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به نام دوست

نوازنوروز

فصلنامه علمی دانشجویی انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز

سال نهم . شامره هجدهم . بهار 1397 . قیمت: 4000 تومان

)حامی(حامد:
قاسم پور

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

نوروز، عشقی که هیچ چشمی را در انتظار نمی گذارد؛ هرسال 
می آید تا دوباره خنده بر لب ها و شادی در دل ها بیافشاند.

برای هیچ  پلو گوشت  تا  نشود؛  تا کدورتی کهنه  نمی کند  دیر 
بچه ای عقده نشود؛ تا هیچ دلتنگی ای غصه نشود.

شهر  اسفند،  آخر  خوش عطر  روزهای  در  آمدنش،  شوق  از 
پیشاپیش به استقبالش می رود. با کوچه های شسته و دیوارهای 
فرش شده... هر گوشه رنگی نو به چشم می خورد و هر گذر مملوء 
از جنب و جوش می باشد. بازار شاهرگ شار ایرانی جاری تر از 

جریان هرروز و چراغ چارسوق هایش پر سوتر از هرشب است.
هوای نوروز چنان به شهر جان می دهد که حتی در کویری ترین 

شار هم، چندین هزار ماهی در آب رقص می کنند.
فصل  می دهد؛  تازگی  بوی  که  میراثیست  کهن ترین  نوروز 

جوانه های سبز، وقت رویش...
محدوده ای  و  مرز  صفا  و  مهر  و  دوستی  بیاموزد:  تا  می آید 

نمی شناسد و متعلق به تمام بشریت است.
شیرین مانند اولین اسکناس تا نشده ی عیدی، که رسم هدیه و 

صفای محبت را در درک هر کودکی رقم می زند.
میدانی...

تا  انسان  به  ورزیدن  عشق  برای  خندیدن،  برای  می آید  نوروز 
طبیعت، برای صمیمیت.

نوروز یعنی از نو، روز از نو، روزی از نو، بهار از نو، زندگی از نو. 
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نویسندگان عزیز و همراهان گرامی مجلۀ هفت؛
به منظور بهبود و تسهیل مراحل تهیۀ متن ها و فرآیند صفحه آرایی و چاپ، سپاس گزاریم اگر به نکات زیر توجه 

فرمایید:
1. همزمان با شروع نگارش تمامی متن ها، الزم است هیئت تحریریه و متعاقباً تیم گرافیک و عکاسِی نشریه، از 
محتوای آنها اطالع پیدا کنند. برای این منظور، حتماً حدود دو تا سه روز پس از در جریان گذاشتن هیئت تحریریه 
و تایید موضوع از سوی آنان، توضیحی در حدود یک پاراگراف، راجع به محتوای کلی متن و آنچه که قصد دارید 
درباره اش بنویسید به صورت متن یا فایل صوتی در اختیار تحریریه قرار دهید )راه های ارتباطی با هیئت تحریریه 

در شناسنامه نشریه مشخص شده اند(.
2. چنانچه تمایل دارید خودتان برای متنتان عکسی تهیه کنید، دقت کنید که عکس ها باید به صورت فایل عکس 
با کیفیت باال عالوه بر قرارگیری در فایل word بصورت جداگانه نیز هنگام ارسال ضمیمه و برای نشریه ارسال 
شود؛ در صورتی که خودتان عکسی برای متنتان ندارید در توضیحتان راجع به محتوای متن )که در بند قبلی به آن اشاره شد(، کانسپت 

تقریبی تصویر الزم برای متنتان را نیز شرح دهید.
3. الزم است متن ها در هنگام تحویل به تحریریه، تا حد ممکن فاقد ایرادات نگارشی و امالیی باشند، و خواهشمندیم حتی المقدور دو اصل 

پاراگراف بندی و رعایت نیم فاصله را در نوشتار خود رعایت کنید.
4. در نگارش متن ها اصل ساده نویسی و پرهیز از ثقیل گویی را حتماً رعایت کنید؛ الزم است متن ها روان بوده و به راحتی خوانده شوند.

5. قبل از شروع متن الزم است نام نویسنده و عنوان او )مثاًل دانشجوی کارشناسی شهرسازی، پژوهشگر در حوزه  ...، منتقد، نویسنده و 
...( ذکر شود. همچنین در صورتی که در فضای مجازی صفحه یا سایتی دارید که در آن فعالیت هایی مرتبط با موضوع و محتوای متنتان 

انجام می دهید، می توانید در صورت تمایل به ارتباط با مخاطبان، آدرس صفحه خود را نیز به عنوانتان ضمیمه کنید.
6. ترجیحاً تیتری مناسب برای متنتان انتخاب کنید. بهتر است تیتر، عنوانی جذاب داشته باشد و ضمن آنکه مخاطب را به خواندن متن 
ترغیب می کند، تا حدودی نسبت به محتوای آن نیز او را آگاه سازد. چنانچه جنبه خالقانه و جذابیت در تیتر پیشنهادی قویتر از بیان 
محتوا باشد و نتواند خواننده را در فهم محتوای متن یاری کند، در صورت نیاز می توان از زیرتیتری که به طور خالصه نشان دهنده محتوا 
باشد نیز استفاده کرد. الزم به یادآوری است که در صورت مناسب نبودن تیتر و به تعبیر دیگر ناهماهنگی با روحیه کلی نشریه، ممکن 
است هیئت تحریریه پس از بررسی، تیتر دیگری برای متن شما پیشنهاد دهد؛ اما تا حد امکان ترجیحمان بر استفاده از تیترهای انتخاب 

شده توسط نویسندگان است.
7. لطفا متن را در قالب فایل word با فرمت 2007 که به صورت »هفت _شماره نشریه_، نام نویسنده«، به عنوان مثال »هفت 18، محمد 

غالمی« نامگذاری شده، به تحریریه ارسال کنید.
8. همزمان با سفارش متن، آخرین مهلت ارسال آن از سوی تحریریه به شما اعالم خواهد شد. بدیهی است که با تکمیل و ارسال زودتر 
فرصت گفت وگو و تعامل برای بهبود آن فراهم خواهد شد؛ و چنانچه متنتان را دیرتر از زمان اعالم شده ارسال کنید، تمامی تیم نشریه در 
فرآیندهای بعدی )تصمیم گیری تحریریه، ویراستاری، گرافیک، صفحه آرایی، چاپ، توزیع و فروش( دچار اختالل و تأخیر زمانی می شوند.

9. الزم به یادآوری است که در فرآیند کار ممکن است تحریریه متن ارسال شده را از نظر نوع نگارش یا دیدگاه نویسنده یا ... هماهنگ با 
سایر متون مرتبط با آن در نشریه تشخیص ندهد و به همین دلیل چاپ متن مقدور نباشد؛ هرچند که حداکثر تالشمان بر این است که 
با ایجاد یک تعامل رفت و برگشتی بین تحریریه و نویسندگان، این مشکل تا حد امکان برطرف شود. با این وجود، چنانچه به هر دلیل 

نتوانیم متن شما را چاپ کنیم پیشاپیش عذرخواهی می کنیم و این به هیچ عنوان به مثابۀ تردید در توانایی و قابلیت قلم شما نیست.

از همکاری و حسن توجه شما بسیار سپاسگزاریم.
با مهر و ارادت؛
                    هیئت تحریریه نشریه هفت
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فصلنامه علمی دانشجویی هفت )شماره هجدهم، سال نهم(
تاریخ انتشار: بهار 1397

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز
شماره مجوز: 405 / ک ن ش

مدیر مسئول: سینا جنگجو
شورای سردبیری: زهرا خاکسار، نگار ایمانی

اعضای هیأت تحریریه: نگار ایمانی، فاطمه ارغوان، سینا جنگجو، زهرا خاکسار، 
صابر خانجانی، آنیتا دامن شکوه، سینا کاظمی

گرافیست، صفحه آرا و طراح جلد: سینا جنگجو
اساتید مشاور و هیأت داوران:

دکتر سهند لطفی، دکتر علیرضا صادقی، دکتر مهسا شعله
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ صدرا شیراز

شمارگان: 500 نسخه
همکاران این شماره:

الهام اشرف زاده، نیلوفر پناهی، امیر جعفری، سیده فاطمه حسینی، زهرا خسروی پور، 
علیشاهی،  رضا  ستوده،  زمزمی  جواد  محمد  رحیمی نژاد،  شکران  رحیمی،  فرشته 
تهمینه فیزابی، محمود قاسم پور، عباس کیانی، نازآفرین نگهداری، نازنین هاشم پور 

بختیاری
با تشکر از:

دکتر علیرضا جهانبانی، فاطمه داوودی مقدم، سارا قمر، فریبا کیان، پارمیدا معتمدی 
و با تشکر ویژه از:

پرستو  موسیقی  آموزشگاه  فرمانی(،  زهرا  خانم  )سرکار  ایرانی  باغ  خانه  مجموعه 
)سرکار خانم پرستو مستعان(، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
)محک(، مسئولین محترم مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان دانشگاه 
محترم  اساتید  همچنین  و  شیراز  دانشگاه  نشریات  خانه  محترم  مسئولین  شیراز، 
دانشکده هنر و معماری که با حمایت های مادی و معنوی خود ما را در چاپ و نشر 

این شماره از فصلنامه حمایت کردند.
ارتباط با نشریه:

شماره تماس: )سینا جنگجو( 09178963110
ایمیل: 

تلگرام و اینستاگرام: 
وبسایت:

خرید نسخه الکترونیکی:

nashriye7@gmail.com

@nashriye7

nashriye7.vcp.ir

Taaghche.ir
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سخن نخست

ایده از کجا؟!

اینجا باید »شهر« شود...

افسانه کش�ت رهسپار خالقیت

« وجود ندارد! »تصاد�ز

خلق محله خالق

اسباب فراموش شده این خانه کهن

آشکارسازی صادرات نامر�ئ

نارنجی، واحد پول خالق

شبکه جها�ز شهرهای خالق یونسکو

صنعت خالق بامزه

 ایرا�ز
گ

تجربه یک زند�

زش ه�ز و صنعت سینما؛ جلوه ای خالق از آم�ی

خالقیت نام آشنای آبادا�ز

فرهنگ آفری�ز کار یا کارآفری�ز فرهنگ

چندگانه های صنایع خالق

زخانه ای به وسعت شهر آش�پ

به سوی شهر خالق اد�ب

آرمان شهر موسیقی

مس�ت تیس�ت ایرا�ز

دردانه دخ�ت خلیج فارس

چهارگانه خالقیت

گریزی بر خط مقدم درآمدزا�ی زمانه
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نُخْسْت َخِن
ُس

از عضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه ش�ی
سهند

لطفی :دک�ت َ
ُ

ارجمند  بر تالِش ستودنی دانشجویان  یا مقدمه ای کوتاه  پیدا آمد که چندسطری من باب پیش گفتار  افتخاری  و  امکان  دیگربار 
نگاشته شود. مبحثی که برای این شماره از نشریه »هفت« برگزیده شده، شاید از این حیث استثنایی می نماید که در چرایی آن 
تردیدی نیست، و در چگونگی اش نیز یقینی. »خاّلقیت« مفهومی است که افزون بر محتوای واژگانی مبتنی بر آفرینش و تنوع در 
ُصنع، داللتی تام بر بُعد همگانی و شموِل بی مرز آن دارد. به بیانی، شاید اصاًل مفهوم خاّلقیت را بتوان یکی از بهترین نمودهای 
مردم نهاد شدن یا حداقل نیل به نوعی نگاه دموکراتیک در شهر، شهرنشینی و مآالً شهرسازی معاصر دانست، هرچند مرزهای اندیشه 
و ُکنش درآن، ناپیدا بماند همچنان. با این تأویل، و در گریزی به ادبیات معاصر شهرسازی، رشته های ارتباط میان مفاهیم، پلی میان 
»مشارکت« و »خالقیت« می زند، و خالقیت را نوعی مشارکت ُکنش گرانه، خودانگیخته، متهّورانه و نتیجه بخش تصور می نماید. آنچه 
در جریان تکوین صنایع خالق، یا طیفی از فعالیت های مثمر اقتصادی که نیروی محرکه خود را از جهش های فناورانه، امتزاج فرهنگ 
و اقتصاد، موشکافی در بازتعریف نیازهای اجتماع شهری و برآورده ساختن آن با مجموعه ای از راهکارهای مبتنی بر دانش روزآمد، 
تأمین می نماید، موثر افتاده است، ایجاد افق های تازه ای برای ظهور اندیشه هایی است که گاه بسان بارقه ای ناگهانی، و گاه در اثر برآیند 
فکرهای سازنده، جملگی راهی را به سوی بازشناخت، بازتنظیم و بازطرح ریزی سازوکارهای محیط پیرامون، هموار می نمایند. تکیه بر 
فرآیندهای مبتنی بر خالقیت، گستره روندهای پژوهش و توسعه را از چارچوب های نامنعطِف سازمانی رهانیده، و آن را در دامنه ای 
به وسعت اندیشه هرآنکه می اندیشد، گسترانده است. به این تعبیر نیز، هم دانش محلی ارج نهاده می شود، و هم مالحظاتی همچون 

ت خدای را،
ّ

ت و زع
ّ
شکر و سپاس و من

رپوردگار خلق، و خداوند کبریا،

دادار غیب دان، و نگهدار آسمان،
ق رهنما

ّ
رزّاق بنده رپور، و خال
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و  فرهنگ گستری،  زمینه گرایی،  مسئله-محوری، 
اقبال  می یابد.  عمیق تری  معنای  اجتماع مداری، 
اذعانی  به جانب خالقیت، در عین حال،  روزافزون 
به محدودیت های مستولی بر نظام های سنتی رشد 
است، و حتی شاید در پاره ای موارد، مبانی و اصول 
می کشد.  چالش  به  نیز  را  برنامه ریزی  کالسیک 
شبه انتقادی  گفتمانی  بر  تداومی  و  آغاز  خالقیت، 
است، و گوی زدنی را می ماند در میدانی که هم در 
آن رقابت هست، و هم رخصتی بر آوردن هر قسمی 
امروزین.  برداشتی  با  البته   ،»... زور  و  »مردی  از 
خالقیت، در نور دیدن مرزهای قراردادی و از پیش 
تعیین شده ای است که شاید تفاوتی ساختارشکنانه 
نمایان  شهر  پیشین  موقعیت های  به  نسبت  را 
می کند. بدین ترتیب، خالقیت را می باید رهیافتی 
کارزار  در  آمدن  فائق  هدف  با  و  ناگزیر  دانست، 
توسعه، و از همین روست که چرایی آن را تردیدی 
نخواهد بود. اما، چیستی یا چگونگی خالقیت، گهی 
پیدا و دیگر دم، نهان است. نمی توان خالقیت را در 
تکثیر  طریقی  هر  به  را  آن  نمی باید  و  آورد،  قالب 
می گویدمان  خود  که  است  راهی  خالقیت،  کرد. 
تعیین  پیش  از  نقشه ای  ولی  رفت،  باید  چون  که 
تدریجی  گرایش  دلیل،  همین  به  و  نیست،  شده 
مثابه  به  بیشتر  می باید  را  خال ق  صنایع  اشاعه  به 
نوعی بسترسازی آگاهانه دانست، که تنها با تدارک 
هر  شناخته شده  کلی  مختصات  در  پیش نیازهایی 
زمینه، راه را بر تنوع بخشی به بروندادها، از اندیشه 
تا ُکنش، فراهم می آورد، و قالب های تازه ای را برای 
تداوم روندهای توسعه ای، پیش روی قرار می دهد. 
ادامه  اندک مقدمه، شما مخاطب گرامی را به  این 
مطالبی که در قالب شماره پیش رو، ارائه گردیده 

است، می سپارد. 
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 مقدمه
در  آمد.  پدید  انگلستان  در  ابتدا  اولیه صنایع خالق  مفهوم 
انگلستانی که بسیاری از شهرهای صنعتی و قدیم آن، به آهستگی 
مقدار  با مصرف  تولید  و صنعت  را طی می کردند  توسعه  روند 
حال  عین  در  و  سهمگین  آالینده های  تولید  انرژی،  از  زیادی 
ارزش افزوده پایین، منجر به از دست رفتن قابلیت های شهر ها 
یک  جستجوی  به منظور  بریتانیا،  دولت  این رو  از  گشته  بود. 
رویکرد اقتصادی جدید و نقطه عطفی برای بهبود رکود اقتصادی 
طوالنی مدت خود، مفهومی به نام صنایع خالق را به وجود آورد. 
ایجاد  با  آمار دولت، صنایع خالق  به  توجه  با  در سال 2002، 
گردش مالی معادل ده میلیارد پوند در صادرات، نزدیک به دو 
میلیون نفر )8 درصد از جمعیت شاغل( از کل نیروی کار را به 
خود اختصاص داد. در سال 2000، صنایع خالق، به عنوان یکی 
از اصلی ترین صنایع درآمد زا، پس از  کسب و کارهای مربوط به 

خدمات مالی، در رتبه دوم قرار گرفت ]1[.
 

 صنایع خالق، مجرای انتقال محتوای فرهنگی
سطح  آن،  روزافزون  به کارگیری  و  خالق  صنایع  توسعه 
کیفی زندگی جوامع را تغییر داده است. این صنعت، با تمرکز 
را  خود  جایگاه  و  می یابد  توسعه  خالق  تولید  و  فعالیت  بر 

بر خط مقدم
ُْگریزی  ََُ

َ
ِ

ِ درآمدزا�ی

جبهه
زمانه

چیس�ت و تاریخچه صنایع خالق

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

الهام
ف زاده :ا�ش
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اقتصاد فرهنگی استحکام می  بخشد. صنایع  به عنوان هدایت گر 
دو  با  فرهنگی همواره  انتقال محتوای  عنوان مجرای  به  خالق 
این صنعت می تواند  بوده است؛  ساختار فکری متفاوت روبه رو 
انبوه  ذهن  بر فرهنگ«،  »نگرشی  با  انبوه«  »تولید  کنار  در 
مخاطبان و نخبگان جامعه را زیر بمباران اطالعاتی برگرفته از 
ارزش های یک جامعه سوق دهد؛ هم  چنین می تواند با استفاده 
از ویژگی های مشترک نظام مبادله خواسته ها و انتظارات افراد 
در جوامع، ارتباط میان پیشینه فرهنگی جامعه و جهان را میسر 
به بزرگ ترین و پویاترین  گرداند. در حال حاضر صنایع خالق 
تبدیل  توجه  قابل  سودی  با  متحده،  ایاالت  در  موجود  صنایع 
نیروی  دو  به  خالق  صنایع  متحده،  ایاالت  در  گردیده است. 
محرکه بستگی دارند. اول نوآوری، که شامل خدماتی می شود 
که توسط گوگل، مایکروسافت و بوئینگ ارائه گردیده است؛ و 
دیگری ارتباطات فرهنگی، که مبتنی بر ایجاد بازارهای اقتصادی 
توسعه یافته است مانند مدهایی مانند عروسک باربی، هالیوود، 

شلوار جین و... ]4[.

و   صنعت فرهنگ و منابع فرهنگی، صنعت خالق 
منابع خالق

زمینه  در  خاصی  ضرورت  خالق،  صنایع  در  کلی  طور  به 
به  آن  اقتصادی  رونق  و  ندارد؛  وجود  مکانی  موقعیت  و  بستر 
سرمایه گذاری فرهنگی، خالق و ارزش باالی محصوالت بستگی 
دارد. اصطالح »صنعت فرهنگ« در ارتباط نزدیک با »صنعت 
به صورت  هورکهایمر  و  آدورنو  توسط  بار  اولین  برای  خالق«، 
انتقادی مورد استفاده قرار گرفت. با نگاهی به روش های مختلف 
چگونگی بیان صنایع خالق، پژوهشگران چهار رویکرد را متمایز 
ساخته اند: رویکرد اول، عوامل خاصی از طیف صنایع خالق را 
که  می شود  حمایت  گروهی  در  رویکرد  این  می دهد؛  تشکیل 
صنایع خالق فقط صنعتی خاص باشد. رویکرد دوم صنایع خالق 
رویکرد  این  می داند؛  خاص  مشاغل  از  گروه  یک  عنوان  به  را 
بیشتر در مفهوم طبقه خالق شناخته می شود که در آن صنایع 
منعکس  فعالیت  بر  مبتنی  زمینه های  با  و  مشاغل  در  خالق 
گردیده  است ]2[. رویکرد سوم، توسعه شهری جامع است؛ این 
رویکرد شامل مفهوم شهر خالق بوده که توسط چارلز الندری 
پیشنهاد شده  است ]3[. رویکرد چهارم نیز، دیدن منابع خالق 

به عنوان بخش مهمی از سیستم گسترده تر اقتصادی، با حمایت 
شرکت ها،  کارگران،  از  مجموعه ای  که  است؛  جدید  اقتصاد  از 
نهادها، زیرساخت ها، کانال های ارتباطی و دیگر عناصر فعال را 
تشکیل می دهد ]4[. بر خالف اصطالح »منابع فرهنگی«، که 
یک ساختار مفهومی است، پرات، منابع خالق را یک اصطالح 
سیاسی می داند که دولت جدید انگلستان، از سال 1997 به کار 

گرفته است تا از نیروی کار قدیمی فاصله گیرد ]5[.

