر
بــا ارتقــای کیفــی فضاهــای فرهنگــی و توجــه بــه کیفیــت غذاهــا،
جاذبههــای طبیعــی ،پارکهــا ،رویدادهــا و جشــنوارهها موجــب
بازارائــۀ شــهر تاریخــی ســنندج میشــود.
درنهایــت ،الگــوی ارائهشــده میتوانــد ،بــا بهرهگیــری از
تمرکــز فرهنگــی بــر ظرفیــت بالقــوۀ فرایندهــای خــاق در بافــت

تاریخــی شــهر خــاق ســنندج ،ســبب رشــد اقتصــاد خــاق و تولیــد
ثــروت پایــدار از «میــراث ملمــوس و ناملمــوس» شــود و فرصــت
مشــارکت خــاق گردشــگران بــا ســاکنان بافــت را فراه ـم کنــد کــه
موجــب افزایــش ســطح رفــاه اجتماعــی شــهروندان نســل حاضــر و
آینــده خواهــد شــد .در ایــن صــورت ،عــاوه بــر بازتولیــد «فضــا» و
تــداوم حضــور در شــبکۀ شــهرهای خــاق یونســکو ،تــوان رقابتــی آن
در مقیــاس ملــی و بینالمللــی افزایــش مییابــد .درنهایــت ،هــدف
غایــی مرمــت شــهری مبنــی بــر حفاظــت و توســعۀ توأمــان تأمیــن
میشــود و بــه ارتقــای منزلــت مــکان میانجامــد.
از محدودیتهــای پژوهــش نیــز میتــوان بــه نبــود یــک
رویکــرد فرهنگــی جامــع بــرای پاســخگویی بــه مســائل شــهر در
مطالعــات شــهری یــاد کــرد کــه در ایدههــای جامــع و ایــدۀ مرمــت و
بهســازی شــهری ســنندج مشــهود اســت .همچنیــن ،نبــود اطالعــات
روزآمــد در وبگاههــای مراکــز رســمیمرتبــط بــا پژوهــش ماننــد
شــهرداری ســنندج ،وزارت میـراث و گردشــگری ،نوپابــودن ســازمان
ّفنــاوری اطالعــات در شــهرداری ســنندج نیــز از دالیــل دیگ ـر ایــن
محدودیــت دریافــت اطالعــات اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه آنچــه
اشــاره شــد ،میتــوان پژوهشهایــی را در زمینههــای ذیــل پیشــنهاد
کــرد:
 بررســی راهکارهــا و شــیوههای جلــب همــکاری ومشــارکت شــهروندان بــرای گردشــگری خــاق؛
 بررســی جایــگاه فرهنــگ و می ـراث ملمــوس و غیرملمــوسبــرای ظرفیتســازی گردشــگری خــاق؛
 تدویــن چارچوبــی بـرای بومــیو محلــی کــردن دســتاوردهاو تجربههــای گردشــگری خــاق؛
 تحقیــق و مطالعــه در زمینــۀ ســازوکارهای تعامــل مصــرففرهنگــی و بازارهایهــای خــاق محلــی بــا بازآفرینــی شــهری
فرهنگمحــور و
 تبییــن ارتبــاط میــان توســعۀ پایــدار شــهری و تنــوع فرهنگــیو بازآفرینــی شــهری فرهنگمحــور.
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ی زارچــی ،مصطفــی (.)1394
ایراندوســت ،کیومــرث و غالمــ 
ارتقــای فرصــت حضــور و مشــارکت مــردم بــا اســتفاده
ازمعرفــی گونههــای فضــای عمومیشــهر خــاق (نمونــۀ
مــوردی شــهر یــزد) .نشــریۀ هنرهــای زیبــا ،معمــاری و
شهرســازی.58-47 ،)۲(۲۰ ،
ایمــری ،راب و لیــز ،لورتــا و را کــو ،مایــک ( .)1390نوســازی
شــهر لندن:حكمرانــی ،پایــداری و اجتماعمحــوری در
یــك شــهر جهانــی .مجتبــی رفیعیــان (مترجــم) .انتشــارات
دانشــگاه تهــران.