 صنایع خالق، جوهر صنایع عصر دانش
توسط  خالق  صنایع  از  گرفته  صورت  تعریف  گسترده ترین 
وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش )1DCMS( بریتانیا ارائه شده است. 
شناخته  فعالیت هایی  عنوان  به  خالق  صنایع  تعریف،  این  در 
و  استعداد  مهارت،  فردی،  خالقیت  منشا  دارای  که  می شوند 
تولید و  از طریق  ایجاد شغل و ثروت  برای  همینطور پتانسیل 
بهره برداری از مالکیت معنوی هستند. بخش کلیدی این صنایع 
هنرهای  و  فرهنگی-گردشگری  میراث  طراحی،  محتوا،  شامل 
نمایشی می باشد. این تعریف بر هر دو بخش ورودی )خالقیت، 
صنایع(،  معنوی  )مالکیت  خروجي  و  استعدادها(  و  مهارت ها 
تاکید می کند. به منظور تسهیل در سیاست گذاری عمومی، در 
سال 2000، کمیسیون اقتصادی و دفتر آماری شانگهای به طور 

رسمی، پنج بخش زیر را به عنوان صنعت خالق تعیین نمود:
تحقیق، توسعه و طراحی( 1)
معماری و فعالیت های مرتبط با طراحی( 2)
فعالیت های فرهنگی و رسانه( 3)
مشاوره و برنامه ریزی ( 4)
مد، اوقات فراغت و فعالیت های خدماتی ]6[.( 5)

صنعت خالق، یک صنعت جدید توسعه یافته در پس زمینه 
ارزش  نوآوری،  ویژگی های  با  که  است  جهانی  مصرفی  جامعه 
براساس دانش و خالقیت  باال،  متقابل صنعتی  روابط  و  افزوده 
تبدیل  توسعه یافته  شهرهای  و  کشورها  در  پیشرو  صنعتی  به 
شده است. صنایع خالق، به طور گسترده  به عنوان جوهره صنایع 
عصر دانش دیده می شود؛ که در خلق ارتباطات، معانی و مفاهیم 
صنایع  است.  باال  مهارتی  پایه  و  فناوری  نیازمند  سرگرمی،  و 
منجر  در سراسر جهان  مالی گسترده  گردش  تولید  به  خالق، 
شده است و می تواند به ایجاد و حفظ نشانه های فرهنگ عامه و 

1 Department for Culture, Media & Sports
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شکل گیری هویت و خرده فرهنگ ها کمک کند ]7[.

و  تجارت  فرهنگ،  هنر،  تقاطع  خالق،  صنایع   
تکنولوژی 

خالقیت  بر  که  هستند  صنایع  از  دسته  آن  خالق،  صنایع 
فردی، مهارت و استعداد بالقوه به منظور ایجاد ثروت و اشتغال 
بازار عتیقه، طراحی  از طریق توسعه تبلیغات، معماری، هنر و 
نرم  فیلم،  مد،  طراحی  دستی،  صنایع 
رایانه ای،  بازی های  فراغت،  اوقات  افزار، 
موسیقی، هنرهای نمایشی، چاپ و نشر 
متمرکز  تلویزیون  و  رادیو  و  نرم افزار 
پتانسیل  به  اصطالح  این  هستند. 
اجتماعی و اقتصادی فعالیت هایی اشاره 
اطالعات،  و  دانش  خالقیت،  که  دارد 
در  خالق  بخش های  و  دولت ها  تجارت 
زده است  پیوند  هم  به  را  جهان  سراسر 
و به طور فزاینده ای به عنوان یک مولد 
به رسمیت شناخته می شود.  فرهنگی  تعامل  و  ثروت  اشتغال، 
در قلب صنایع خالق، تقاطع هنر، فرهنگ، تجارت و تکنولوژی 
نهفته است. این اولین تعریف ارائه شده توسط دولت بریتانیا بود 
به تصویب رسید  دیگر  توسط کشورهای  فراگیر  به صورت  که 
]6[. آنچه که موجب یکپارچگی این فعالیت ها گشته است، این 
واقعیت است که دارایی های خالق، در قالب مالکیت معنوی و 
میان  رابطه  می شوند.  تجارت  محلی  فرهنگی  اهمیت  براساس 
و  ایجاد  توانایی  در جهت  فناوری  و  اقتصاد  فرهنگ،  خالقیت، 
گردش سرمایه ها و بیان فکری، به عنوان توان بالقوه برای تولید 
و  فرهنگی  تنوع  اجتماعی،  انسجام  با  هم زمان  اشتغال  درآمد، 
توسعه انسانی ترویج می گردد. در حال حاضر این صنایع یکی 
محصوالت  می باشد.  اروپا  در  اقتصادی  بخش های  پویاترین  از 
صنایع خالق اعم از تماشای تلویزیون، رفتن به سینما، خواندن 
بازی های  با  موسیقی، سرگرم شدن  به  دادن  روزنامه ها، گوش 
اشتغال های  با  و  کرده است  نفوذ  معاصر  زندگی  در  رایانه ای، 
اجتماعی به بیداری بسیاری از شهروندان جهان منجر شده است. 
صنایع خالق یک پدیده جهانی است که تا 15 سال پیش از این، 
تنیده شدن طراحی،  با  آن  از  بود. پس  ندرت شناخته شده  به 

وسیعی  طیف  با  سنتی  فرهنگی  آثار  اجرای  و  تزئین  ساخت، 
و  مد  طراحی،  تبلیغات،  مانند  مدرن  اقتصادی  فعالیت های  از 
فرهنگ،  از  جدیدی  اشکال  ایجاد  برای  رسانه  متحرک  تصویر 
اول قرن جدید  این پدیده درک شد. در دهه  اقتصادی  ارزش 
رخ  بسیاری  تحوالت  دیجیتال،  فن آوری  پیشرفت  و  توسعه  با 
در  حال  عین  در  و  متنوع  خالق  صنایع  محصوالت  داده است. 
برخی از ویژگی ها مشترک می باشند. چنین صنایعی سود خود 
را از مهارت های خالقانه و از نیروی کار خود کسب می کنند. با 
این حال، صنایع خالق همواره به صورت جداگانه کار نمی کنند 
دیگر بخش های صنعتی  با  اتصاالت  از  مرکز شبکه ای  در  بلکه 
قرار دارند و منبعی از نوآوری برای اقتصاد گسترده تر، به ویژه 
این صنایع  تبلیغات هستند.  و  تجاری سازی  از طریق طراحی، 
هم چنین نقش مهمی در بازآفرینی و انسجام جامعه در مناطق 

شهری دارند]8[.

 خالقیت، به عنوان یک منبع ارزش افزوده
منابع خالق اشاره به گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی 
طریق  از  اطالعات  و  دانش  از  بهره برداری  و  تولید  با  که  دارد 
می پردازند]9[.  خود  محصوالت  تولید  به  نوآوری  و  خالقیت 
بر  تأثیرگذاری  با  که  است  فرایندی  خالقیت  دیگر،  عبارت  به 
آن ها  افراد(  فرهنگی  سرمایه های  و  معنوی  )سرمایه  ورودی ها 
اجتماعی مبدل می سازد. صنایع  و  اقتصادی  به سرمایه های  را 
می توانند  که  هستند  نظام مند  مبدل  نوعی  خالق،  فرهنگی 
نمایند.  قابل مصرف  و  آماده  مخاطبین  ذائقه  برای  را  تولیدات 
فرهنگی،  صنایع  که  است  داده  نشان  پژوهش ها  از  بسیاری 
مخاطبین  نیاز  با  متناسب  فرهنگی  خدمات  و  کاالها  تولید  با 
در  و  فرهنگی  مصرف  افزایش  باعث  توانست  خواهند  خود، 
و  فرهنگی  سرمایه های  تولید  و  فرهنگی  جو  انباشتگی  نتیجه 
بالطبع ارتقای سرمایه فرهنگی در جوامع شوند ]10[. اصطالح 
سپس  و  فرهنگ«  »صنعت  ابتدا  امروزی،  خالق«  »صنایع 

»صنایع فرهنگی« و اینک صنایع خالق نامیده می شود؛ این 

عبارت  نشان دهنده مفهوم خالقیت، به عنوان یک منبع ارزش 
ایده ها،  خالقیت،  است.  مشترک  محصوالت  تمامی  در  افزوده 
روش ها و محصوالت جدیدی تولید می نماید و به صورت بالقوه 
و حداقلی به آنچه که اقتصاد شهر را می سازد، می افزاید. صنایع 

صنایع خالق، به تولید 
در  گسترده  مالی  گردش 
سراسر جهان منجر شده 
ایجاد  به   است و می تواند 
و حفظ نشانه های فرهنگ 
عامه و شکل گیری هویت 
کمک  خرده فرهنگ ها  و 

کند...



11

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

و  استودیو(  تکنولوژی،  )تجهیزات،  سخت افزار  نیازمند  خالق 
نرم افزار )افراد خالق، تصویر سازان، ایده، نظرات( است. از طریق 
بازآفرینی  جهانی،  استراتژیک  مدیریت  در  »شهرهای خالق« 

شهرها و تحقق خالقیت های فرهنگی و صنایع فرهنگی خالق، 
که خود می تواند ارتقای سرمایه فرهنگی در بعد اجتماعی و ملی 
را تضمین نماید، حاصل می گردد ]2[. به عقیده ساساکی این 
تولید مضاعف و مصرف فزاینده، سبب ارتقای سرمایه فرهنگی 
در شهرها شده است و با افزایش و ارتقای سرمایه فرهنگی در 
در  دانشی  افراد  و  نوآور  افراد  حضور  برای  بیشتری  نیاز  شهر، 
صنایع خالق به وجود خواهد آورد ]11[. با مرور پژوهش های 
خالق  صنایع  جوامع،  از  بسیاری  که  گردید  مشخص  گذشته، 
و  می شناسند  فرهنگی  سرمایه  ارتقای  راستای  در  مؤلفه ای  را 
معتقدند که میزان مصرف فرهنگی می تواند به صورت هدفمند 
جوامع  در  فرهنگی  سرمایه  افزایش  سبب  و  شده  برنامه ریزی 

گردند.

بازآفرینی  و  شهرها  فرهنگی،  اقتصاد  آخر:  کالم   
شهری

فرهنگی  اقتصاد  به  اروپایی،  کشورهای  بیشتر  در  امروزه 
زیرا  اقتصاد شهری می دهند،  دیگر بخش های  از  فراتر  اهمیتی 
بخش  اقتصادی  ارزش  به  محدود  صرفاً  را  بخش  این  اهمیت 
فرهنگ و هنر نکرده اند بلکه آثار بیرونی آن را در رونق بخشیدن 
منظور  به  می دانند.  مضاعف  اهمیتی  دارای  شهری،  اقتصاد  به 
رقابت بین المللی و رفاه شهروندان، فعالیت های فرهنگی و صنایع 
خالق مبتنی بر دانش و نوآوری، استفاده از عامل فرهنگی در 
بازآفرینی شهری به طور فزاینده ای در حال شکل گرفتن است 
]6[. فعالیت های فرهنگی و صنایع خالق می تواند به پیشرفت 
جامعه و تصویر آینده خود، از طریق یک اقتصاد مبتنی بر دانش 
و فعالیت بخش های اقتصادی کمک نماید. هنگامی که صنعت 
می شود،  مواجه  منابع،  و  زیست  محیط  دوگانه  فشار  با  سنتی 
توسعه  در  مهم  موتور  یک  به  تبدیل  فرهنگی  و  خالق  صنایع 
اقتصادی می گردد. البته توسعه شهری، با عوامل مختلف تاریخی 
و جغرافیایی و ویژگی های فرهنگی به عنوان پیش نیازهای توسعه 
صنایع خالق مختلف در ارتباط است. از این رو، هر شهر مطابق با 

شرایط بهتر خود، صنعت فرهنگ آن شکل می گیرد ]12[.
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بسیار  دنیا  در  خالق  شهر  به  مربوط  ادبیات  حاضر  درحال 
گسترده و همچنان در حال رشد است. بسیاری از محققان در 
در  کافی  اندازه  به  اگر   .]1[ هستند  سهیم  نظری  ادبیات  این 
تکوین نظریه شهر خالق به عقب بازگردیم، به جان راسکین 
و ویلیام موریس برمی خوریم که در مقابل اقتصادهای سودآور 
ایستادند و اقتصاد هنر را که بر فعالیت های   انسانی خالق تاکید 
آثار  بر  آنها، عالوه  تفکر  دادند. طبق  قرار  تاکید  مورد  می کرد، 
هنرمندان، ارزشمندی یک کاال، هم از جنبه کاربردی و هم از 

جنبه هنری حائز اهمیت بود ]2[.
مامفورد در کتاب »فرهنگ و شهرها« با پیشنهاد اقتصادهای 
فرهنگی که بر ابعاد زندگی انسانی تاکید دارد، اقتصادهای پولی را 
که مگاالپلیس ها را تحت سیطره خود قرار داده بودند، مورد انتقاد 

قرار می دهد ]3[.
جین جیکوبز شهرهایی را خالق می داند که در نوآوری و 
ابتکار صنعتی موفق اند. وی با انتشار کتاب »سیستم های بقا« 
در سال 1992 م.، کتاب »ماهیت اقتصادها« در سال 2000 
م. و »دوره تاریک پیش رو« در سال 2004 م. در تالش برای 
است  اجتماعی  زندگی  و  تجارت  برای  اخالقی  پایه های  یافتن 
اقتصادی-اجتماعی  توسعه  برای  خالق  شهرهای  اهمیت  بر  و 
می تواند  انسان ساخت  محیط  او  تفکر  اساس  بر  می کند.  تاکید 
کیفیت  بیافزاید. جیکوبز،  را  ایجاد خالقیت شهری  شانس های 
فضایی،  تنوع  گروی  در  را  خالق  شهری  محیط های  خالقیت 
عملکردهای  باید  محله ها  می داند.  اقتصادی  و  اجتماعی 
ساعات  در  خیابان ها  که  گونه ای  به  باشند،  داشته  چندگانه ای 
باشند. همچنین یک  از فعالیت و جنب وجوش  مختلف روز پر 
محله، ترکیبی از ساختمان های مختلف از نظر قدمت و شرایط 
در  مسکونی  باالی  تراکم های  بر  وی  درنهایت  باشد.  نگهداری 
یک مقیاس کوچک تاکید  می ورزد؛ به طوری که در یک محله 

فشرده افراد مختلف در یک نقطه کار و زندگی می کنند. چنین 
از تسهیالت را در سطح محله به وجود  تنوعی، دامنه وسیعی 
می آورد. جیکوبز دراین باره می گوید: از یک سو در محیط های 
از طریق دسترسی متنوع  شهری متنوع، کارآفرینان می توانند 
به دانش و مهارت ها، به سود برسند و از سوی دیگر این پیوند 
می کند.  عمل  خالق  افراد  برای  آهنربا  یک  عنوان  به  متقابل 
دراین بین ترکیب ساختمان های قدیمی و نوساز برای خالقیت 

از اهمیت باالیی برخوردار است ]4[.
چارلز الندری یکی از شناخته شده ترین پژوهشگرانی است 
که در حوزه شهرهای خالق تحقیقات بسیاری انجام داده است. 
از نظر او، شهرها، نه به خاطر دستیابی به رقابت در صنایع با 
ارزش افزوده جدید، بلکه برای حل مسائل اجتماعی به خالقیت 
نیازمندند. به بیانی دیگر الندری، خواهان یک دیدگاه خالق برای 
حل مسائل شهری در ابعاد مختلف است نه این که خالقیت را به 

عرصه های هنر، صنایع خالق و طراحی محدود کند ]5[.
کتاب  1995م.  سال  در  بیانچینی  فرانکو  و  الندری 
»شهرهای خالق« را منتشر کردند که در آن مفهوم شهرهای 

خالق به عنوان راه حلی برای مسائل شهری، در مواجهه با بحران 
شهر بین المللی که در مرحله گذار به فراصنعتی شدن و اقتصاد 

جهانی رخ داده است، در نظر گرفته می شود ]6[.
از  گذر  خالق،  اقتصاد  و  فراصنعتی  دوره  هاوکینز  نظر  از 

ایده
کجا از

دانشجوی کارشنایس
از مهندیس شهرسازی دانشگاه ش�ی

فرشته
:رحیمی

نظریه پردازان شهرهای خالق

؟ ُ
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وی  است.  تجاری  ارزش  با  تولیدات  به  خالقیت،  ایده های 
پیشنهاد می کند که راه جدیدی برای رشد صنایع این اقتصاد 
محدود  منابع  با  مدرن  اقتصاد  نظریه  برخالف  زیرا  است.  الزم 
تکیه  ایده ها  نامحدود  منابع  بر  اقتصاد خالق  رقابتی،  قیمت  و 
بر  تغییرات  بر  بیشتر  هاوکینز،  خالق  واکنش های  مدل  دارد. 
یادگیری،  و  استعداد  ایده ها،  مثل  انسانی  خصیصه های  اساس 
برای موفقیت اقتصادی متمرکز است تا تمرکز سنتی بر داده ها 

و سرمایه ها ]7[.
ظهور  خصوص  در  خود  پایان نامه  در  فلوریدا  ریچارد 
این سوال است  به  پاسخگویی  به دنبال  طبقه خالق در شهر، 
حالی  در  دارند  باالیی  رشد  و  رفاه  نقاط،  از  بعضی  چرا  که 
فرضیه  ندارند.  رفاه  می کنند  که  تالشی  میزان  به  دیگران  که 
بر  اقتصادی یک شهر  این اساس است که موفقیت  بر  فلوریدا 
یا  صادرات  توسعه  مثل  سنتی  اقتصادی  توسعه  استراتژی های 
جذب  گرو  در  بیشتر  بلکه  نیست؛  استوار  صنعتی،  استخدام 
استعداد خالق است ]6[. از نظر او در اقتصاد جدید، خالقیت 
از  گروهی  همواره  و  است  ارزشمند  بسیار  یک سرمایه  انسانی 
افراد خالق، شکل، جهت و جغرافیای اقتصادی جدید را تعیین 
این  از  را »طبقه خالق« می نامد.  گروه  این  فلوریدا  می کنند. 
نوع  جذب  بر  مبتنی  باید  شهرها  سیاست  که  دارد  عقیده  رو 
ویژه ای از افراد، تحت عنوان طبقه خالق 
جدید  خالق  صنایع  نیاز  مورد  که 
است، باشد. فلوریدا بین آن چه 
این  که »هسته خالق برتر« 
اساتید  )شامل  می داند  طبقه 
دانشگاه، شاعران، رمان نویسان، 
و  معماران  هنرمندان، طراحان، 
کم تر  گروه های  و  اندیشمندان( 

شناخته شده که آن ها را »متخصصان خالق« می داند )شامل 
طیف گسترده  متخصصینی که در صنایع دانش بنیان فعالیت 
 می کنند( تفاوت قائل می شود. فلوریدا مکان هایی مثل آستین، 
مینیاپولیس و سانفرانسیسکو را جزء مکان های موفق در جذب 
عاملی  باز،  فرهنگ  او وجود  نظر  از  است.  دانسته  طبقه خالق 
فلوریدا شهرهایی که  نگاه  از  این طبقه می باشد.  جهت جذب 
نیازهای  تفریح،  زندگی،  از  رضایت بخشی  سطح  توانسته اند 
فرهنگی و اشتغال را برای طبقه خالق فراهم سازند، شهرهای 
این  فلوریدا  پایان نامه  هستند.  خالق  سرمایه  جذب  در  موفق 
نتیجه مهم را به دست می دهد که برای کامیابی در اقتصاد جدید 
نه تنها باید جو کسب و کار محلی بلکه محیط افراد محلی را 

نیز تغییر داد ]3[.
آهن رباهایی  خالق،  طبقه  افراد  که  می کند  بحث  فلوریدا 
با رشد و فناوری  هستند که مؤسسات و شرکت های متحرک 
گروه  این  جذب  با  رابطه  در  فلوریدا  می کنند.  جذب  را  باال 
می گوید: اگر در مکانی چنین افرادی وجود داشته باشند صنایع 
ایجاد کنند ]8[.  باال می توانند در آن مکان تحرک  فناوری  با 
باید سه ویژگی  اقتصادی  از نظر  او، شهرهای موفق  طبق نظر 
سه  این  باشند.  داشته  هم  با  را  فناوری  و  بردباری  استعداد، 
شهر  یک  می کند.  تعریف  را  عصر خالق  در  برندگان  شاخص، 
نه تنها باید فناوری و سخت افزار مورد نیاز را داشته باشد؛ بلکه 
باید نرم افزارها یعنی استعداد را نیز در اختیار داشته باشد. در 
اقتصاد خالق، شهرها نیاز به جو سالم کسب و کار و همچنین 
جوی مناسب برای افراد پرجنب و جوش دارند. از نظر اقتصادی 
جذاب ترین شهرهای امروز و برندگان فردا، آن دسته از نواحی 
شهری هستند که این سه ویژگی را با هم ترکیب کرده اند. عصر 
خالق دوره انتخاب هاست. افراد خالق به دنبال تسهیالت جذاب 
شهری می گردند. این طبقه امکانات عمومی را نمی خواهند بلکه 
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تمام  هنوز  که  هستند  اعتمادی  قابل  و  معتبر  مکان  دنبال  به 
نشده اند؛ مکان هایی که شما می توانید چیزهایی را به خود اضافه 
قدیمی  ساختمان های  نیازمند  اغلب  جدید،  ایده های  کنید. 
اداری، مراکز همایشی بزرگ و استادیوم های  هستند. برج های 
چندمنظوره، خسته کننده هستند. طبقه خالق به مراکز خرید 
را  تحریک خالقیت  قدرت  دیگر  مکان ها،  این  ندارند.  عالقه ای 
و  فعال  باید  ناحیه  ساکنین  جو  و  ساخته شده  محیط  ندارند. 

معتبر باشد ]4[.
شهرهای  در  هنرمندان  که  نقشی  اهمیت  بر  نیز  مارکوزن 
و  فرهنگی  اجتماعی،  خصوص  به  مختلف  سطوح  در  خالق 
در  می دهد  نشان  او  میورزد.  تأکید  می کنند،  ایفا  اقتصادی 
شهرهایی که هنرمندان در آن ها حضور دارند، مصرف فرهنگی در 
منطقه افزایش می یابد و هنگامی که این امتیاز با امتیازاتی چون 
وجود صنایع پزشکی و دارویی ترکیب می شود، باعث توقف روند 
مهاجرتی در این شهرها می شود. این فرآیند به احیای شهری 
در نواحی فرسوده کمک می کند و محیط اجتماعی را نیز بهبود 
می بخشد و همچنین به رفع مشکالت موجود در نواحی کم درآمد 
کمک می کند ]2[. البته بیان این پیشینه بدان معنی نیست که 
شهر خالق پدیده ای مربوط به زمان حاضر است. همانطور که 
پیترهال در کتاب »شهرهای شاهکار در شهرنشینی« نشان 
می دهد، شهر خالق پدیده ای است که می تواند در هر دوره ای 
به  همیشه  برای  محیط شهری ای  هیچ  اما  باشد.  داشته  وجود 

صورت خالق عمل نمی کند ]9[.
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 مقدمه
در پی انقالب سوم آلوین تافلر، یا همان »انقالب صنعتی«، 
شهرها سرعت توسعه ی جدیدی به  خود دیدند؛ سرعتی که تا 
سنتی  مفهوم  تغییر  سبب  امر  همین  بود.  بی سابقه  زمان  آن 
شهر گشت. شهری که روزگاری »مکان زندگی« بود، تبدیل به 
»فضای زیست« شد. با تغییر چهره ی شهرها و ظهور امکانات 

نیز دست خوش  منابع جدیدتر، مفهوم شهروند  به  و دسترسی 
تغییر گشت. شهروندی که شهر پیش  از صنعت را ازآن خود، و 
خود را نیز جزئی جدایی ناپذیر از آِن شهر می پنداشت، در شهر 
پساصنعتی اسیر ماشین گشت و در گذر زمان گم شد و جدای 

از شهر، به زیستن خود ادامه داد؛ یک انسان تک ساحتی.
تجارب متفاوتی در سرتاسر دنیا، سعی در بازگرداندن مفهوم 
و نقش اصلی شهروند به وی )و از قَِبِل آن شهر( وجود دارند. 
تئوری های اجتماعی، فرهنگی، مردم شناسانه و غیره، همه  و همه 
بر این آرمان دغدغه داشته اند. اما موضوع اصلی، مطالعه ی »تفکر 
جداسازی  در  تالش  می باشد.  شهروندی«  »مفهوم  و  شهروند« 
شهروند از فرآیند جهانی شدن و بازگشت به اخالقیات و سبک 
زندگی و باورهای گذشته، کاری نافرجام و عبث می باشد. مفهوم 
»خالقیت1« و »شهر خالق2« سعی دارد که با نگاهی دوسویه 

1 Creativity

2 Creative City

کند  جبران  را  آمده  به وجود  فاصله ی  این  شهروند،  و  شهر  به 
و مفهوم "شهر" را آن گونه که می باید باشد، بعد عینی بخشد؛ 
مقیاس  و  شهروند  به  احترام  با  پیشرفت(  حتی  یا  )و  توسعه 

انسانی. 
 19 و   18 قرون  در  را  خالقیت  مفهوم  ریشه های  می توان 
میالدی و در جنبش های هنری همچون رمانتیسم جستجو کرد 
و آن  را واکنشی احساسی در برابر خردمحوری دانست؛ همچنین 
می توان به صورت کلی این جنبش هنری را به عنوان نمونه ای 
گروه های  به  منسوب  که  گرفت  نظر  در  اجتماعات  در  هنر  از 
مطالعات  در  خالقیت  اصلی  بروز  لیکن  بود.  خالق  اجتماعی 
چارلز  فلوریدا،  ریچارد  همچون  پیشگامانی  نظریات  با  شهری، 

الندری، جان مونتگومری و غیره شناخته می شود ]1[.
و  مدیریتی  بن بست های  از  رهایی  باعث  شهر  در  خالقیت 
کالبدی و پیاده سازی دو اصل مشارکت و کارائی _از شاخص های 
اصلی در حوزه حکمروائی شهری_ می گردد. از لحاظ تاریخی، 
بوده است.  شهرها  محرک  و  حیاتی  نیروی  همواره  خالقیت 
شهرها همواره به خالقیت تحت عناوینی مانند بازار کار، تجارت 
مدیران  دانشجویان،  روشنفکران،  هنرمندان،  تولیدی،  مراکز  و 
نهایت  خالق،  شهر  داشتن  داشته اند.  نیاز  قدرت،  کارگزاران  و 

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

محمد جواد
:زمزمی ستوده اینجا

شهر...

1 Creativity
2 Creative City

نوشتاری در باب اصول شهر خالق

َََ ْ ْ
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آرزوی هر جامعه مدرن است. شهر خالق فضائی است که در 
آن فعالیت های نوین رخ می دهد؛ قرن بیست و یکم در گروی 

"شهروندان خالق" است ]2[.

"طبقه  و  "شهر خالق"  از اصطالحاتی چون  استفاده  با  شهر 
خالق"، که بیانگر اهمیت فرهنگ و هنر در بافت شهری است، 
به طور فزاینده ای مفهوم سازی می شود. از میانه ی دهه ی 1990 
به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، مفهوم شهر خالق 
مدل جدید  و یک  معمول  پارادایم  یک 
سیاست های  برنامه ریزی  به  گرایش  از 

شهری تبدیل شده است ]2[.
و  شهری،  نظریه پرداز  الندری؛ 
اصلی  نمایندگان  اقتصاددان،  فلوریدا؛ 
شهر  مفهوم  عنوان  به  می تواند  آن چه 
این  لیکن  بوده اند.  شود،  تعریف  خالق 
در  بار  نخستین  برای  که  بود  »دبور3« 

یا  و  تماشایی"  "شهر  بحث   1967 سال 
همان »شهر نمایش« را مطرح ساخت 
اقتصادی- فضای  تلفیق  وی  مراد  که 

فرهنگی در مقیاسی انسانی بود.
نخستین شخصی که بحث مناطق و 
ریچارد  کرد،  مطرح  را  خالق  شهرهای 
فلوریدا بود. او در سال 2002 اولین کتاب خود را تحت عنوان 
»Creative Class« منتشر کرد و پس از آن در سال 2005 کتاب 

دیگری را برای تقویت موضوعش منتشر نمود. در سال 2007 
نیز آلن اسکات با استفاده از ادبیاتی که ریچارد فلوریدا مطرح 
با شهرها و مناطق خالق بیان  ارتباط  کرده بود، مباحثی را در 

نمود ]2[.
شهر خالق مکانی برای رشد و نمو خالقیت در دینامیک شهرها 
است. شهر خالق منزلی برای خالقیت های هنری، نوآوری های 
علمی و تکنولوژیکی و صدای رسای فرهنگ های رو به رشد است. 
شهری که همه پتانسیل های خالق خود را جامه عمل می پوشاند 
و پرچم دار فعالیت های فرهنگی و توسعه ای است. یک شهر خالق 
یک شهر پویا از لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است. در 
علمی،  از ظرفیت های  بهینه  استفاده  به  هر شهروند  این شهر، 

فنی، هنری و فرهنگی خود اطمینان خاطر دارد.

3  Debor

 اصول شهر خالق
نظریه پردازان این حوزه، هر کدام معیارها و شاخص هایی را 
برای یک شهر خالق برشمرده اند. در اینجا به اصول شهر خالق 
در قالب هفت معیار از نگاه چارلز الندری اشاره می شود و سعی 

شده که توضیحات تکمیلی پیرامون هر اصل ارائه گردد ]3[:

1( کیفیت های شخصی )Personal qualities(؛
مردم در شهر، به عنوان اصلی ترین رکن این موجود همیشه 
در  را  گوناگونی  نقش های  می توانند  تبدیل،  و  تغییر  حال  در 
این تغییر به  عهده گیرند. یک شهر خالق نیز در وهله اول به 
دیده  و هم  ببینند  بتوانند  هم  که  دارد  نیاز  شهروندانی خالق 
مردم  آن ها.  بر  مؤثر  هم  و  باشند  تغییرات  از  متأثر  هم   شوند؛ 
خالق، موتور شهر خالق می باشند. ولی این مهم، نیازمند فضای 
چالش های  بتواند  که شخص  است  انعطاف پذیری  و  باز  فکری 
مختلف موجود در ذهنش را، پاسخ های متفاوت دهد. نکته قابل 
توجه این که، خالقیت می تواند خود را در قالب های بی شماری 
بیان  کند و از هر منبع بیرون آید، اما تأثیر آن، به تخیل رهبران 
دولتی، خصوصی و اجتماعی بستگی دارد. همچنین مردم خالق 
برنامه های  در  تا  دارند  یکدیگر  شناخت  به  نیاز  شهر،  یک  در 
مشترک کار کنند، همکاری ایجاد  کنند و حمایت متقابل داشته 

 باشند.
نظریات  با  بتوان  را  الندری  نگاه  از  اول  مورد  این  گویی 
مدیران شهر  رهبران،  اینجا  )در  قدرت  به چالش کشید.  فوکو 
سهم  این  از  بخشی  که  نیست  و  نبوده  حاضر  هیچگاه  و...(، 
تصمیم گیری خود را به دست مردمان شهر دهد. حتی در بحث 
در هرم  کرد.  را مشاهده  مسأله  این  نیز می توان  تصمیم سازی 
نیازهای آبراهام مازلو، خانه آخر، که همان "خویشتن یابی"ست، 
از نیازهای قبلی برطرف  در صورتی بروز می نماید که حداقلی 
مورد،  این  از  منظور الندری  داشت، که  توجه  باید  شده  باشد. 
را  خویشتن  بیان  فرصت  اشخاص  به  که  است  بستری  ایجاد 
بدهد؛ افراد قادر به بیان و بکارگیری پتانسیل های خود باشند. 
در کشورهایی که شهروندان هنوز برای رفع نیازهای اولیه خود 
در تالش می باشند، ظهور شهروند خالق و کیفیت های شخصی، 

اگر نگوییم ناممکن، بسی دشوار می نمایاند.

3 Debor

در محیطی که به مردم 
آزادی بیان و حق به  منصه 
خودشان  رسیدن  ظهور 
داده شود )به جای این که 
داشته  ترس  حق،  این  از 
شاهد  همواره   باشند!(، 
استعدادها،  شکل گیری 
ارزش های  و  توانائی ها 
فرهنگی  به  فرد  منحصر 
هستیم؛ که این امر سبب 
ایجاد ایده ها و فرصت های 

جدید می گردد.
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2( اراده و رهبری )Will and Leadership(؛
یک شهر خالق، نیاز به مردمانی با اراده دارد؛ نه فقط برای 
خالق بودن، بلکه برای دستیابی به موفقیت در تغییرات. اراده 
شویم  شناسائی  شهرهایمان  با  ما  که  می گیرد  شکل   وقتی 
آمد  خواهند  به  دست  که  اهدافی  تجسم  همچنین  و  )هویت( 
نیز به این امر کمک شایانی می کند. اما اراده به تنهایی کافی 
متقابل  درک  و  همدلی  سخاوت،  از  درجه ای  به  بلکه  نیست، 
خود  شهر  در  تغییرات  به  که  افرادی  همچنین  دارد.  نیاز  نیز 
عالقه دارند، می بایست اراده خود را در ساختارهای دموکراتیک 
ذکر  اینگونه  می توان  کنند.  کنترل  و  هدایت  شهر،  سیاسی  و 
اراده در  این  پارامترهای اصلی در شکل گیری  از  کرد که یکی 
شهروندان، وجود احساس اعتماد به سیستم های مدیریت شهری 
است. عالوه بر آن، یک شهر خالق دارای رهبرانی مختلف در 
سازمان های کارآفرینی و عمومی، تجارت و گروه های داوطلبانه 
است. این رهبران می بایست به نوعی باعث شکل گیری و تقویت 
این خواست درونی در شهروندان شوند. رهبران می بایست خود 
نیز در تعامل مثبت با یکدیگر قرار گیرند که از این طریق سبب 

سهولت گسترش خالقیت در شهر گردند.

استعدادهای  با  افراد  به  دسترسی  و  افراد  از  تنوعی   )3
گوناگون )Human diversity and Access to varied talent(؛

توانائی  بر  می تواند  جمعیت شناختی  و  اجتماعی  شرایط 
اجتماعی-فرهنگی  تنوع  چراکه  بگذارد؛  تأثیر  شهر  خالقانه 
باعث »فهمیدن4«  و »یادگیری5« می شود. یک جامعه مدنی 
به  دسترسی  به  تعهد  تحمل،  تاریخ  به  معموالً  پرجنب وجوش 
باعث  مهم  این  دارد.  بستگی  گسترده  امنیت  حس  و  فرصت 
افزایش سرزندگی، افزایش سطح بهره مندی، مشارکت و تعامل 
مفید  فعالیت های  توسعه  شاهد  آن،  نتیجه ی  در  که  می گردد 
اندک،  و  ثابت  جمعیت  با  شهرهای  مقابل،  در  بود.  خواهیم 
شهرهای  ظهور  درحال  پیچیدگی های  با  می توانند  سختی  به 

امروزی کنار بیایند و به خالقیت گسترده دست  یابند.
خارج  یا  داخل  )از  مهاجران  و  بیگانگان  تاریخ،  طول  در 
که  محیطی  در  بوده اند.  خالق  شهرهای  ایجاد  کلید  کشور( 
خودشان  رسیدن  ظهور  به  منصه  حق  و  بیان  آزادی  آن ها  به 
داشته باشند!(،  ترس  حق،  این  از  که  این  )به جای  شود  داده 

4 understanding

5 learning

ارزش های  و  توانائی ها  استعدادها،  شکل گیری  شاهد  همواره 
ایده ها  ایجاد  امر سبب  این  فرهنگی هستیم؛ که  منحصربه فرد 
به صورتی  می توان  را  حالت  این  می گردد.  فرصت های جدید  و 
غنی در شهرهایی مانند قسطنطنیه، آمستردام، آنتروپ، پاریس، 
لندن، برلین و وین دید، که چگونه گروه های اقلیت به تقویت 
جوامع از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و فکری کمک می کنند. این 
زیرا  کرد؛  شهر  وارد  تعمداً  باید  اغلب  را،  بیگانه  استعدادهای 
شهرها برای حل مشکالت خود، معموالً دست به دامان عادات، 
فرد  فرهنگ های خود می شوند، در صورتی که یک  و  سّنت ها 
پا  و هنجارهای دست  و  قوانین  از  رها  ابتدا  در  بیگانه، حداقل 
قطعی  و  کامل  پاسخ  مهاجر،  و  بیگانه  افراد  این  اما  است.  گیر 
استعدادها  این  از  نیستند.  شهر  در  خالقیت  گستردگی  برای 
افراد  افزایش هوش و خالقیت و توانائی  می بایست در راستای 
محلی بهره  برد. پیدا کردن تعادل مناسب بین دانش خودی و 

بیگانه، وظیفه ای کلیدی برای یک رهبر6 است.

4( فرهنگ سازمانی )Organizational culture(؛
سیستم های  به  بیشتر  ندارند،  نوآوری  که  سازمان هایی 
کنونی  روند  تغییر  به  تمایلی  و  داشته  گرایش  سلسله مراتبی 
خود ندارند. بروکراسی ایجاد شده توسط این سازمان ها، سبب 
شده که فرآیند انجام امور، از نتیجه نهایی آن ها مهم تر باشد. 
در  سازمانی  فرهنگ  یک  ویژگی های  می توان  کلی  صورت  به 
راستای افزایش خالقیت را این چنین برشمرد: مشارکت، تأثیر 
و توانایی، اختیار دادن، کیفیت، تنوع، ریسک پذیری باال، حداقل 

سرزنش اعضا.

5( هویت محلی )Local identity(؛
هویت غنی دارای تأثیرات مثبت است و همچنین پیش شرط 
ایجاد غرور و روحیه مدنی و مراقبت الزم برای محیط شهری 
گاهی  و  است  تشکیل شده   گوناگون  از هویت های  است. شهر 
این هویت ها در بخش های خاصی از شهر ریشه دارند، بنابراین 
می بایست به متعادل کردن مناطق شهر در این مهم اقدام نمود 

تا از تعارض و تکه تکه شدن شهر جلوگیری شود.
غذاها،  مثل  منطقه،  هر  خاص  هویتی  نمادهای  طریق  از 
افزوده ای  ارزش  می توان  سّنت ها  یا  و  تولیدات  آهنگ ها، 

6 Leadership
4 understanding
5 learning

6 Leadership
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ایجاد نمود که تصویر شهر امروزی، مانند شهر گذشته از پویائی 
برخوردار باشد و به شکل انجماد درنیاید. ایجاد چنین هویتی 
برای شهرهای جدید کاری بس دشوار است و در بهترین حالت 
می توان زنجیره ای از تغییرات و نوآوری های وابسته به گذشته را 
ایجاد نمود؛ اما با استناد به نمادهای فرهنگی ریشه دار در تاریخ، 

می توان با این چالش مقابله کرد.

Urban spaces and facili�( 6( فضاها و تسهیالت شهری 
ties(؛

یا  و  اوقات تحت عنوان حوزه  فضای عمومی، که در برخی 
منظوره  چند  مفهوم  یک  می شود،  شناخته  نیز  عمومی  قلمرو 
در قلب محیط نوآورانه است. این فضا شامل فرصت هایی برای 
دیدارهای چهره  به  چهره )غیررسمی و رسمی( می باشد. فضاهای 
عمومی به گسترده شدن خالقیت در شهر کمک قابل توجهی 
می کنند؛ زیرا این فضاها به انسان اجازه می دهد از مرزها و دایره 
خانوادگی، شغلی و اجتماعی خود فراتر روند. این فضاها و مراکز 
برای شکل گرفتن هویت مشترک  پتانسیل هایی  دارای  شهری، 
فرصت های  خنثی،  شهری  مراکز  و  فضاها  اما  دارند.  محلی  و 
بهتری برای افزایش خالقیت در شهر می باشند؛ زیرا مردم در 
این فضاها احساس راحتی و آرامش می کنند و بر خالف تصور، 

با برخوردهای اجتماعی ناهمگون مواجه می شوند.
کیفیت،  کمیت،  شهر  در  خالقانه  فرآیندهای  تشویق  برای 
تنوع و دسترسی، ترکیبی از امکانات ضروری میباشد؛ امکاناتی 
و  خرید  تسهیالت  حمل ونقل،  بهداشت،  شهر،  زیبائی  نظیر: 

پارک ها و... . اما می بایست بر سه مورد تأکید بیشتری داشت: 
ظرفیت تحقیق، منابع اطالعاتی، امکانات فرهنگی.

7( پویایی شبکه ای )Networking dynamics(؛
شبکه دارای دو جنبه است: شبکه درون شهری و شبکه در 
سطح بین الملل. شهرها همیشه مراکز شبکه سازی و ارتباطات 
اما ماهیت شبکه به دلیل پویایی و استفاده جوامع از  بوده اند، 
تکنولوژی، در حال تغییر است. اگر از باال به یک شهر بنگریم، 
شبکه های مختلفی را شاهد خواهیم  بود. هر شبکه، شهر را از 
نگاهی متفاوت در بر می گیرد؛ برخی در مقیاس محلی و برخی 

جهانی.
این  به  می یابند.  معنا  یکدیگر  کنار  در  خالقیت،  و  شبکه 
مفهوم که با بزرگ تر شدن نقاط یک سیستم، ظرفیت یادگیری 
به  در شبکه های سنتی، چیزی  افزایش می یابد.  نیز  نوآوری  و 
معنای افزایش خالقیت وجود نداشته است و این شبکه ها صرفاً 
در پی حل مشکالت معمول بوده اند؛ دلیل این امر را می توان کم 
بودن میزان دسترسی جغرافیایی دانست. اما این چنین شبکه ها 
نوین زندگی،  تنوع سبک  و  پویایی  با  و زیرساخت های سنتی، 

سازگاری الزم را پیدا نکرده و به ناچار تغییر یافتند.
اصول شهر  از دیدگاه الندری،  نظر می رسد که  به  این گونه 
به کار  و  گردند  مطرح  می بایست  مقیاس ها  تمامی  در  خالق، 
گرفته شوند. اصولی که از دیدگاه بسیاری محققان حوزه خالقیت 
و شهر، جامع و مانع است. می توان به صورت کلی، این اصول و 
پایین صفحه  در  که  جدولی  در  را  کدام  هر  الزامات  همچنین 

اصول شهر خالق از دیدگاه چارلز الندری
الزاماتاصل

فضای فکری باز و انعطاف پذیر- شناختن، شناخته شدن و همکاری بین مردمکیفیت های شخصی

مردمانی با اراده- سخاوت، همدلی و درک متقابل- هویت مندی- ساختارهای دموکراتیکاراده و رهبری

تنوعی از افراد و دسترسی به 
افراد مستعد گوناگون

تنوع اجتماعی وفرهنگی- استفاده صحیح از فرصت ها- بسترسازی مناسب برای ظهور خالقیت های 
مهاجران - برقراری تعادل بین استعدادهای بومیان و مهاجران )توسط رهبران(

نوآوری- مشارکت- قدرت باال در ریسک کردن- حداقل سرزنش اعضاء- اختیار دادنفرهنگ سازمانی

نمادهای هویتی- متعادل کردن هویت در پهنه شهر )جلوگیری از تکه تکه شدن شهر(هویت محلی

ایجاد بستر برای نوآوری در فضاهای عمومی شهر- فضاهای شهری خنثی- تنوع امکاناتفضاها و تسهیالت شهری

رشد متعادل سیستم و ظرفیت یادگیری- دگردیسی شبکه ها با الزامات زندگی امروزیپویایی شبکه ای
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شکل گیری شهر خالق و یا به بیان کلی، خالقیت در شهر، به 
زیرساخت های مدیریتی و راهبردی نیاز دارد. متأسفانه علی رغم 
تحقیقات گسترده در این حوزه، کمتر اشاره ای به تأثیر مستقیم 
)و یا چگونگی( مدیریت شهری بر خالقیت شده  است. شناخت 
امر  در  کنشگران  و  مدیریتی  سیستم های  و  شهروندان  باطنی 

دگرگونی و توسعه شهر، گام نخست این امر می باشد.