بســتهنگار ،مهرنــوش ،حســنی ،علــی و خاکـزار بفروئــی ،مرتضــی
( .)1396طراحــی مــدل مفهومــی گردشــگری خــاق.
فصلنامــۀ علمی ـ پژوهشــی گردشــگری و توســعه،)11(6 ،
.108-81
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پوراحمــد ،احمــد و احمدیفــرد ،نرگــس ( .)1397بررســی
نقــش گردشــگری خــاق در بازآفرینــی تاریخــی (مطالعــۀ
مــوردی :منطقــۀ  12شــهر تهــران) .مجلــۀ پژوهشهــای
جغرافیایــی برنامهریــزی شــهری.90-75 ،)1(6 ،
حاتمینــژاد ،حســین و شــریفی ،امیــر ( .)1394بررســی نقــش
گســترش گردشــگری شــهری بــر توســعۀ پایــدار شــهری
(نمونــۀ مــوردی :شــهر ســنندج) .فصلنامــۀ گردشــگری
شــهری.74-61 ،)2(1 ،
حبیبــی ،کیومــرث ،رحیمــی کاکــه جــوب ،آرمــان و عبــدی،
محمدحامــد ( .)1394ارزیابــی پایــداری گردشــگری در
اماکــن تاریخــی فرهنگــی بــا اســتفاده از مــدل جاپــای
بومشــناختی (مطالعــۀ مــوردی :خانــۀ کــرد ،شــهر ســنندج).
فصلنامــۀ گردشــگری شــهری.120-105 ،)2(2 ،
حســینپور ،ســیدعلی ،امیــر گیلکــی ،مهشــاد و حفــار ،امیرمحمــد
( .)1398تبییــن شــاخصهای شــهر خــاق در خیابــان
احمدآبــاد مشــهد بــا اســتفاده از . AHPمجلــۀ مطالعــات
طراحــی شــهری و پژوهشهــای شــهری.44-35 ،)4(1 ،
دوســتی ،فرشــته ،زال ،محمدحســن و رمضــانزاده لســبویی،
مهــدی ( .)1398ســنجش ظرفیتهــای گردشــگری خــاق
در کالنشــهر تبریــز .فصلنامــۀ گردشــگری شــهری،)2(6 ،
.13-1
رجایــی ،فرهنــگ ( .)1384مشــکله هویــت ایرانیــان امــروز:
ایفــای نقــش در عصــر یــک تمــدن و چنــد فرهنــگ .تهـران:
نشــر نــی.

ّ
رحیمــی ،نــدا و زیــاری ،کرامتاللــه ( .)1395اولویتبنــدی
ابعــاد موســیقی ســنتی تبریــز و تأثیــر آن در جــذب گردشــگر
خــاق .ســومین همایــش بینالمللــی و ششــمین همایــش
ملــیگردشــگری،جغرافیــا،محیطزیســتپایـدار،همـدان.1-12،
زال ،محمدحســن ،دوســتی ،فرشــتی و رمضــانزاده لســبوی ،مهدی
( .)1397گردشــگری خــاق ،ابـزاری بـرای توســعۀ شــهری
(مطالعــۀ مــوردی :کالنشــهر تبریــز) .مجلــه پژوهشهــای
جغرافیــای برنامهریــزی شــهری.768-753 ،)4(6 ،
زنگنــه شــهرکی ،ســعید و فتوحــی مهربانــی ،باقــر ( .)1397تبییــن
الگــوی مطلــوب شــهر خــاق بــرای کالنشــهر تهــران.
فصلنامــۀ شــهر پایــدار.139-125 ،)4(1 ،
ســعیدی رضوانــی ،نویــد و باقــرزاده حســینی ،ســیدنیکان (.)1394
گردشــگری خــاق بــا تکیــه بــر بناهــای واجــد ارزش
تاریخــی (نمونــۀ مــوردی :محلــۀ بــازار قزویــن) .همایــش
ملــی معمــاری شهرســازی عمــران و گردشــگری توســعۀ
پایــدار شــهری کانــون معمــاران ایــران ،قزویــن.1-7 ،
شــبانی ،امیرحســین و ایــزدی ،محمدســعید ( .)1393رویکــردی
نویــن بــه بازآفرینــی شــهر خــاق .نشــریۀ علمی ـ پژوهشــی
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