 نتیجه گیری
حال با بررسی این اصول از دیدگاه الندری، می بایست شرایط 
موجود در شهرهای کشور خودمان را، برای پوشیدن جامه عمل 
به این اصول و الزامات هر یک از آن ها، بررسی کنیم. نخست 
باید دید که آیا مردم این سرزمین، گام هایی هرچند کوچک در 
این پرسش،  جهت خالقیت و خالق نمودن برمی دارند؟! جواب 
مردمان  روزه  همه  )خیر(.  هم  و  )بله(  هم  دارد؛  حالتی خنثی 
آن ها  با  بهره  می برند،  زندگی  در  از سنت های خود  این کشور 
زندگی روزمره می کنند، و حتی گاهی به بهترین شکل آن ها را 
با تغییرات زندگی امروزین همساز می نمایند. اما فضای فکری 
بسته و رادیکالی در جامعه، نبود دموکراسی )آن چیزی که به 
حق بتوان دموکراسی نامید!(، سیستم مدیریتی صرفاً در جهت 
منافع افرادی خاص و...، همه و همه مانع رشد و شکوفایی این 
مردمان شده و امروزه شاهد مهاجرت های عظیم مردم ایران به 
خارج از کشور هستیم؛ که طبق اصل سوم از اصول شهر خالق 
_که در باال بدان اشاره شد_، این به معنای خروج خالقیت از 

کشور است. 
پتانسیل های خالقانه  تقویت  به  می بایست  وجود  این  با  اما 
مهاجران  گرچه  که  پتانسیل هایی  پرداخت.  کشور  در  موجود 
به داخل کشور گویی صرفاً جهت افزایش خالقیت خودشان از 
آن ها بازدید می کنند، لیکن باید فضایی فراهم نمود که این امر 
سبب رشد خالقیت در شهرهای کشور نیز شوند. در جستجوی 
نامه ی کمیسیون  به  سابقه شهرهای کشورمان اسنادی مربوط 
نمود که  را می توان مشاهده  استانداری فارس  به  یونسکو  ملی 
در آن درخواست شده، مقدمات معرفی شیراز به سازمان علمی، 
آموزشی و فرهنگی سازمان ملل )یونسکو( فراهم شود. در رابطه 
با شهر شیراز، می توان از ظرفیت باالی پتانسیل های موجود در 
جهت خالقیت سخن گفت. اشاره به این نکته مهم که در صورتی 
نخست،  مرحله  در  که  نمود  بالفعل  را  پتانسیل ها  این  می توان 
به فکر سودآوری و منافع  تنها  امر توسعه در شهر،  ذی نفوذان 
شخصی نبوده و با در نظرگیری حالت بهینه توسعه و تغییر، هم 

برای شهر و هم برای شهروند، اقدام به اجرای امور کنند. 
که  نمود  بیان  این طور  می توان  کلی،  نتیجه گیری  یک  در 

 منابع و مآخذ
بر  تأکید  با  محله کوهسنگی مشهد  )1394(. ساماندهی  دلناز  فدایی،   ]1[
شهری.  مدیریت  و  برنامه ریزی  ملی  کنفرانس  هفتمین  خالق.  شهر  اصول 

مشهد. آبان 1394.

]2[ شهر خالق )مبانی نظری و شاخص ها(. مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهران. دانش شهر. شماره 196. 1392.

[3] Landry, C. (2008): The Creative City, A Toolkit for Urban 
Innovators. 2nd edition. London, EarthScan.

مشاده می کنید خالصه  نمود.

امروزه شاهد مهاجرت های 
عظیم مردم ایران به خارج از 
کشور هستیم؛ که طبق اصل 
خالق،  شهر  اصول  از  سوم 
این به معنای خروج خالقیت 

از کشور است. 
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را  اٌتونِلو1  جیوواني  پروفسور  سمینار،  سخنران   
بیشتر بشناسیم...

مدعِو  استاد  ایتالیا   و   IED دانشگاه  هنر  دپارتمان    رییس 
دانشگاه پلی تکنیک میالن، آکادمی ال اسکاال، آکادمي داموس، 
موسسه آموزشی فرهنگی ایتالیا در مسکو، آکادمی هنرهای زیبا 
اورال  ایالتی معماری  دانشگاه  FAD هند،  دانشکده  تفلیس،  در 

روسیه، دانشگاه الس آندس و تادائو در بوگوتای کلمبیا.
Salvatore Ferragamo, Bottega Ve- :مشاور و طراح برندهای 

 neta, Hugo Boss, Mandarina Duck, Rubelli, Conbipel,
.Carrefour, Artsana, Lancia, Ethos

 شروع سمینار
  سمینار خالقیت در هنر مدرن که در یک روز بارانی در شهر 
جیوواني  پروفسور  سخنران،  طبعی  شوخ  با  شد،  برگزار  شیراز 

اٌتونِلو آغاز شد: من با خودم از ایتالیا باران آوردم!
 وی در ادامه اضافه کرد: من آنقدر خوب نیستم که دیده بشوم 
و بیشتر دوست دارم ایده ی پشت تصویر آثارم دیده شود. این بار 
اولی است که به شیراز می آیم و این آرزوی من بود که به این 
شهر سفر کنم. مادر من بعد از بیست و دو سال هنوز نمی داند 
شغل من چیست و بعضی وقت ها که کسی از او می پرسد اتونلو 
چه کاره است، تنها می گوید او در میالن زندگی می کند. زندگی 
در میالن خودش هنری است! اما واقعیتش خودم هم نمی دانم 
حرفه ی من دقیقاً چه چیزیست. شغل اصلی من معماری است، 
حاضر  حال  در  و  بوده ام  فعال  هنر  مختلف  قسمت های  در  اما 
برای کشورهای مختلف سمینار و ورکشاپ هایی برگزار می کنم 
این  و  بدهم.  یاد  را  گرفته ام  یاد  سال ها  این  در  که  آن چه  تا 
سمینار  با عنوا  ن "اتفاقی بودن وجود ندارد" مجموعه ایست که 

در 22 سال جمع آوری کردم.

1 Prof. Giovanni Ottonello

در قرون وسطی یک نفر در طول عمر خود 45 تصویر می دید؛ 
امروزه در سال 2018 هر نفر در طول روز می تواند حدود  اما 
می افتد  میان  این  در  که  اتفاقی  حال  ببیند.  تصویر  شش هزار 
درک  را  تصاویر  از  عظیم  حجم  این  نمی توانیم  که  است  این 
کنیم. مشکل بزرگ تر این است که ما به تکنولوژی و گوشی های 
قرار  آن  در  اطالعاتمان  همه   چون  هستیم،  وابسته  همراهمان 
نداریم و  این است که قدرت فکر کردن  دارد. در واقع مشکل 

اجازه می دهیم دیگران برایمان تصمیم بگیرند.
 جیوواني اٌتونِلو عقیده داشت ما می توانیم تمامی گونه های 
ارتباطی را در دنیا داشته باشیم ولی هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز 
نمی تواند جای نگاه انسان را بگیرد. فرق بزرگ بین ما این است 
که درک ما از تصویرها متفاوت است. به گفته جیوواني اٌتونِلو، او 
از هیچ شبکه اجتماعی و حتی تلویزیون استفاده نمی کند. تنها 
شبکه اجتماعی او اینستاگرام است و بیشتر به خاطر دانشجویان 
و به اشتراک گذاری آثار با یک دیگر است. از نظر او اینستاگرام 
مکان عجیبی شده است، چون استفاده درستی از آن نمی شود. 
مثال مردم از سفر خود لذت نمی برند بلکه بیشتر برای اینستاگرام 
عکس می گیرند تا به مردم بگویند من به فالن مکان رفته ام و به 

یک جای عجیب و خاص سفر کرده ام.
باید  شوید  زمینه  هر  در  موفقی  طراح  می خواهید  شما  اگر 
بتوانید با یک دید جدید و متفاوت به مسائل روزمره نگاه کنید. من 
می خواهم در مورد انواع مختلف طراحی صحبت کنم. در واقع قضیه 
از این جا شروع می شود که چگونه با ورود عکاسی، نقاشی از بین 
رفت؛ تا قبل از این برای یک نقاش یک یا چند هفته زمان می برد تا 
یک منظره را طراحی کند اما با به وجود آمدن عکاسی هر صحنه در 
عرض چند ثانیه ثبت می شود. اما حد عکاسی تا کجاست؟ فرقی که 
عکاسی با نقاشی داشت این بود که باعث شد تصاویر از زاویه های 
متفاوت دیده شوند. درواقع ایجاد شدن حرکت در حین عکاسی 

ندارد!تصاد�ز
ز المللی خالقیت در ه�ز مدرن  گزاریسش از سمینار ب�ی

ی اٌتوِنلو
  با حضور پروفسور جیووا�ز

دانشجوی کارشنایس
از ارتباط تصویری دانشگاه ش�ی

ز نازن�ی
:هاشم پور بختیاری وحود َُُْ



21

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

در قرون وسطی یک نفر در 
طول عمر خود 45 تصویر 
می دید؛ اما امروزه در سال 
2018 هر نفر در طول روز 
شش هزار  حدود  می تواند 
اتفاقی  حال  ببیند.  تصویر 
می افتد  میان  این  در  که 
نمی توانیم  که  است  این 
این حجم عظیم از تصاویر 

را درک کنیم. 
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اثر بعدی که مورد بررسی قرار گرفت، اثر عکاس تیم واکر 
هر  یعنی  است.  رنسانس  دوران  آثار  مانند  به  او  آثار  بود. 
چیزی می بایست سر جای خودش باشد؛ یعنی »هیچ چیز 
اتفاقی نیست« این دقیقا چیزیست که در آثار او می بینیم.
به گفته پروفسور اٌتونِلو ما باید سعی کنیم خوانش درستی از 
تصاویری که می بینیم به دست بیاوریم. پس باید قسمت های 

مخلتفی از هنر را ببینیم و اطالعاتمان را گسترش دهیم.

در   )Yinka Shonibare( آفریقایی  هنرمند  از یک  تصویری 
این سمینار بررسی شد. به گفته اٌتونِلو این یک عکس است؛ 
اما در اینجا طراحی داخلی، عنصر اصلی است. حتی اشیا و 
طرح های زیادی را هم می توانیم ببینیم. ما باید به بررسی 
عکس  یک  عکس،  این  بپردازیم.  عکس  درون  نشانه های 
فشن مد است که بخش های مختلفی را از هنر برای نشان 
نگاه  هنگام  ما  است. ذهن  کرده  استفاده  دادن یک عکس 
کردن به این تصویر، یک کد جدید را بررسی می کند. اما 
باشید،  موفق  هنرمندی  می خواهید  اگر  چیست؟  کد  این 
باید از یکی از این کدها استفاده کنید. پس ما می خواهیم 
حرکت کنیم، نمی خواهیم کپی کنیم. یادمان باشد که صرفا 
ما  بدهیم،  انجام  رشته ای  بین  تطبیقی  کار  نمی خواهیم 
می خواهیم حرکت بین دو دوره و ارتباط بین زمان گذشته 

تا حال را کشف کنیم و آن ها را با هم تلفیق کنیم.

اتفاق افتاد و ما می توانستیم حرکت کنیم و راه برویم و از هر چیزی 
که در اطرافمان وجود دارد یک نگاه جدید داشته باشیم.

ما باید متفاوت ببینیم؛ این چیزیست که شرکت های تبلیغاتی 
به  بگیریم و  الهام  از همه چیز  دنبال آن هستند. ما می توانیم 
طرح های جدید برسیم. زمانی که در خیابان ها راه می روید تمام 
نشانه ها را نگاه کنید و در کارتان بیاورید. فرم های جدید را با 
هم  به  که  باشید  جدیدی  الهامات  دنبال  و  کنید  ترکیب  هم 
ربطی ندارد. شما می توانید برای الهام گرفتن و طراحی جدید از 
طبیعت استفاده کنید. اما سوال اینجاست که طراحی چیست؟ 
به گفته پروفسور جیوواني اٌتونِلو دو واژه مهم وجود دارد: نشانه 
و کد؛ ما با نشانه شناسی سروکار داریم یعنی می خواهیم نشانه ها

را شروع به خواندن کنیم و ارتباط درست را بین نشانه ها و کد ها 
را برقرار کنیم.

 طراحی خاص از کاالهای معمولی!
ما همیشه مالک اقالم و وسایل مختلفی هستیم، اما همیشه 
به دنبال کاالهای خاص هستیم؛ آیکون ها برای ما مهم هستند، 
را  امروز  نیازهای  باید  ما  هستند.  موقعیت ها  نشان دهنده  آنها 
درک کنیم و بخوانیم تا یک طراحی درست داشته باشیم. پس 
ما باید توانایی خوانش آثار رقبا را نیز داشته باشیم؛ تا به چیزی 
که می خواهیم برسیم. در هنر مدرن پروسه و روند تولید مهم 
است. ما در مورد محصول نهایی حرف نمی زنیم؛ بلکه در مورد 
اطالعات  باید  بودن  خالق  برای  ما  می کنیم.  صحبت  ارتباط 
یک  از  ببینیم.  را  دقت همه چیز  با  باید  باشیم.  داشته  زیادی 
زاویه ی خاص و زیبا؛ درست است که زیبایی برای هر کسی 
اثر به شما کمک  اما زیبایی در تعادل  متفاوت تعبیر می شود، 
خاص  مشتری  درست  ارتباط  از  استفاده  با  باید  شما  می کند. 
خود را پیدا کنید و هر کسی که تولید کننده کار هنری است 

باید زیبایی در کارش پدیدار باشد.
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در طول تاریخ، هر آن چه موجب برداشتن گام های بلند، به 
سوی کامیابی و تغییرات مثبت در شیوه زیست انسان ها شده، 
است.  بوده  خالقیت  یعنی  تکامل یافته،  اندیشه ای  از  برگرفته 
همواره خالقیت در تمام ابعاد زندگی انسان نقشی اساسی داشته 
و آن را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ چنان که شهرها که محل 
پیوند نیروهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... بوده اند 
نیز، در بروز خالقیت، جایگاه ویژه ای پیدا می کنند که این امر 
موجب توسعه شهرها و به تبع آن پیشی گرفتن و توسعه مناطق 

نسبت به یکدیگر خواهد بود ]1[.
از  معاصر  شهری  سیاست های  در  خالقیت  واژه  کاربرد 
قابل  کلی  سرفصل  چند  در  گوناگون  متخصصان  نقطه نظر 

دسته بندی است:
 1. ایده غالب خالقیت، به عنوان نیروی قدرتمندی در امتداد 

رقابتی شدن اقتصاد دیده می شود ]2[.
جذب  و  مصرف  به  کمک  برای  ابزاری  عنوان  به  خالقیت   .2
موزه  رویکرد،  این  کالسیک  )مثال  بازدیدکنندگان  سرمایه  و 

گوگنهایم فرانک گهری در بیلبائو است(.
3. خالقیت به عنوان منبع جدید فرهنگی برای حل مسئله شهر 

)چارلز لندری(.
به  که  فرهنگی  صنایع  از  بخشی  و  ابزار  عنوان  به  4. خالقیت 
محصوالت فرهنگی می پردازد. )ریچارد پیترسون در کتاب تولید 

فرهنگ( ]3[.
از ویژگی هاي جدایی ناپذیر تحول در شهرها، ارزش اقتصادي 
و نمادینی است که توسط صنایع فرهنگی به ارمغان آورده شده 

مجموعه اي  عنوان  به  آن،  مرکزي  بافت  و خصوصاً  است. شهر 
از منابع فرهنگی عمل می کنند که عرصه هاي خالقانه اي براي 
تولید و مصرف فرهنگی، زمینه هاي رقابت با هر یک از دیگري، 
با  تعامل  بهبود  بالقوه،  افزایش جذابیت شهر در سرمایه گذاري 
جوامع محلی و ایجاد مکان خاطره انگیز را فراهم می کنند. عالوه 
بر این، توانایی این بخش در رشد شهر می تواند شاخص مهمی 
در ظرفیت هاي نوآورانه بخش هاي دیگر شهر و اقتصاد گسترده 
آن در سطح منطقه اي و ملی باشد. شهرها می توانند با تمرکز 
از  صنایع خالق  و  فرهنگی  فعالیت هاي  توسعه  در  خود  اصلی 
رقابتی  کیفیت هاي  بر  تأکید  براي  خود  فرهنگی  سرمایه هاي 
و تفاوت هاي ویژه مکانی خود بهره برداري کنند. صنایع خالق 
تغییر پذیرِي  و  ایده پروري  انعطاف پذیري،  نوآوري،  بر  مبتنی 
بر  مؤثر  و  گسترده  تحوالت  براي  را  محرکی  می توانند  مداوم 

اقتصاد شهر فراهم کنند ]4[.
طی سه دهه اخیر، مباحث بسیاری در زمینه صنایع خالق 
میان دست اند ر کاران کسب و کار، مقامات دولتی و دانشگاهیان 
شکل گرفته است. صنایع خالق صنایعی هستند که ریشه در 
کارگیری  به  با  که  داشته  افراد  استعداد  و  مهارت  خالقیت، 

مالکیت فکری، قابلیت ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند ]5[.
صنایع خالق به چندین بخش تقسیم بندی می شوند؛ در این 
فرهنگی،  سایت های  از  شاخه هایی  زیر  عنوان  به  موزه ها  میان 
موزه  ادامه،  در  می شوند.  تلقی  خالق  صنایع  از  نمونه هایی 
به  اسپانیا  از معروف ترین موزه های جهان در  بیلبائو  گوگنهایم 

عنوان مصداقی از صنایع خالق بررسی شده است:

خالقیتکش�ت
افسانه

رهسپار
تجربه خالقانه موزه گوگنهایم بیلبائو

دانشجوی کارشنایس ارشد
از برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه ش�ی

نازآفرین
:نگهداری ِِ

َ
َ

َِ
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برای  سیاست هایی   1987 سال  شهری  منطقه  طرح  در 
در  تحرک  افزایش  خارج،  دنیای  با  بیلبائو  شهر  ارتباط  ارتقاء 
و  زیست محیطی  کیفیت  به  بخشیدن  بهبود  شهر،  داخل 
احداث  و  فناوری  و  انسانی  محیط  در  سرمایه گذاری  شهری، 
طیفی از تسهیالت فرهنگی اتخاذ شد که به تبع آن، بخشی از 
فعالیت های فرهنگی بر ایجاد یک موزه معتبر بین المللی برای 

هنرهای مدرن متمرکز شد ]6[.
دوران   1990 دهه  در  بیالئو  شهر 
بندری  شهری  می گذراند:  را  سختی 
که  اسپانیا،  در  واقع  باسک،  منطقه  در 
بود.  افول  حال  در  و  ناشناخته  دنیا  در 
انجام تعدادی پروژه بزرگ توسط دولت 
مدرن شدن شهر  و  احیا  موجب  باسک 
مترو،  پروژه  جمله  از  پروژه هایی  شد؛ 
آبرا،  بندر  اسکالدونا،  کنگره  ساختمان 
مهم تر  همه  از  که  و...  فرودگاه  تراموا، 
آن چه که شهر بیلبائو را در معرض دید 
بنا  بود.  گوگنهایم  موزه  داد  قرار  جهان 
به گفته شهردار شهر، پروژه های مذکور 
به  و  ارتقاء بخشیده  را  عزت نفس شهر 
مردم این اعتماد را داد که به دنیای در 

حال جهانی شدن بپیوندند ]7[.
ساخت این موزه را می توان نقطه عطفی در مبانی طراحی 
تعاریف  بار  نخستین  برای  بنا  این  در  که  چرا  دانست،  موزه ها 
فرم  است.  گردیده  نمایان  محتوا  و  عملکرد  فرم،  از  جدیدی 
همواره در طراحی موزه های قرن بیستم حائز اهمیت بوده است، 
نمونه ای از اولین گرایشات فرمال در طراحی موزه ها را می توان 
در موزه گوگنهایم نیویورک اثر فرانک لوید رایت مشاهده نمود، 
نظریه ایست  تبلور  بیلبائو  گوگنهایم  موزه  اجرای  و  طراحی  اما 
که در آن فرم ساختمان موزه، همچون آثار درون آن، به عنوان 
منتقدین  از  بسیاری  می شود.  گذاشته  عموم  نمایش  به  محتوا 
به عنوان رنسانسی در طراحی موزه ها  از آن  دهه نود میالدی 

یاد می کنند ]8[.
موزه  درباره  برجسته  معماران  از  یکی  جانسون،  فیلیپ 
گونگهایم این چنین می گوید: »ساختمان موزه یکی از بهترین و 

زیباترین ساختمان های عصر ماست« ]9[.
است. شیشه های  یک کشتی  به  شبیه  بنا  این  اصلی  شکل 
بکار رفته در آن همانند فلس ماهی و بازتاب نور نیز به دلیل 
درخشندگی تیتانیوم بکار رفته در آن است. به جرأت می توان 
گفت تا پیش از این هرگز ساختمانی از چنین قدرت کیمیایی 
منطقه  در  استانی  کوچک  شهر  یک  که  است  نبوده  برخوردار 
باسک اسپانیا را به بازیگر عمده ی جریان هنر و فرهنگ جهان 

تبدیل کند ]10[.
یک  برپایی  خاطر  به  صرفاً  بیلبائو  گوگنهایم  موزه  ساخت 
ساختمان نبود، بلکه پاسخی به شماری از مسائل جدی بود که 
بیلبائو در ربع آخر قرن بیستم با آن ها روبه رو بود. این شهر از 
نرخ بیکاری بسیار باال -تا حدود 25 درصد- رنج می برد، صنایع 
تروریسم،  شامل  دیگر  مشکالت  و  بودند  شده  منسوخ  سنتی 
تخریب شهری، آلودگی شدید و سیستم حمل و نقل ناحیه ای 
با  مقابله  برای  بودند.  این دست مشکالت  از  و شهری ضعیف، 
این مسائل، چندین پروژه در دست اجرا قرار گرفتند تا فرآیند 
احیای بیلبائو را به راه اندازند. به طور ویژه، این شهر، راهبردی 
مقیاس  بزرگ  زیرساختی  پروژه های  به  که  گذاشت  اجرا  به  را 
چشم انداز  به  مجدد  نیرویی  بخشیدن  برای  ابزاری  عنوان  به 
این  بود.  متکی  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  زیست محیطی، 
استراتژی، خود بخشی از سیاست همگانی منسجم بزرگتری بود 
که هدف آن، بازدهی و تنوع، همراه با اجزای فرهنگی قوی بود. 
مسئوالن عمومی ناحیه، به سمت سیاست هایی حرکت کردند 
کارآفرینی،  عناصر  با  رقابتی  محیط های  ایجاد  هدفشان  که 

فناوری، تعلیم و تربیت و نوآوری قوی بود ]10[.
نمونه ای  بلکه  تنها یک جذابیت توریستی جدید،  نه  بیلبائو 
تصویری  ایجاد  و  استراتژیک  برنامه ریزی  کارآفرینی شهری،  از 
از شهری شده است که فرهنگ و گردشگری را برای بازآفرینی 
خود انتخاب کرد. در این جو، چندین پروژه شهری که در بیلبائو 
به عهده گرفته شده بودند، به زودی به موزه گوگنهایم بیلبائو 
متصل شدند. از نظر رسانه ها، بازسازی ناحیه )اباندیبارا( نزدیک 
بازارچه،  پارک مجسمه،  موزه، که شامل گردشگاه ساحلی،  به 
و  حمل  پروژه  چند  و  دانشگاه  ساختمان  چند  هتل،  خانه ها، 
نقل بزرگ درحال انجام، مانند فرودگاه جدید توسط سانتیاگو 
کاالتراوا و سیستم جدید متروی دو خطی که توسط نورمن فاستر 

بنا  این  اصلی  شکل 
کشتی  یک  به  شبیه 
بکار  شیشه های  است. 
رفته در آن همانند فلس 
نیز  نور  بازتاب  و  ماهی 
درخشندگی  دلیل  به 
تیتانیوم بکار رفته در آن 
می توان  جرأت  به  است. 
این  از  پیش  تا  گفت 
هرگز ساختمانی از چنین 
قدرت کیمیایی برخوردار 

نبوده است...
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طراحی شده بود، به عنوان »تأثیرات ثانویه« موزه گوگنهایم 
بیلبائو و توان تغییر شکل دادن به آن دیده می شد. اما علی رغم 
با موزه  رابطه ای  پروژه ها هیچ  این  از  بسیاری  هدفی مشترک، 
نداشتند و برخی از آن ها پیش از افتتاح موزه به پایان رسیده 
بودند. به هر حال، افسانه »تأثیر گوگنهایم« و »تأثیر بیلبائو« به 
وجود آمد. بیلبائو، شهر بندری تخریب شده و صنعتی قدیمی، 
بخاطر تأثیر قدرتمند یک ساختمان، گل سرسبد شهری، احیا 

شده بود ]11[.

 تأثیرات موزه گوگنهایم بر شهر 
1. توریسم 

دستاوردهای طرح از همه انتظارات آن فراتر رفته است، نه 
تنها به عنوان یک اثر هنری، بلکه به عنوان محرکی برای توسعه 
افتتاح موزه ساالنه حدود صدهزار  از  شناخته شده است. قبل 
نفر از شهر بیلبائو دیدن می کردند، اما پس از افتتاح موزه این 
رقم به ساالنه هشتصدهزار نفر بازدید کننده غیر بومی افزایش 
یافت. بین سال های 1997 تا 2006 موزه، حدود 9 میلیون نفر 
بازدید کننده را پذیرا شد. علیرغم تالش هایی در سرتاسر جهان 
برای رقابت با تأثیر بیلبائو، تعداد بسیار کمی از موزه های جدید 
آوردن  دست  به  در  مرکزی  شهرهای  از  خارج  گالری های  یا 
روی  نیز  مبالغی   .]10[ شده اند  موفق  بازدیدکننده  تعداد  این 
تسهیالت جانبی و رستوران صرف شد که به نوبه خود تاثیرات 
مثبتی بر بخش تجاری اقتصاد شهر داشته است. برآورد شده که 
موزه مبلغ 660 میلیون یورو 
به تولید ناخالص 

ملی و 117 میلیون به پایه مالیاتی شهر اضافه کرده و بیش از 
4000 شغل جدید مستقیم که به ساخت موزه مربوط می شود، 
ایجاد کرده است ]11[. مراکز جدید هنر معاصر در شهر )آرتیوم 
و بیلبائو آرت( و گالری های دیگری که هنر معاصر را به نمایش 
این موزه اند. بررسی های  آثار جانبی احداث  از  می گذارند همه 
گذشته نشان داده اند که از زمان افتتاح موزه، این شهر میانگین 
779028 اقامت شبانه در سال و حدود 907 شغل جدید تمام 
که  می دهند  نشان  رسمی  ارقام  کرده است.  ایجاد  جدید  وقت 
مخارج بازدیدکنندگان از موزه گوگنهایم بیلبائو، ثروتی بیش از 

211 میلیون یورو ایجاد کرده است ]11[.

2. برندسازي فرهنگی 
 برندسازي شهري، روشي براي افزایش جاذبه شهر و نقطه 
از راهکارهای مدیریت  اساسي شناخت شهر است ]12[. یکی 
برنامه ریزی،  بازار رقابتی جهان،  به منظور پیشرفت در  شهری 
برای شهر است  پایدار  برندینگ شهری  به  در جهت دستیابی 
باشد  مخاطبان  جذب  به  قادر  شهر،  چهره  معرفی  ضمن  که 
فرهنگی  احیای  در  مهمی  نقش  برندسازی  حقیقت،  ]13[.در 

برندها،  می کند.  ایفا  اقتصادی  توسعه  و  شهرت هنری  بین 
ارتباط  مکان  یک  بودن  منحصر به فرد  و 
بازدیدکننده ها، ساکنان  تا  برقرار می کنند 
متنوع  یا  احیا  برای  نیاز  مورد  سرمایه  و 

مورد  در  کند.  جذب  را  اقتصاد  ساختن 
سرمایه گذاری های  هنری،  موزه های 

میراث عمومی در موزه هایی مانند 
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گوگنهایم  موزه  لندن،  در  مدرن  تات 
موزه  یا  فرانسه،  متز  در  پمپیدو  بیلبائو، 
پر  نمایشگاه های  از  فرانسه  لنز  در  لوور 
سر و صدا و معماری های معروف، با امید 
به جذب گردشگران فرهنگی و بازسازی 
می گیرند.  کمک  شهر  یک  از  تصویری 
هنر،  موزه های  مانند  فرهنگی،  امکانات 
که در ساختمان هایی که از نظر معماری 
منحصربه فرد هستند جای دارند، قابلیت 
دیده شدن شهرها را باال می برند و ارزش 
بیلبائو، جایگاه  گوگنهایم  موزه  افزایش می دهند.  را  مکان  یک 
از زمان  بیلبالئو را روی نقشه جهانی پررنگ کرده است.  شهر 
افتتاح موزه گوگنهایم بیلبائو در اکتبر 1997، تصاویر گوگنهایم 
شده  منتشر  صعودی  سرعت  با  آنالین،  رسانه های  در  بیلبائو 
بیشتر  را  مکان  به  افزون  روز  نیاز  تصاویر،  جمعی  ارائه  است. 
نهایتاً  و  می کند  تقویت  را  برند  امر،  این  که  می دهد،  افزایش 

بازدیدکنندگان فرهنگی را جذب می کند ]11[.

3. خدمات تجارت آگاهانه
در  جغرافیایی  نظر  از  عمدتاً  آگاهانه  تجاری  سرویس های 
شهرهای تراز اول متمرکز هستند. هرچند شهر تراز دومی مانند 
بیلبائو نقش مهمی را در اقتصاد منطقه ایفا می کند، در اسپانیا، 
بخش مهمی از این خدمات تجاری، در شهرهای مهم )شهرهای 
سطح اولی مانند مادرید و بارسلونا(، متمرکز شده اند. در بخش 

شرکت های  و  معماری  مشاغل  شهر،  تجاری  سرویس های 
مهندسی، زیرمجموعه مهمی را همراه با سنتی طوالنی در اقتصاد 
بیلبائو، تشکیل می دهند؛ تأثیر موزه گوگنهایم بیلبائو و احیای 
شهر بر تمرکز سرویس های تجاری آگاهانه در بیلبائو نباید دست 
در  مهندسی  و شرکت های  معماری  قوی  پایه  کم گرفته شود. 
شهر بیلبائو، ساختمان گوگنهایم بیلبائو فرانک گهری را قدرتمند 
می سازد. در اوایل دهه نود، شرکای گهری، نرم افزار کتیا، پکیج 
نرم افزار فرانسوی که در اصل برای طراحی هواپیماهای جنگی 
ساخته شده بود را به کار گرفتند، کتیا این امکان را برای شرکای 
گهری فراهم ساخت تا هندسه پیچیده طراحی را به سازندگان 
و پیمانکاران محلی به گونه ای ارائه دهند، که قابلیت ساخت و 
کنترل هزینه بهبود یابد. بیلبائو، اولین پروژه بزرگ مقیاسی بود 
و  مستندسازی  به  کردن  کمک  برای  کتیا  نرم افزار  آن،  در  که 
هماهنگی میان پیمانکاران چندگانه در طول روند ساخت، به کار 
رفت. در منطقه باسک، همه پروژه هایی که از سرمایه عمومی بهره 
می گیرند باید شرکت های محلی را نیز به کار گیرند. به همین 
دلیل، شرکای گهری، یک مؤسسه مهندسی و نظامی محلی را 
تأکید  باید  گرفتند.  به کار  پروژه،  برای  اجرایی  معمار  عنوان  به 
بود که صنایع  این خاطر  به  کار  این  بودن  امکان پذیر  کرد که 
هوا-فضای موجود در منطقه باسک و دانش تکنولوژیکی مربوط 
به کتیا به معمار اجرایی محلی برای پروژه موزه گوگنهایم بیلبائو 
مهندسی  شرکت های  و  بومی  معماری  نتیجه،  در  شد؛  منتقل 
محلی به سمت پیدا کردن شهرت منطقه ای و بین المللی هدایت 

شدند، که توسعه و گسترش آن ها را افزایش می داد ]11[.

صرفا  مکانی  موزه 
نگهداری  برای  نمایشی 
اشیای تاریخی نیست، بلکه 
موزه ها  امروز،  دنیای  در 
و  وسیع  مجموعه هایی 
محسوب  چندعملکردی 
می شوند که اغلب به عنوان 
سمبل و نماد یک شهر یا 

کشور مطرح هستند. 
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 کالم آخر
جذب  با  رابطه  در  بیلبائو  گوگنهایم  موزه  شک،  بدون 
تغییرات  و  جدید  تصویری  خلق  گردشگران،  و  بازدیدکننده ها 
ساختاری در این ناحیه، نمونه ای موفق بوده است. تحلیل تأثیر 
مستقیم و غیر مستقیم موزه گوگنهایم بیلبائو پانزده سال پس 
از افتتاح آن، نشان می دهد که به راستی در هر نقطه از جهان نه 
تنها یک موزه، بلکه بسیاری ایده های نوین این چنینی می توانند 
نقطه شروع و فعال کننده مجدد و مؤثری برای احیای شهری و 

اقتصادی باشد. 
تاریخی  اشیای  نگهداری  برای  نمایشی  صرفا  مکانی  موزه 
و  وسیع  مجموعه هایی  موزه ها  امروز،  دنیای  در  بلکه  نیست، 
و  عنوان سمبل  به  اغلب  که  چندعملکردی محسوب می شوند 
نسبتا  در شهر  وقتی  می شوند.  مطرح  کشور  یا  یک شهر  نماد 
توسط  خاص،  معماری  با  موزه ای  اسپانیا  بیلبائو  ناشناخته 
معماری بزرگ ساخته می شود، آوازه آن در جهان می پیچد و 
بیلبائو  برای  نمادی  به  فرد خود،  به واسطه معماری منحصربه 
اسپانیا تبدیل می شود. با این اوصاف، توجه و پرداختن به بحث 
خالقیت و قابلیت ها و استعدادهای پهنه های سرزمینی در عصر 
حاضر برای شناساندن فرهنگ و بازیابی و یا خلق هویت جدید 
برای یک شهر یا کشور و به عنوان موتوری برای رشد خالق و 
نظر  به  مؤثر  طراحی  و  برنامه ریزی  طریق  از  اقتصادی،  احیای 
می رسد؛ موضوعی که در کشور ما کمتر مورد توجه بوده و به 

صورت حرفه ای به آن پرداخته نشده است.
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 مقدمه
متکی  )اقتصاد  سوم  نوع  اقتصاد  صنعت،  حدف  با  همزمان 
آنجا که  تا  بر فعالیت هاي خدماتی(، رشد چشمگیري می یابد؛ 
را  شهري  فعالیت هاي  از  نوع  اصلی ترین  دهه،  یک  از  درکمتر 
شامل می گردد ]1[. در این راستا بسیاري از طرح هاي بازآفرینی 
در  روزگاري  که  شهر  از  پهنه هایی  کردن  تبدیل  براي  شهري 
به  داشته   قرار  و دوم  اول  نوع  اقتصاد  و  تجارت سنتی  خدمت 
مراکزي براي ارائه خدمات عمومی و تخصصی در سطوح ملی 
و بین المللی عینیت یافته اند. تداوم راه حل هاي فرهنگی و تکثر 
مطمئن ترین  شهرها،  فرهنگی  حیات  جلوه هاي  پیش  از  بیش 
اجتماعی  و  بنیان هاي کالبدي  احیاي  شیوه سیاست گذاري در 
شهرها و بازآفرینی فضاها و محیط هاي شهري به شمار می رود. 
کاربست  روش،  نوآورانه ترین  که،  گفت  می توان  منظور  این  به 

رویکرد، صنایع خالق می باشد ]2[.

 محله فرهنگی ابزاری برای ترویج صنایع خالق
بازآفرینی  اولیه  ابزار  عنوان  به  فرهنگی  محله هاي  امروزه 
شهرها  می شوند.  استفاده  اقتصادي  توسعه  از  مدلی  و  شهري 
به  بوده است؛  پایین  طراحی  کیفیت  آن  در  که  صنعتی  جّو  با 
نظر می رسد دیگر جذاب و رقابتی نیستند و در نتیجه ارزیابی 
مجدد از منابع شهرها و پتانسیل ها و فرآیند نوآوری هاي جدید 
و الزم در همه جبهه ها کامال ضروري به نظر می رسد. محله هاي 
امکانات  با  که  بوده  مختلط  کاربري  با  حوزه هایی  فرهنگی، 
فرهنگی پیوند خورده است. محله هاي فرهنگی با خوشه سازي 
اقتصاد  زیرساخت هاي  از  پشتیبانی  و  مهارت ها  استعدادها، 
خالق و محیط خالق به عنوان ابزاري کلیدي، با هدف تقویت 
اقتصاد، به سرزندگی و رونق و رفاه شهري و استدالل هایی که 
بهره وري  افزایش  روانی،  و  فنی  مالی،  متقابل  حمایت هاي  به 
بازار، گردهم آوردن خریداران و فروشندگان، ایجاد همپوشانی 
برتر  دسترس پذیر  مراکز  یا  و  هم  مجاورت  در  رشته هاي  بین 
هم افزایی  فرهنگی،  جلوه هاي  تولید  رقابت،  تحریک کننده  و 

تبادالت و تبادل منابع منجر می گردد.
عنوان  به  فرهنگی  محله هاي  ایجاد  براي  تالش  در  شهرها 
وسیله اي براي ایجاد یک کیفیت قوي از مکان و جذابیت براي 
تجدید  زمینه  ترتیب  بدین  و  هستند  گردشگران  و  ساکنان 
حیات اقتصادي فراهم می گردد. فراتر از منافع اقتصادي چنین 
چراکه  می دهند؛  ارائه  فرهنگی  تصویر  با  شهر  یک  مناطقی، 
هویت فرهنگی یک مکان، به عنوان »برند فرهنگی” می تواند به 
بازآفرینی شهر خدمت کند. در نتیجه ساکنان شهر و یا جامعه 
و  غرور  احساس  آن  فرهنگی  نهادهاي  و  دارایی ها  از  می توانند 

افتخار داشته باشند. 
جذابیت هاي  تأثیر  و  فضایی  ویژگی هاي  تحلیل  و  تجزیه 
محیط در توسعه صنایع خالق نشان داده است که در هر محله 
تاریخی عوامل خاصی وجود دارد که می تواند منجر به تشویق و 
توسعه بیشتر فعالیت هاي خالق گردد. می توان به توزیع فضایی 
خصوصا متحدالمرکز فعالیت هاي خالق و تغییرات خود به خود 
در رشد صنایع خالق از طریق ایجاد یک محله فرهنگی توجه 
نمود. عوامل کلیدي مؤثر بر توزیع فضایی و جغرافیایی صنایع 
خالق در تجزیه و تحلیل داده ها از طریق محله فرهنگی عبارتند 

از  ]3[:

خالقمحلهخلق
 و ترویج صنایع خالق

گ
ابزار بازسازی فرهن�

دانشجوی کارشنایس
از مهندیس شهرسازی دانشگاه ش�ی

ا�بتهمینه ز :ف�ی

َََ



29

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

− تراکم جمعیت )توده جمعیت، هنرمندان، تولیدکنندگان، 	
کاربران، بازدیدکنندگان(

− ویژگی هاي محیطی )کیفیت محیط طبیعی و مصنوع(	
− محیط مناسب براي تبیلغ فرهنگ بومی و فعالیت هاي 	

اوقات فراغت
− افزایش قیمت امالک و مستغالت /اجاره )سن ساختمان، 	

نوسازي و غیره(
− اهمیت زیرساخت )اندازه فضا، تحرک و پویایی، نزدیکی 	

به شبکه حمل و نقل(
− دسترسی به مشتریان )نقش بازار، مکان هاي خرد(	

 یک محله خالق چگونه به نظر می رسد؟
مطالعات  مجله  در  که  تحقیقات  جدیدترین  طی 
گرگ  دکتر  همکاری  و    1

 MPI موسسه  وسیله  به  منطقه ای، 
نگاهی  با  شده است،  انجام  تورنتو  دانشگاه  در   2

اسپنسر 
خالق  صنایع  محله ی  یک  ویژگی های  شناخت  به   موشکافانه 
در سه شهر بزرگ کانادا یعنی تورنتو، ونکوور و مونترال پرداخته 
و فرهنگ می باشد.  پویایی، سرزندگی و هنر  است؛ که شامل 
تلویزیون، موسیقی، فیلم،  این تحقیق صنایع خالق شامل  در 
این  می باشد.  و...  طراحان  نویسندگان،  هنرمندان،  رادیو، 
تحلیل  و  تجزیه  شرکت  دقیق  داده های  از  استفاده  با  تحلیل 

1  Martin Prosperity Institute1 Martin Prosperity Institute

2 Greg Spencer

ویژگی های محله خالق
محله خالقویژگی

لبه های مرکز شهرموقعیت شرکت ها

متوسط - زیادقیمت اجاره دفتر

بسیار کوچک و کوچکساختار شرکت ها

محل های کار کوچک - موسساتتکیه گاه

عمومی - پیاده - دوچرخهحمل و نقل

بسیار باالتراکم

مختلطکاربری اراضی

متنوع؛ طراحی سازگارنوع ساختمان ها

متراکممراکز رفاهی

متراکمتغییرات/سیرتکامل

شبکه اجتماعی بسیار بزرگپویایی اجتماعی

تجاری Dun & Bradstreet  انجام گرفته است. 
محله های مبتنی بر صنایع خالق دارای ویژگی های خاصی 
در مکان گزینی هستند که اصلی ترین آن ها به اختصار در جدول 

زیر بیان شده است.
اساسا صنایع خالق در مکان های شهری تر، پرتراکم، نزدیک به 
مرکز شهر، دارای قابلیت دسترسی به صورت پیاده، با کاربری 
نزدیک به وسایل حمل و نقل عمومی  زمین مختلط و معموالً 

مکان می گزینند.
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اولین دیاگرامی که در باال دیده می شود، نشان دهنده  نقشه هایی 
می باشد.  شهری  منطقه  سه  هر  در  خالق  صنایع  محالت  از 
دارای تراکم جمعیت باال، شبکه خیابانی  محالت خالق عمدتاً 

فشرده و انبوهی از خوشه های بازرگانی هستند.
دیاگرام دوم نمایش دهنده ی الگوهای استفاده از اراضی در این 
سه محله خالق است. محله های خالق دارای کاربری های مختلط 

مسکونی، تجاری، دولتی و پارک ها و فضاهای باز هستند. 
ترجیح  خالق  کارمندان  که  می کند  اشاره  همچنین  اسپنسر 
زندگی  کار خود  به محل  نزدیک  یا  درون  مکانی  در  می دهند 
کنند و نسبت به دیگر اقشار اجتماع عالقه بیشتری به استفاده 

از وسایل حمل و نقل عمومی نشان می دهند.
رستوران ها  کافه ها،  مانند  رفاهی  مکان های  نیز  سوم  دیاگرام 
و... را نمایش می دهد؛ همچنین می توان تکرار الگوی پر تراکم 
پیشین را مشاهده کرد. در محله خالق این مکان های رفاهی از 

تراکم باالیی برخوردار هستند.
ما می دانیم که کافه ها و رستوران ها به ایجاد مکان هایی پویا و 
خالق کمک می کنند. اسپنسر اشاره می کند که این موسسات 

دیاگرام 3 دیاگرام 2 دیاگرام 1

انجام  با  و  می کنند  محله ها جذب  دیگر  از  را  "مردم  همچنین 
را  هستند  فعال  روز  هر  در  محله ها  که  زمانی  مدت  کار  این 
موضوع  این   " می افزاید  همچنین  اسپنسر  می دهند".  افزایش 
و  می شود  خالق  محالت  در  اجتماعی  تحرکات  افزایش  باعث 
امکان ایجاد تعامالت اجتماعی را که در دیگر محالت به ندرت 
دیده می شود، فراهم می کند، »در نتیجه، کافه ها و سالن های 
مهمی  نقش  پرتحرک،  اجتماعی  فعالیت های  و  موسیقی 
در افزایش خالقیت، پویایی و سرزندگی کارمندان و افراد 

خالق دارد«. 
)تکیه  لنگرگاه  عنوان  به  کاربری هایی  نیازمند  محالت  این 
کالج ها،  تخصصی،  هنر های  دانشگاه ها،  شامل  که  هستند  گاه( 

گالری ها، نمایشگاه ها و خانه های تئاتر می باشند. 
می توان  آمده  عمل  به  تحقیقات  از  نتیجه  یک  عنوان  به  بعضا 
گفت که، کارگران خالق بیشتر به شبکه های اجتماعی وابستگی 
دارند. اسپنسر اطالعاتی از نظرسنجی اجتماعی عمومی کانادایی 
را نشان می دهد که بیانگر این حقیقت است که کارگران خالق 
دارای بزرگترین شبکه های اجتماعی نسبت به هر گروه دیگری 
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از کارکنان هستند. او می نویسد: »به طور متوسط   این افراد 
را حفظ  آشنایان  و  خانواده، دوستان  با  رابطه  60 درصد 
می کنند، در حالیکه کسانی که در حرفه های علم و فن 
ارتباط  درصد   46 فقط  هستند،  کار  به  مشغول  آوری 

دارند«.
اسپنسر همچنین اشاره می کند که 57 درصد از صنایع خالق 
کشور کانادا در مناطق شهر تورنتو، ونکوور و مونترال متمرکز 
تشکیل  را  کشور  این  جمعیت  از  درصد   35 تنها  که  شده اند 
می دهند و البته در چند سال گذشته، شرکت های استارتاپی، 
جهت گیری های شهری بسیار بیشتری را نسبت به شرکت های 

بزرگتر و پیشرفته تر فناوری صورت داده اند. 
»محله های خالق عمدا خلق  اسپنسر می نویسد،  در آخر 
و  انعطاف پذیر  به دلیل ویژگی های بسیار  بلکه  نشده اند، 
به دست آورده اند  را  انطباقشان، شکل حاضر خود  قابل 
در  موفقیت  هرگونه  راز  این  است  ممکن  نهایت  در  و 
در  باشد«.  اقتصادی  توسعه  و  طراحی شهری  بین  پیوند 
واقع، شهری بودن و بافت ارگانیک محله های خالق، طراحی و 

مهندسی آن ها را بسیار سخت تر می کند ]4[.

 بازسازی فرهنگی محله سوهو لندن
محله  بازسازی  تجربه ی  تشریح  به   )1996( مورت  فرانک 
سوهو در مرکز شهر لندن می پردازد. این محله از قدیمی ترین 
محالت لندن است و به طور سنتی و تا ابتدای سال های دهه 
اما  بوده است.  و...  کلوپ ها  و  فساد  مرکز  و  بدنام  محله ای   ،08
قبیل  این  گرفت  لندن  که شهرداری  تصمیمی  با  زمان  این  از 
مغازه ها و موسسات تعطیل شدند. مسئله در حقیقت این بود که 
از لحاظ اقتصادی قیمت زمین را که نسبت به محله های همجوار 
به شدت پایین بود، باال ببرند. این استراتژی با توجه به تصویر 
پیشین تنظیم شد؛ یعنی تالش شد تصویر فرهنگی و شبانه بودن 
تفریحات سالم  به  قبلی  تفریحات  اما جای  آن حفظ شود،  در 
نظیر کافه-کلوپ های ادبی، سینمایی با استفاده از عناصر دکور 
شود.  داده  ایتالیایی  و  )پاریسی(  فرانسوی  نظیرعناصر  اروپایی 
بیان شهری در اینجا عرصه ای را برای نخبگان هنری، رسانه ها، 
و  چهره  که  به وجودآورد  اروپاگرایی  و  جهان گرایی  تبلیغات، 
شخصیت محله را در کمتر از ده سال به کلی تغییر دادند و از 

آن محله ای جذاب با قیمت های زمین بسیار باال ساختند ]5[.
محله  مورد  در   traH & nielK موسسه  در  داوینپورت  پل 
بر  مبتنی  واقعا  که  است  محله ای  سوهو  که"  می گوید  سوهو 
صنعت است. ما مدت زمان زیادی آن را به شدت از یاد برده 
بی اندازه  سوهو  در  گیج کننده  عوامل  شما،  ذهن  برای  بودیم. 
هستند. شما در اینجا کارهای بیشتری را برای انجام دادن پیدا 
می کنید، چون در سوهو همه چیز متفاوت است. در سوهو انرژی 

زیادی وجود دارد، این انرژی به این علت 
در  را  چیز  همه  آنجا  در  شما  که  است 
اختیار دارید، فعالیت هایی مانند سینما، 
فعالیت هایی  و حتی  رستوران  کتابخانه، 

عجیب تر ]6[.
سیاستگذاران  برای  مهم  نکته  یک 
به  توجه  کار،  و  کسب  متخصان  و 

مقرراتی  و  واکنش ها  در  فرهنگی  و  خالق  صنایع  تفاوت های 
است که برای آن ها وضع می کنند. نکته ظریف تر این است که 
باور  اتفاق می افتد؟  نوع صنایع  این  نوآوری و خالقیت در  چرا 
بسیاری از متخصصان بر این است که به این دلیل که این گونه 
صنایع، محصوالتی فرهنگی و خالق را تولید می کنند، شیوه ی 
تولید آن ها نیز باید به نوعی فرهنگی و خالق باشد. با این حال 
عنوان  به  را  خالق  و  فرهنگی  صنایع  که  دارند  وجود  دالیلی 
گرایشی قوی به نوآوری و خالقیت، به وسیله ی بازاری با شرایط 

نظارتی خاص و شدید در نظر می گیرند ]7[.

 محالت خالق در ایران
و  فرهنگی  و  تاریخی  نشانه هاي  و  عناصر  حضور  دلیل  به 
ظرفیت حضور یک منبع نسبتاً غنی از فعالیت هاي خاص اوقات 
در  شهر  تاریخی  مراکز  سرگرمی،  و  تفریح  فضاهاي  و  فراغت 
در  مهم  و  اصلی  مکان  یک  نشان دهنده  وضوح  به  حاضر  حال 
پتانسیل  باالترین  و  خالق  فعالیت هاي  تعداد  بیشترین  جذب 
براي صنایع خالق از طریق تبیین یک محله فرهنگی می باشند. 
صورت  به  و  خود  به  خود  عمدتاً  فرهنگی  محله  یک  تبیین 
افزایش جریان  موجب  تاریخی شهر،  بافت هاي  درون  تدریجی 
سرمایه، اطالعات و منابع انسانی در آنجا و بازآفرینی اقتصادي و 
فیزیکی مبتنی بر حفاظت بافت می گردد. حضور کالبد تاریخی، 

Klein & Hart

بودن  واقع، شهری  در 
و بافت ارگانیک محله های 
خالق، طراحی و مهندسی 
سخت تر  بسیار  را  آن ها 

می کند...
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بافت هاي  در  موجود  معنایی  مفاهیم  و  هویت  حس مکان، 
تغییر  و  ساماندهی  جهت  در  سیاست گذاري هایی  با  تاریخی 
قادر  به راحتی  به کاربري هاي فرهنگی و خالق  عملکرد آن ها 
خواهد بود عینتی از یک محله فرهنگی خلق نماید که بتواند 
سرمایه هاي فرهنگی کشورمان را به ارزش هاي اقتصادي تبدیل 
ایجاد  تدوین سیاست هاي خالق همچون  ترتیب  بدین  نمایند. 
محله هاي فرهنگی و خالق، رویکردي است مبتنی بر فرهنگ 
بازآفرینی شهر در این  که با هدف احیاي بافت هاي تاریخی و 
ترتیب  بدین  است.  گرفته  قرار  بررسی  و  شناخت  مورد  مقاله 
تاریخی  بافت هاي  و  هر شهر  فرصت هاي  و  شناخت ظرفیت ها 
دل  در  فرهنگی  محله   تبیین  سیاست گذاري  راستاي  در  آن 
محله هاي تاریخی ضرورتی است. این محله ها می توانند با توجه 
نیازها و فرصت هاي موجود تحت عنوان محله هاي  به شناخت 
سینمایی، هنر، موسیقی و چاپ و نشر و... جان دوباره اي را به 

محله هاي تاریخی کشورمان بدمند ]3[.
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کهنخانه

اسباب

این
فراموش شده

از گزاریسش از خالقانه ترین نوروز شهر ش�ی

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

رضا
:علیشاهی

 سخن نخست
شاید  می گیرد.  دیگری  بوی  و  رنگ  شیراز  می آید،  که  بهار 
بهارنارنج  شکوفه های  روییدن  از  را  بهار  گام های  صدای  بتوان 
و عطرآگین شدن فضای شهر شنید. به راستی بهار شیراز بهار 

دیگری است و رنگ و بوی مخصوص به خود را دارد.
خانه های  نوروز  فرارسیدن  با  ایرانیان   همه  که  همان  طور 
خویش را مهیای حضور مهمانان می نمایند، این خانه کهن نیز، 
دیدار  تجدید  و  پذیرایی  جهت  دیرینه،  سّنت  همین  طبق  بر 
از  با مهمانان رختی نو به تن کرده و با خون گرمی وام گرفته 
مردمان خویش، به پذیرایی از آن ها می پردازد. شاید شبیه ترین 
تمثیل شهر شیراز، خانه  مادربزرگ پیری باشد که نوروز هرسال، 
دیگران  با  در عین شباهت  آرایه  هایی که  به  و عالقه،  با عشق 
متمایز از آن   ها است، مزین می  شود. به راستی که هر گوشه این 
خانه  تاریخی، لبریز از خاطرات، اسباب و درون مایه هایی است 
ایام  که زمانی جال و رونقی داشتند و امروزه به سبب گذشت 
رنگ باخته اند و در چنگال صنعت و مدرنیته کنج عزلت گزیده  
و درگوشه ای از این خانه، به یاد ایام جوانی روزگار می گذرانند. 
در  شد؟  متصور  اسباب  این  برای  را  پایانی  نقطه   می توان  آیا 
دیگر نقاط گیتی این اسباب را صنایع خالق نام نهاده اند که با 
توجه به ویژگی ها و بارزه مندی های خویش به یک شهر اصالت 
می بخشند. در شهر رسم بر این است که هر چیزی که رنگ رخ 
باخته است را بازیافت می کنند و از آن  جهت استفاده های باب 

میل روز بهره می جویند. چرا چنین کاری با اسباب مهجور این 
خانه کهن نگردد؟ از میناکاری، خاتم کاری و سایر صنایع دستی 
تا لباس های قشقایی، نمایش های سنتی و محلی، همه  گرفته 
مانند  و  دارند،  را  خویش  جایگاه  تاریخی  خانه   این  دل  در 
درختان نارنج، اقاقیا، شمعدانی های کنج طاقچه، حوض و تخت 
ریشه  کهن  خانه  این  اهالی  بندبند  در  مادربزرگ،  قصه های  و 
مدرن  به اصطالح  زندگی ها  و  نسل عوض شده  گرچه  دوانده اند. 
شده، اما همگی دل در گروی همین سادگی ها داریم و در ذهن 

خود در جست وجوی آن ها هستیم.
خانه ی  شکوه  نمایش  جهت  خانه  این  فرزندان  نیز  امسال 
پدری، به رسم سّنت ایرانیان که سالیانه یک  بار خانه خویش را 
غبارروبی می کنند و در اصطالح عامیانه خانه تکانی می کنند، آن 
و  به خویش گرفتند  نمودند. خیابان ها رنگ گل  آذین بندی  را 
درختان هرس شدند، اما تفاوت تمام این فعالیت ها با سال های 
گذشته این بود که جهت نقش و نگار دادن به این خانه کهن، 
از خوِد خانه مدد گرفتند. اسباب آذین بندی همان هایی بود که 
در کنج فراموش شده خانه وجود داشت و در ایام بدون رونق و 

اعتنا، به  مثابه ابزار و اسبابی از یاد رفته، تتمه عمر می گذراند.
صنایع خالق همان اسباب فراموش شده  خانه  کهن هستند 
که می توان به مدد آن ها به اقتصاد شهر و جذب هرچه بیشتر 
خالق  صنایع  مهم  بسیار  بارزه   نمود.  کمک  بازدیدکنندگان 
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در  داده  شد.  اختصاص  هنری  صنایع  عرضه  بازارچه  برگزاری 
این بازارچه نمودهای فرهنگی و خرده فرهنگ های شهر شیراز و 
استان فارس عرضه شد. استقبال بسیار زیاد از این بازارچه گواه 
این امر است که وجود چنین بسترهایی در سطح شهر در آینده 

نیز با استقبال زیادی مواجه خواهد شد.

 صنایع دستی و هنری
صنایع دستی را می توان یکی از نمودهای رو به فراموشی این 
به مثابه  خانه کهن دانست. درواقع صنایع دستی و گردشگری 
گوهری هستند که علی رغم صنعتی شدن تولیدات، هرروز که از 
عمر آن ها می گذرد قیمتی بس ارزشمندتر می یابند. شهر شیراز 
به سبب قدمت زیاد و وجود خرده فرهنگ های مختلف، از دیرباز 
بستری جهت  وجود  است.  بوده  از صنایع دستی  بسیاری  مولد 
حضور هنرمندان در فضاهای شهری سبب  به وجود آمدن نوعی 

غنای حسی به ویژه در فضاهای تاریخی می گردد. 
به این منظور، شهرداری شیراز در محدوده ارگ کریم خانی 
تنها  نه  از هنرمندان شاغل در عرصه ی صنایع دستی  با دعوت 
امکان ارتباط چهره به چهره میان هنرمندان و عالقه مندان را 
فراهم آورد، بلکه توجه گردشگران را نیز به این حرفه جلب 
نمود. اگر این قبیل فعالیت ها سبب ساز شکل گرفتن 
شوقی در دل فردی جهت پیگیری هنرهای اصیل و 
زنده نگه داشتن این آتش نهان گردد، قطعا به رونق 

فرهنگی-اقتصادی نیز منجر خواهد شد. 
از دیگر تمثیل های خالقیت در سطح 
هنری  المان های  به  می توان  شهر، 
ساخته دست هنرمندان شیرازی اشاره 
کرد که به سبب بهره مندی از مضامین 
متناسب با بستر قرارگیری آن ها باعث افزایش حس تعلق 
استفاده کنندگان از فضای شهری گشته و امکان ایجاد ارتباط 

عمیق  میان استفاده کننده و فضا را فراهم آورده بود.

 موسیقی
است.  آدمی  زندگی  جدایی ناپذیر  عناصر  از  یکی  موسیقی 
زندگی بدون موسیقی به  مثابه پیکری است که عضوی حیاتی 
به  دادن  رونق  در جهان همواره جهت  است.  داده  از دست  را 

یار  دو  سّنت  و  هنر 
هستند.  یکدیگر  دیرینه 
را  دیار  هر  هنر  واقع  در 
می توان در دل سّنت های 
و  نمود  جست وجو  آن 
نیز به وسیله  هنر  سّنت ها 
نمود و جال پیدا می کنند. 

درون زا بودن آن است، درواقع صنایع خالق را می توان به عنوان 
درون زای  فعالیت های  طریق  از  شهر  اقتصاد  محرک  موتور 
را  فرهنگی دانست. در یک دسته بندی منسجم، صنایع خالق 
هنرهای  موسیقی،  صنایع دستی،  هنری،  آثار  بازارچه های  به 
صنایع  از  آن چه  ادامه،  در  اند.  کرده  طبقه بندی  و...  نمایشی 

خالق در نوروز شیراز گذشت روایت می شود.

آثار  نمایشگاه های  و  بازارچه    
هنری 

یکدیگر  دیرینه  یار  دو  سّنت  و  هنر 
هستند. در واقع هنر هر دیار را می توان 
در دل سّنت های آن جست وجو نمود و 
جال  و  نمود  هنر  به وسیله   نیز  سّنت ها 

پیدا می کنند. 
موقعیت  سبب  به  شیراز  شهر 
جغرافیایی و دارا بودن خرده  فرهنگ های 
مختلف از گذشته تاکنون مهد پرورش هنرمندان بی شماری بوده 
است. وجود بستری جهت نمایش و فروش آثار هنری عالوه بر 
افزایش رونق اقتصادی، سبب ساز به نمایش گذاشتن نمودهای 

فرهنگی شهر نیز می شود. 
حافظیه  پیاده راه  محدوده  امسال  نوروز  در 
به  شیراز  شهر  فرهنگی  تپنده  قلب  به عنوان 
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ی روبروی حافظیه بازارچه و نمایشگاه عرصه اثار ه�ز

ی روبروی حافظیه ز نمادین در محوطه روبروی مسجد وکیلبازاچه عرضه محصوالت ه�ز سفره هفت س�ی

کیوسک تلفن اکواریوم ماهی روبروی 
باغ عفیف آباد

از قدیم در خانه آیت اللهی نمایشگاه عکس های ش�ی

المان نمادین دری به تاریخ در مجموعه ارگ کریمخا�ز
وز در محوطه  حاجی ف�ی

بازار وکیل

المان نمادین در محوطه مجموعه ارگ کریمخا�ز

نمایشگاه اتوبویس در محوطه مجموعه ارگ کریمخا�ز ی پاوییون نورا�ز روبروی حافظیه اثر ه�ز

اجرای موسیقی زنده در محوطه ارگ کریمخا�ز

اجرای موسیقی در محوطه روبروی 
حافظیه
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از  این فضاها،  افراد در  بیشتر  فضاهای شهری و حضور هرچه 
فضا  به  متفاوت  حال  و  حس  القای  جهت  موسیقی  گروه های 
و استفاده کنندگان از آن دعوت به عمل می آید. البته گاه این 
از  استفاده  جهت  موسیقی  گروه های  و  شده  معکوس  معادله 
کسب  و  شدن  –دیده  شهری  فضای  در  موجود  پتانسیل های 
درآمد- به اجرا در خیابان ها و سایر فضاهای در دسترس عموم 

می پردازند. 
 نوروز امسال، با قدم گذاشتن در هریک 

از فضاهای شهری می شد رنگ 
استشمام  را  موسیقی  بوی  و 
کرد. وجود گروه های موسیقی 
سالیق  با  متناسب  و  متنوع 
تمامی  جلب  به  مختلف 
رونق  و  اجتماعی  گروه های 

فضا منجر شده بود.

 هنرهای نمایشی
خالق  صنایع  ارکان  اصلی ترین  از  یکی  نمایشی  هنرهای 
هستند. در واقع هنرهای نمایشی با بهره گیری از پتانسیل های 
می شود.  شهری  فضاهای  به  گردشگران  جذب  سبب   خود 
وجود  دلیل  به  ایران،  در  شهری  فضاهای  از  استفاده کننده 
دستور  با  وبوم،  مرز  این  در  نمایشی  هنرهای  کهن  ریشه های 
زبان آن چندان بیگانه نیست؛ بنابراین توجه به هنرهای نمایشی 

می تواند سبب ساز رونق فضاهای شهری گردد.
در ایام نوروز در شهر شیراز از هنرمندان این عرصه جهت 
اجرای نمایش در فضاهای شهری دعوت شد. نمایش های 

اجرا شده با بهره مندی از رنگ مایه های سنتی و ملی، 
عابران  مکث  و  فضا  در  حاضر  افراد  توجه  موجب جلب 

پیاده شده و سرزندگی را که همراه یکی از کیفیت های از یاد 
رفته ی فضای شهری ایرانی به شمار می رفت، بدان بازگرداند.

 کالم آخر
یکدیگر  یاری  به  کهن  خانه  این  فرزندان  نوروز،  در 
و  دادند  آن جال  به  ُرفتند،  خانه  این  از چهره   گردوغبار 

برای  خوبی  میزبان  تا  کردند  سعی  مهمان نوازی  به رسم 

مهمانان خود باشند. در این راه از اسباب اصیل و منحصر به فرد 
-اما فراموش شده- خانه بهره گرفتند و اصل را بر اعتنای دوباره 
به آن ها و تکیه  بر درون به  جای بیرون قرار دادند. ثمربخشی 
در  را  امید  این  موجود،  داشته های  به  نگاه  طرز  در  تغییر  این 
دل ها بنا نهاد که شاید بتوان با کمی توجه و مهر به اسباب این 

خانه، شاهد رونق دوباره آن باشیم.

فرزندان  نوروز،  در 
یاری  به  کهن  خانه  این 
از  غبار  و  گرد  یکدیگر، 
ُرفتند،  خانه  این  چهره  
به آن جال دادند و به رسم 
مهمان نوازی، سعی کردند 
برای  خوبی  میزبان  تا 

مهمانان خود باشند. 

نگرش خالق به صنعت گردشگری
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و  پول  ساز  خدمات  مهم  ترین  از  یکی  گردشگری  صنعت 
اشتغال  زا در جهان امروزی است که از آن به عنوان »صادرات 
وارد کردن  بدون  این صنعت،  با  می  برند. کشورها  نام  نامرئی« 
کاال یا خدماتی که نیازمند ایجاد تغییرات برای صادرات و کسب 
درآمد باشد و بدون هیچ گونه عملیات واسطه   یا هزینه   بر، برای 

کشور، درآمد ارزی فراوانی کسب می  کنند ]3[.
راهبرد  مختلف چهار  ویلسون کشورهای  و  ریچاردز  نظر  از 
را به منظور ایجاد تمایز در صنعت گردشگری به کار می  برند؛ 
راهبرد اول تالش برای ساخت نشانه  های شهری جدید یا اجرای 
راهبرد  می  باشند؛  شهرها  هویت  نمایانگر  که  است  پروژه  هایی 
دوم تالش برای جذب رویدادها یا نمایشگاه  های بزرگ و راهبرد 
سوم تالش برای ایجاد تمایز از طریق تمرکز بر فرهنگ، ورزش، 
هنر یا سرگرمی می  باشد. راهبرد آخر نیز تالش برای توسعه از 
میراث  بر  تاکید  با  فرهنگی  میراث  مجدد  ارزش  گذاری  طریق 
اول  نسل  کارشناسان،  راستا،  این  در  می  باشد]5[.  ساخته  شده 
گردشگری  را  آن  دوم  نسل  ساحلی،  گردشگری  را  گردشگری 

فرهنگی و نسل سوم را گردشگری خالق نام نهاده  اند. 
اوقات  گذران  و  استراحت  منظور  به  مردم  اول  نسل  در   
فراغت از مکان  های مختلف بازدید می  کنند. در نسل دوم یعنی 
انگیزه  موزه  ها  نظیر  فرهنگی  جاذبه  های  فرهنگی،  گردشگری 
اما  هستند  خاص  مکان  یک  در  مردم  اقامت  و  مالقات  اصلی 
خالقیتی در آن وجود ندارد ]10[. به عبارت دیگر، گردشگری 

فرهنگی، آن نوع از گردشگری را شامل می  شود که افراد صرفاً 
محلی  رقص  های  و  موسیقی  دستی،  صنایع  از  بازدید  جهت 
به  جوامع  از  یک  هر  محلی  و  سنتی  لباس  های  با  آشنایی  و 
سفر می  پردازند. سازمان فرهنگی و آموزش سازمان ملل متحد 
نمود که  اعالم  پاریس )سال 1996(  نیز در سمینار  )یونسکو( 
مسئله اساسی قرن بیست  و  یکم برای پدیده گردشگری، فرهنگ 
 .]1[ داشت  نخواهد  وجود  فرهنگ  بدون  گردشگر  و  است 
گردشگرِی خالق نیز به دنبال گردشگرِی فرهنگی مطرح شده 
است.  این نوع گردشگری با شعار »موزه  های کمتر، میدان  های 
بیشتر« بر انجام فعالیت  های تجربی و تعامل عمیق  تر با زندگی 
واقعی فرهنگی در شهرها تمرکز می  کند. در گردشگری خالق، 
گردشگر به جنبه  های آموزشی، احساسی، اجتماعی و مشارکت 
در   .]2[ می  پردازد  محلی  مردم  کنار  در  بومی  فعالیت  های  در 
اصطالح گردشگری خالق، خالقیت را به طور کلی می  توان از 
اقتصادی مورد بررسی قرار داد: خالقیت  ابعاد هنری، علمی و 
هنری، متضمن تخیل و تولید ایده  های اساسی و شیوه  های جدید 
برای تفسیر جهان در قالب متن، صدا و تصویر است؛ خالقیت 
علمی، متضمن کنجکاوی و اشتیاق برای کسب تجربه و ایجاد 
روابط جدید در حل مشکالت است و خالقیت اقتصادی شامل 
فرایندی پویاست که منجر به نوآوری در فناوری، فعالیت  های 
تجاری، بازاریابی و کسب فرصت  های رقابتی در اقتصاد می  گردد 

 .]13[

ی شهرسازی  دانشجوی دک�ت
دانشگاه تربیت مدرس تهران

نیلوفر
:پناهی

آشکارسازی

صادرات
نگرش خالق به صنعت گردشگری
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خالقیت  کاربرد  که  را  مختلفی  شیوه  های  ویلسون  و  ریچاردز 
می  تواند به ارتقا ء گردشگری فرهنگی به گردشگری خالق منجر 

شود این گونه بیان نموده  اند:
1( مناظر خالق: فراهم نمودن بستری مناسب به منظور کسب 

تجارب خالق توسط گردشگران
جذب  برای  خالق  محدوده  های  ایجاد  خالق:  فضاهای   )2

گردشگران
صرفاً  نه  گردشگران  فعاالنه    مشارکت  خالق:  گردشگری   )3
بلکه  محیط  در  آن ها  داشتن  حضور  یا  رویدادها  کردن  تماشا 
برقراری تعامل دوطرفه با محیط ]9[. در شکل زیر ارتباط بین 
گردشگری با بخش  های فرهنگی و خالق نشان داده شده است.

مفهوم گردشگری خالق برای سالیان متمادی در بسیاری از 
متحده  ایاالت  کانادا،  اسپانیا،  اتریش،  نیوزیلند،  نظیر  کشورها، 
به  مفهوم  این  ریشه  های  است.  کرده  پیدا  گسترش  تایوان  و 
اواسط دهه 1990 برمی  گردد، زمانی  که گروهی از پژوهشگران 
به  دستی  صنایع  فروش  افزایش  برای  راه هایی  جستجوی  در 
صنایع  تولید  از  پشتیبانی  آنان  اصلی  هدف  بودند.  گردشگران 
گسترش  و  محلی  تولیدات  کاراتر  بازاریابی  طریق  از  دستی 
تضمین  و  دستی  صنایع  فروش  منظور  به  جدید  شیوه  های 

مشاغل محلی بود ]7[. 
ریچاردز و ریموندز برای نخستین بار گردشگری خالق را به 

عنوان نوعی از گردشگری که به بازدیدکنندگان این فرصت را 
می  دهد که خالقیت خود را از طریق مشارکت فعال در تجارب 
نیز  یونسکو  نظر  از  نمودند.  تعریف  دهند،  توسعه  یادگیری 
گردشگری خالق به معنای سفر با هدف کسب تجارب مشارکتی 
و اصیل از طریق یادگیری مشارکتی فرهنگ، هنر و شخصیت 
ارتباط  آن ها  فرهنگ  و  شهروندان  با  که  می  باشد  مکان  یک 
دوطرفه دارد. از نظر ُولیک1 نیز گردشگری خالق، مفهومی جدید 
و چارچوبی برای گونه  های مختلف گردشگری می  باشد که در 
برگیرنده اصالت، خالقیت و تجارب فردی است ]10[. علی رغم 
اینکه، تعاریف متفاوتی از این مفهوم وجود دارد؛ اشتراکاتی نظیر 
»مشارکت فعال«، »تجارب اصیل«، »توسعه مهارت  ها« بین 

روزمره  زندگی  به  اغلب  تجارب  این  دارد.  وجود  تعاریف  این 
مرتبط می  شوند و در زمینه  های مختلفی نظیر موسیقی، نمایش، 
هنرهای بصری، غذا، ورزش، زبان و فعالیت  های معنوی مطرح 
می  گردند ]12[. همچنین انواع متفاوتی از تجارب و محصوالت 
خالق  گردشگری  تحقق  راستای  در  می  تواند  که  دارند  وجود 
نظیر  مشارکت  فعال  تر  انواع  از  تجارب  این  شوند.  برده  کار  به 
یادگیری یک مهارت خاص تا گردش در گالری  ها و مغازه  ها و 

تماشای محصوالت خالقانه متغیر می  باشند.

تجارب مرتبط با گردشگری خالق]7[
نوع تجاربپایه و اساس فعالیت

ورک شاپ  هایادگیری

کارگاه  های هنریامتحان کردن

برنامه سفر و بازدیدتماشا کردن

گالری  ها، ویترین مغازه  هاخرید

عنوان  به  حدی  تا  را  خالق  گردشگری  ظهور  برخی 
عکس  العملی در برابر نارضایتی نسبت به محصوالت گردشگری 
دلیل  به  نارضایتی  ها  این  اخیر می  دانند.  در سال  های  فرهنگی 
نبود مشارکت گردشگران بوده است. بنیان اساسی برای توسعه 
فعالیت  های خاص یک منطقه است.  تعیین  گردشگری خالق، 
برای مثال طبق مطالعات انجام شده توسط نلسون در نیوزیلند، 
گسترش گردشگری خالق از طریق ایجاد ارتباط با صنایع خالق 
 .]5[ می  باشد  امکان  پذیر  دستی(  صنایع  و  هنر  خصوص  )به 

1 Volic

 گردشگری میراث
فرهنگی

گردشگری هنری

صنایع خالق
)مد، طراحی، سینما، رسانه، سرگرمی(

سبک زندگی
)باورها، غذا، آداب و رسوم، فولکلور و ...(

ارتباط بین گردشگری با بخش  های فرهنگی و خالق ]8[
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همچنین در پاریس گردشگری خالق در زمینه هنر، موسیقی، غذا 
و طراحی، در بارسلونا در زمینه هنر، تئاتر، غذا، موسیقی، ادبیات 
و در تایوان در زمینه غذا، اکولوژی، دکوراسیون داخلی، هنرهای 

تاریخی و صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته است ]11[.
گردشگری خالق روز به روز اهمیت بیشتری کسب می  کند؛ 
نه تنها به این دلیل که گردشگران از یکنواختی مکان  ها دل زده 
پی  و مدیران در  فرهنگی  دلیل که بخش  این  به  بلکه  شده  اند 
یافتن شیوه  های جدید به منظور برقراری تعامل با گردشگران و 
حمایت از هویت مکان  ها و بروز خالقیت محلی می  باشند ]7[. 
الزمه گردشگری خالق تنها مشارکت فعاالنه گردشگران نمی  باشد 
بلکه مقاصدی که گردشگران از آن ها بازدید می  کنند نیز بایستی 
در ایجاد تجارب خالقانه تالش نمایند. در واقع کشورها با بررسی 
دقیق ابعاد مختلف خالقیت که به آن ها مربوط است بایستی به 
گردشگران انگیزه الزم برای بازدید را منتقل نمایند. الزم به ذکر 
است که هر مکانی به طور بالقوه پتانسیل فراهم نمودن ترکیبی از 
دانش، مهارت، سرمایه  های فیزیکی و سرمایه اجتماعی برای ایجاد 

گردشگری خالق را دارد ]6[. 
شبکه گردشگری خالق، مزایای گردشگری خالق را این گونه 
ذکر نموده است: غنی  سازی فرهنگی و تاثیر مثبت بر اعتماد به 
نفس ساکنان، احیای میراث ملموس و ناملموس، تنوع  دهی به 
تاثیر  قبلی،  به سرمایه  گذاری  نیاز  بدون  فعالیت  های گردشگری 
مثبت بر سودآوری زیرساخت  های فرهنگی به دلیل ایجاد تقاضای 
جدید، جذب الگوهای جدیدی از گردشگری با ارزش افزوده باال، 
اصالت و پایداری، توزیع بهتر فعالیت  های گردشگری در طول سال 
)رفع معضل فصلی بودن صنعت گردشگری(، منابع مالی جدید 
برای بخش هنری و شرکت  های خدماتی، جذب استعدادها و رشد 

فعالیت  های اقتصادی و ایجاد اشتغال ]4[.
در کشور ایران نیز گردشگری از دیرباز رونق داشته و شواهد 
صنعت،  این  اما  دارد  وجود  مدعا  این  بر  دال  فراوانی  تاریخی 
موفقیت  نتیجه  در  و  نیافته  توسعه  و  رشد  باید  که  آنچنان 
مزایای  به  دستیابی  همچنین  و  گردشگر  جذب  برای  چندانی 

و سیاسی  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی، 
صورت نگرفته است. در این راستا، توسعه 
درآمدزایی  می تواند  خالق  گردشگری 
و  داشته  همراه  به  بسیاری  ارزآوری  و 
گردشگری  صنعت  به  بسیاری  رونق 
مختلف،  فعالیت های  تجربه  ببخشد. 
تفاوت بسیاری با بازدید و مشاهده دارد 
می کند.  گردشگری  وارد  را  پویایی  و 
ادبیات، موسیقی، صنایع دستی، هنرهای 
ظرفیت  های  جمله  از   ... و  غذا  عامیانه، 
که  هستند  ایران  کشور  مختلف  مناطق 

در بحث گردشگری خالق می  تواند مورد توجه گردشگران قرار 
گیرد. بنابراین با برنامه  ریزی مناسب بایستی از ظرفیت مناطق 
مختلف در جهت جذب گردشگران استفاده کنیم. در این راستا، 
بایستی صنایع خالق توسعه یابند؛ شهرهای خالق ایجاد شوند؛ 
شهروندان به خالقیت تشویق شوند و گردشگر بتواند با برقراری 
ارتباط نزدیک با مردم محلی مشارکت فعاالنه در امر گردشگری 
داشته باشد. مناسبت  ها و آداب و رسوم سنتی همانند نوروز نیز 
پتانسیل خوبی برای جذب گردشگران دارند. بنابراین با برگزاری 
آشنایی  زمینه  می  توان  خیابانی  نمایشگاه های  و  جشنواره  ها 
همچنین  نمود.  فراهم  را  آن ها  فعاالنه  مشارکت  و  گردشگران 

خالق  صنایع  بایستی 
شهرهای  یابند؛  توسعه 
شوند؛  ایجاد  خالق 
خالقیت  به  شهروندان 
گردشگر  و  شوند  تشویق 
ارتباط  برقراری  با  بتواند 
محلی  مردم  با  نزدیک 
امر  در  فعاالنه  مشارکت 
گردشگری داشته باشد...
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می  توان از ظرفیت تورهای فرهنگی، جنگی و تورهای مذهبی 
ورزشی  تورهای  و  سالمت  طبیعت  گردی،  تورهای  کنار  در 
استفاده نمود. این گونه تورها عالوه بر دارا بودن منافع اقتصادی 
فرهنگی،  نمادهای  تولید  با  می  توانند  فرهنگی  کارآفرینی  و 
تمدنی  جایگاه  و  بخشند  افزایش  را  کشور  معنوی  سرمایه  های 

ایران را در مناسبات جهانی مرتفع سازند. 
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َ
به سوی

اد�ب
شهر خالق

گفت و گو با خانم سولماز دهقا�ز
از  عضو شورای شهر ش�ی

کارشنایس مهندیس
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

شکران
:رحیمی نژاد

نظر به تغییرات اساسی در ترکیب اعضای دوره پنجم شورای 
اسالمی شهر شیراز، نسبت به دوره های سوم و چهارم و متفاوت 
بودن گرایشات قاطبه ی اعضای شورا، در این مصاحبه، در پی آن 
هستیم تا سیاست ها و رویکردهای کالن شورای شهرمان را در 
خصوص موضوع گردشگری جویا شویم. در این راستا با سرکار 
زیارت و  خانم سولماز دهقانی، رئیس کمیسیون گردشگری و 
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر، در تاریخ 29 فروردین ماه 
1397 در محل دفتر ایشان در شورای شهر مصاحبه ای ترتیب 
داده شده است تا نظر ایشان را حول دو موضوع اصلی گردشگری 
خالق و صنعت گردشگری در شهر شیراز، با تمرکز بر پدیده رو 
بوم گردی جویا شویم. خانم سولماز دهقانی  به رشد خانه های 
و  پژوهشگر  شیراز،  دانشگاه  فارسی  ادبیات  ارشد  کارشناسی 
در  اجتماعی  فعال  نیز  و  شیراز  تاریخ  و  ادبیات  حوزه  محقق 

حوزه زنان هستند.

 به نظر شما شهر شیراز برای تبدیل شدن به قطب 
گردشگری فعال در کشور و خاورمیانه چه قابلیت ها 

و ظرفیت هایی دارد؟
بحث گردشگری خالق در کمیسیون گردشگری و فرهنگی 
در حال پیگیری است. در سال های اخیر و دوره های قبلی شورا، 
تالش هایی حول این موضوع انجام شده اما به دلیل نبود اراده 
نتیجه نرسیده است. در حال حاضر، رشت  به  تا کنون  جدی، 

شهر خالق  عنوان  به  اصفهان  و  آشپزی  شهر خالق  عنوان  به 
به ثبت جهانی رسیده اند. شهر شیراز، در محور  صنایع دستی 
صنایع دستی نیز می تواند مطرح باشد، اما با 
توجه به ثبت اصفهان، عمده ی تالش ها حول 
ثبت شیراز به عنوان شهر ادبی خالق صورت 
می گیرد. پتانسیل تاریخی شهر شیراز در این 
هزار  کتاب  در  که  همان طور  روایتی،  به  باالست.  بسیار  زمینه 
مزار گردآوری شده است، شیراز، مأمن و مدفن تعداد پرشماری 
از بزرگان ادب و عرفان تاریخ ایران است. وجود آرامگاه دو تن 
دارند،  و حافظ که شهرت جهانی  آن ها، سعدی  نام آورترین  از 
فرصتی استثنایی برای کار کردن بر روی این ایده است. شعرای 
کمتر شناخته شده ای هم هستند که معرفی و پرداختن به آثار 
آن ها می تواند پلی باشد بین زمینه های مختلفی که برای شهر 
در  که  اطعمه،  بواسحاق  مثال،  برای  هستند.  پتانسیل  دارای 

اشعارش به غذاها و خوراک ایرانی می پردازد. 
جهان  ادبی  شهر  دومین  شیراز  شهر  یونسکو،  اعالم  طبق 
به تشکل های  یاری رساندن  باید  رویکرد  این زمینه،  است. در 
باشد.  فعالیتشان  و  آن ها  از  حمایت  و  و خصوصی  غیردولتی 
شهرهای  سایر  در  و  شیراز  شهر  در  که  فارسی  ادب  بزرگان 
استان فارس سکونت دارند، پتانسیل بسیار ارزشمندی هستند 
آقایان  واقع شوند.  مفید  پروژه  این  پیشبرد  برای  که می توانند 
فقیری، خسروی، کشاورز و ... هم چنین شاعران بزرگی در شیراز 

زندگی می کنند.
و حتی دانشگاه شیراز، اولین دانشگاه کشور است که دوره 
در  است.  کرده  تأسیس  را  کودک  ادبیات  ارشد  کارشناسی 
همین زمینه، هر دو سال یک بار همایش ادبیات کودک برگزار 
می شود و مقاله های ارزشمندی ارائه می گردد و مهمان های این 
همایش از فعاالن ارزشمند این حوزه هستند. ادبیات کودک با 
تصویرگری همراه است و این برای شهر شیراز و معرفی تصویر 

آن و تبدیل شدن آن به برند می تواند بسیار موثر باشد.

برای  شیراز  شهر  روی  پیش  مشکالت  و  موانع   
تبدیل شدن به شهر خالق ادبی را در چه می بینید؟

شهر خالق ادبی، نیازمند زیرساخت هایی است که متأسفانه 
هنوز در شیراز موجود نیست. فرهنگسراهای متمرکز بر ادبیات، 

َ
َ ِِ
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کارگاه های شعر و داستان و صنعت نشر مرتبط با ادبیات. به غیر 
از انتشارات نوید و یک یا دو نشر دیگر، فعالیت در این زمینه 

بسیار محدود است.

برای  قانون گذاری  و  شهری  مدیریت  راه کارهای   
کمک به توسعه گردشگری خالق در شهر شیراز چه 
شورای  و  شیراز  شهرداری  و  باشد  می تواند  مواردی 
زمینه  این  در  اقداماتی  چه  شهر 

می توانند انجام دهند؟
سیاست شورای شهر بر این است که 
در این زمینه زیرساخت های الزم فراهم 
به  انجمن ها  و  ادبی  حلقه های  و  شود 
صورت خودگردان و مستقل با مجموعه  
شهرداری همکاری کنند. تخصص و توان 
امر ادبیات در مجموعه ی شهرداری وجود 
ندارد و شخص هنرمندان و نویسندگان 
به امور مرتبط مسلط هستند. مجموعه ی 
می توانند  شهرداری  و  شهر  شورای 

بسترساز این زمینه باشند. 
این  در  اجرایی  کار  و  است  نشده  ارائه  پروپوزالی  تاکنون، 
و  است  انجام  حال  در  تالش هایی  است.  نگرفته  زمینه صورت 
موافقت های اولیه در راستای اقدام اجرایی از شهردار گرفته شده 
است. تالش ما بر این است که در این دوره شورا، این امر محقق 
مشورتی  نقش  و  سیاست گذارانه  جایگاه  به  توجه  با  اما  شود. 
شورای شهر، شورا قصد ورود به کار اجرایی ندارد و این امر باید 

از طریق شهرداری پیگیری شود.
در نظر داریم تا با پیوند زدن ادبیات به موضوع گردشگری، 
واقع،  در  که  کنیم.  اجرایی  را  شیراز  شهر  ادبی  تورهای 
عالقه مندان را به یک ضیافت شیرازشناسی با محوریت ادبیات 
دعوت می کند. ویدیومپینگ هایی باید تهیه شود که گردشگران 
ضمن آشنایی با مقاصد توریستی شهر شیراز، در هنگام حضور 
در آرامگاه این شاعران با سرگذشت، زندگی و اشعار آنان آشنا 
خواهرخوانده  گوته  زادگاه  آلمان،  وایمار  شهر  با  شیراز،  شوند. 
است و همچنین، ارتباطاتی با شهر دوشنبه در حال شکل گیری 
است که این همکاری ها می بایست در سطح منطقه ای و حوزه 

زبان فارسی و همچنین در سطح بین المللی پیگیری شود. قصد 
ادبی  با سایر شهرهای  را  روابط خواهرخواندگی  این  که  داریم 
دنیا نیز برقرار کنیم. افغانستان و هند می توانند دیگر هدف های 

توسعه ی این جریان ادبی باشند.
محور بعدی، لزوم تعریف یک جایزه ادبی بین المللی در شهر 
شیراز است. با این هدف که شیراز تبدیل به یک برند شود و به 
این وسیله رفت و آمد شاعران و نویسندگان معاصر به این شهر 
رونق بگیرد. در حال حاضر، جلسات شعر به صورت محدود در 
شیراز -مثال در مرکز شیرازشناسی- در جریان است، اما کافی 
نیست و عالوه بر این رمان و داستان جای کار بسیاری دارد و در 
واقع باید جریانی ادبی در این شهر به راه بیافتد که به پرورش 
نویسندگان منجر شود. برگزاری مسابقات ادبی ساالنه و آیین های 

رونمایی کتاب می توانند در این زمینه بسیار مفید باشند.

 از نظر شما عامل اصلی بروز مشکالت و معضالت 
در صنعت گردشگری شهر شیراز چیست؟

یکی از معضالت صنعت گردشگری شهر شیراز که البته در 
بازدیدی  و  مقصد محور  است، گردشگری  فراگیر  سطح کشور 
است. به این معنا که مسافران و گردشگران ایرانی و خارجی، 
به صورت فردی و گروهی و خانوادگی  نقلیه،  انواع وسایل  در 
در سطح شهر میان مقاصد تاریخی جابه جا می شوند و پس از 
یک بازدید کوتاه محل را ترک می کنند. این نوع از گردشگری، 
یکی از زوائد صنعت کالسیک هتل داری است. اما خوشبختانه 
در سال های اخیر و به ویژه همین سالی که گذشت، به جای 
سرمایه های کالن و احداث هتل های با هرچه ستاره بیشتر، شاهد 
رشد نوع جدیدی از گردشگری هستیم که نمود آن در خانه های 
و  مثبت  ویژگی های  پدیده  این  است.  مشاهده  قابل  بوم گردی 
منفی را توأمان دارد، مثال فرصت اشتغال را برای سرمایه های 
بافت  عامدانه ی  تخریب  روند  برابر  در  می کند.  فراهم  خردتر 
به  الجرم  می گیرد.  فرسوده  نام گذاری  پوشش  زیر  را  تاریخی 
صمیمی تر  ارتباط  و  می کند  خدمت  بافت  در  پیاده روی  رونق 
پی  در  را  شهر  روزمره ی  زندگی  با  گردشگران  درگیر شدن  و 
دارد. همچنین، گردشگری خالق در چنین محیط هایی قابلیت 
ظهور و بروز دارد نه در هتل ها. البته، مسئله  سوداگری و شیوه 
مرمت و یا عدم مرمت این خانه های تاریخی از ابعاد منفی این 

خوشبختانه در سال های 
همین  ویژه  به  و  اخیر 
به  گذشت،  که  سالی 
جای سرمایه های کالن و 
احداث هتل های با هرچه 
بیشتر، شاهد رشد  ستاره 
نوع جدیدی از گردشگری 
در  آن  نمود  که  هستیم 
قابل  بوم گردی  خانه های 

مشاهده است. 
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پدیده است. 

 شما رشد اقامتگاه های بوم گردی را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ وضعیت کمی و کیفی آن ها در شهر شیراز 
اقامتگاه ها،  اینگونه  نفر شب  آمار  قرار است؟  از چه 
با  قیاس  در  گردشگری،  از  جدیدی  نوع  عنوان  به 

هتل های سطح شهر، تفاوتی دارد؟ 
بافت  در  جدید  بوم گردی  خانه  چند  که  بود  این  بر  قرار 
تاریخی، در آستانه عید به بهره برداری برسد. مخاطبان اصلی 
با هزینه   دارند  تمایل  بوم گردی، جوانانی هستند که  خانه های 
مانند  امکانات خاص  و  کیفیت ها  دنبال  به  و  کنند  سفر  کمتر 
عمدتاً  قشر  این  و  هستند  راضی  هم  بسیار  و  نیستند  هتل ها 
بر خالف الگوی گردشگری هتل ها که با مینی بوس ها، ون ها و 
اتوبوس های گردشگری در شهر جابجا می شوند، به صورت پیاده 
و یا با تاکسی و مترو تردد می کنند. و دلنشین بودن این فضاها 
این،  بر  عالوه  می کند.  ترغیب  اقامت طوالنی تر  به  را  مسافران 
واقع شدن این خانه ها در دل بافت، باعث می شود تا گردشگران 
راغب شوند تا در منطقه تاریخی گردش و پیاده روی کنند. قرار 
است تا گالری ها و موزه و زورخانه در بافت افتتاح شود و این امر 
سبب می شود تا یک یا دو روز را فقط در بافت پیاده روی کنند.

 
 تأثیر خانه های بوم گردی و جایگزینی سکونت دائم 
با موقت را بر آینده بافت تاریخی و بر آینده خانه های 
تاریخی که به اقامتگاه تبدیل شده اند، چگونه ارزیابی 

می کنید؟
پذیرش  برای  را  الزم  استانداردهای  خانه ها  این  از  بعضی 
انجام  آن ها  در  که  مرمتی  نوع  اینکه،  دیگر  و  ندارند  مهمان 
می شود، در تمام موارد مورد تأیید نیست و ما شاهد روندهایی 
مخرب هستیم که تنها با هدف سود مالی و سوداگرانه، خانه های 
بافت  از این جنبه،  تاریخی را مصرف می کنند.  بافت  ارزشمند 
این  البته،  و  قرار گرفته است  تاریخی شهر شیراز مورد هجوم 
پدیده ابعاد مثبتی هم دارد و این است که تا حدودی زندگی 

را به بافت تاریخی برگردانده و امنیت بافت را افزایش داده 
است. به نظر من، باید در کنار این خانه های بوم گردی، 

تا  بافت تاریخی اجرا شود  طرح های توانمندسازی در 

را  فضا  این  مانده اند،  باقی  هنوز  که  بخشی  آن  اصلی  ساکنان 
ترک نکنند و ساکنان فعلی، به ضمیمه ی مهاجران افغانستانی، 
توانایی حفظ و نگهداری این بافت را داشته باشند. روند کلی تا 
کنون به این صورت بوده است که مثال در طرح توسعه حرم، 
با قیمت های بسیار  نیاز مالی ساکنین، این خانه ها  با توجه به 
حالی  در  شدند.  تخریب  مقاومتی  هیچ  بدون  و  واگذار  پایین 
که اگر طرح های توانمندسازی در بافت اجرا می شد، به صورت 
و  بودیم  مواجه  مدنی  مقاومت  از  باالتری  با سطح  خودبه خود، 

سرعت و وسعت تخریب، به این شدت نمی بود. 

 حال امروزه با آگاهی نسبت به پتانسیل باالی شهر 
مناسب سازی  برای  اقداماتی  و  تصمیم ها  چه  شیراز، 
بافت شهری و به خصوص بافت تاریخی صورت گرفته 
رونق گردشگری  برای  برنامه ای  و  آیا سیاست  است؟ 
بافت و هرچه پیاده مدارتر شدن گردشگری وجود دارد؟

خانه  و  سنتی  هتل  قدیم  بافت  در  بخواهند  که  کسانی 
بوم گردی تأسیس کنند، از پرداخت عوارض صد در صد معاف اند 
تأکید  مسأله،  همین  ندارند. خود  پارکینگ  تأمین  به  نیازی  و 

بیشتری روی وجه پیاده روی در بافت می گذارد.
از طرفی دیگر تصمیم گیری در مورد محور عرفان در جریان 

جذابیت  نقاط  است. 
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قدیمی  گندم  ذخیره  سیلوی  برای  مثال  شود.  تعریف  باید 
که  می شود  گرفته  تصمیم هایی  دارد  ملی  باغ  روبروی  شهر 
شهرداری  فلکه  از  بهمن   22 خیابان  باشد.  نقاط  این  از  یکی 
و  است  زیاد  پهلوی  معماری  با  خانه های  فردوسی،  خیابان  تا 
یکی از پتانسیل هاست. خیابان سعدی برای تبدیل شدن به فود 

استریت )خیابان غذا( در حال طراحی است. 

 نوروز امسال، شهرداری شیراز، 
در قیاس با سال های گذشته و در 
کشور،  شهرهای  تمام  با  قیاس 
را  بفردی  منحصر  فعالیت های 
مورد  در  لطفا  بود،  دیده  تدارک 
بر  آن  تأثیر  و  برنامه ریزی ها  این 

فضای شهر، توضیح دهید؟
دوست داشتیم که برنامه ها جذاب تر 
و مفصل تر باشد و مخالف برپایی غرفه در 

با ثبت  در تالشیم که 
عنوان  به  شیراز  شهر 
جریان  ادبی،  خالق  شهر 
به  را  شهر  گردشگری 
تاریخ پر افتخار ادب شیراز 
امید  این  با  بزنیم،  پیوند 
حضور  با  گردشگران  که 
میراث  این  در  شهر  در 
و  شوند  شریک  تاریخی 
تجربه ای منحصربه فرد و 
ویژه ی شیراز را با خود به 

یادگار ببرند.

محور حافظیه بودیم. منتها برای جلوگیری از اشغال فضا توسط 
نهادهایی که در کنترل مجموعه شهرداری نبودند، ترجیح دادیم 
که غرفه های صنایع دستی را مستقر کنیم. تاکید بر این بود که 
صنایع دستی اصیل شیراز حضور پیدا کنند که در چند مورد 
هم این کار انجام شد. در حوزه خاتم، استاد کالهی حضور پیدا 
کردند. سیاست بر این بود که از فروش غذا و دست فروشان غذا 
جلوگیری شود. تمایل ما این بود که اگر قرار است فروش غذا 
باشد، همه به صورت ساماندهی شده در باغ ملی مستقر شوند. 
هدف  و  داشتیم  خیابانی  موسیقی  جشنواره  برگزاری  قصد 
آخر هم  روز  در  تا  بود  مختلف  از کشورهای  نوازندگان  حضور 
جوایزی اهدا شود که تصمیم بر آن شد که گام به گام حرکت 
که  کنیم  فراهم  بستری  توانستیم  نهایت  در  امسال  و  کنیم 
نوازنده های جوان شهر شیراز در سطح شهر به اجرای موزیک 
بپردازند. قصد افتتاح باغ موسیقی در شیراز را داریم تا هرچه 
بیشتر عموم مردم با سازهای ایرانی آشنا شوند و در تمام سال 

گروه ها و نوازنده ها بتوانند هنر خود را ارائه کنند.
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 مقدمه
صنایع خالق1 به عنوان صنایعی که نیازمند خالقیت، مهارت 
به  ارزشمندند.  بسیار  اقتصادی  دیدگاه  از  هستند،  استعداد  و 
را  خالق  صنایع  پاتس3  و  متکاف2   2008 سال  در  طوری که 
دانش های  تصویرگر  می توانند  که  نامیدند  اقتصادی  خدمات 
تولید  در  تنها  نه  را  نقش صنایع خالق  و  باشند  نیز  اقتصادی 
این  دانستند.  نیز  نوآوری  تدریجی  پیشرفت  در  بلکه  خدمات 
نظریه به طور مستقیم با بحث های سیستم نوآوری جدید پاتس 
آن ها  نظر  از  که  می خورد،  پیوند   2008 سال  در  کانینگام4  و 
صنایع خالق به تکمیل نظریه اقتصادی رشد و تکامل شومپیتر5 
مدل های  معرفی  به  دارد  سعی  مقاله  این   .]1[ می کند  کمک 
چهارگانه اقتصاد که پاتس و کانینگام آن ها را ارتباط دهنده بین 
مدل  چهار  بپردازد.  دانستند،  اقتصاد  استقرار  و  خالق  صنایع 

اقتصادی صنایع خالق عبارتند از:
مدل رفاه6 ( 1
مدل رقابت7( 2
مدل رشد8( 3
مدل نوآوری9( 4

 مدل اول : مدل رفاه 
در این مدل فرض بر این است که صنایع خالق اثر منفی روی 
اقتصاد دارند زیرا منابع بیشتری را نسبت به تولید محصوالت 
مصرف می کنند. در این مدل، صنایع خالق تولیدکننده کاالی 
فرهنگی هستند که ارزش باالی فرهنگی دارند، پس تأثیر کلی 

1  Creative industries 

2  Metcalf

3  Potts

4  Cunningham

5  Schumpeterian

6 The welfare model  

7  The competition model 

8  The growth model

9  The innovation model 

آن ها روی رفاه مثبت است. اما تولید کاالهای فرهنگی توسط 
صنایع خالق به طور ذاتی بی ثمر و بی فایده است. زیرا در همه جا 

قرار  هزینه  منحنی  زیر  تقاضا  منحنی 
و  است  پایین  بسیار  بازار  ارزش  و  دارد 
در  پرداختی  باز  اقتصادی چنین  توجیه 
منجر  بازار  بحث های شکست  به  نهایت 
می شود. در نتیجه صنایع خالق با انتقال 
برای  اقتصاد  بخش های  سایر  از  منابع 
دوام  قابل  تأمین  و  تقاضا  قیمت،  حفظ 
که  گفت  می توان  کل  در  پس  هستند. 

رشد صنایع خالق به هزینه های رشد اقتصادی می انجامد؛ زیرا 
رشد آن ها برای بازار مطلوب نیست و باید از طریق انتقال منابع 
مدل،  این  بودن  در صورت صحیح   .]1[ شود  پشتیبانی  آن  از 
دستورالعمل های سیاست باید در مورد منابع و نگهداری قیمت 
به منظور حفاظت از یک دارایی ارزشمند یعنی تولید فرهنگی 
که طبیعتاً و همیشه در معرض خطر اقتصاد بازار است، تمرکز 

داشته باشند ]2[.

 مدل دوم : مدل رقابت 
صنایع  مدل  این  در  است.  متفاوت  اول  مدل  با  مدل  این   
خالق، نه بازدارنده اقتصادی هستند و نه ارائه دهنده ی کاالهای 
دیگر  خاص  صنعت  یک  بلکه  باال؛  اخالقی  اهمیت  با  خاص 
اوقات فراغت( محسوب می شود. تجزیه و  یا  )صنعت سرگرمی 
تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که با تغییرات در تعریف 
به  اقتصاد  برکل  مناسبی  اثر  می توان  خالق،  صنایع  ارزش  و 

1  Creative industries
2  Metcalf
3  Potts
4  Cunningham
5  Schumpeterian

6 The welfare model
7  The competition model 
8  The growth model
9  The innovation model

چهارگانه
خالقیت

نگاهی بر مدل های اقتصادی صنایع خالق

دانشجوی کارشنایس مهندیس
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

سیده فاطمه
:حسی�ز

به  خالق  صنایع 
که  صنایعی  عنوان 
مهارت  خالقیت،  نیازمند 
از  هستند،  استعداد  و 
بسیار  اقتصادی  دیدگاه 

ارزشمندند.
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وجود آورد. تغییرات رشد در این مدل به صورت خنثی فرض 
تغییرات  ایجاد  به  قادر  مجموع  در  زیرا صنایع خالق  می شود. 
میانگین  به  نسبت  نوآوری  و  بهره وری  رشد،  تکنولوژی،  در 
سرمایه گذاران دیگر نیستند ]1[. تحلیل های اقتصادی استاندارد 
می تواند بر اساس جایگزینی رقابتی منابع در اقتصاد مبتنی بر 
آید.  به دست  معادل در حاشیه  بازده  تا  بازار پیش بینی شود، 
اقتصاد استاندارد در این مدل به گونه ای صنایع خالق  تئوری 
بتواند  که  می کند  پیش بینی  را  رقابتی 
تمام مشکالت را در نهایت تحت شرایط 
برای  مدل  این    .]3[ کند  حل  رقابتی 
تولیدی  صنایع  مثل  صنعتی  بخش های 
است.  قبول  قابل  نشر(  فیلم،  )تلوزیون، 
جدیدی  رسانه های  از  وسیعی  طیف  اما 
الگو نیستند  وجود دارد که پذیرای این 
وجود  به  را  سه  مدل  اساس  همین  و 

می آورد ]1[.

 مدل سوم : مدل رشد 
بین رشد در صنایع  اقتصادی مثبت  رابطه  مدل رشد، یک 
همچنین  و  می دهد  پیشنهاد  را  اقتصاد  کل  و  خالق  تولیدی 
بیان می کند که همانگونه که کشاورزی در اوایل قرن بیستم، 
 1950 سال های  در  صنعتی  تولیدات  شکل گیری 
تا 1960 و فناوری اطالعات و ارتباطات 
تا   1980 سال های  در   )ICT10(
اقتصاد  رشد  محرک   1990
صنایع  حاضر  قرن  در  بودند، 
خالق محرک رشد اقتصاد 
معرفی  با  زیرا  هستند؛ 
صنعت  به  نو  ایده های 
سایر  در  آن  نفوذ  و 
و  تطبیق  صنایع، 
و  ایده ها  نگهداری 
فناوری های جدید 
دیگر  صنایع  در  را 

10 Information communi-

cations technology

به  بنابراین  می شوند.  اقتصادی  رشد  باعث  و  می کنند  تسهیل 
عنوان یک صنعت برای سرمایه گذاری اهمیت باالیی دارد. الزم 
به توضیح است که رشد اقتصادی در این مدل می تواند از طریق 
نام طرف عرضه11  به  اول  بگیرد. روش  اصلی صورت  دو روش 
از  ایده های جدید  )عرضه صنایع خالق( می باشد که به صدور 
طریق صنایع خالق و ارزش اقتصادی آن ها برای نظام  اقتصادی، 
تأکید می شود. روش دوم به نام طرف تقاضا12 )تقاضای اقتصاد 
عمومی( می باشد. تفسیر مربوط به تقاضا بیان می کند که چگونه 
رشد ارزش های اقتصادی، باعث افزایش تقاضا از خدمات صنایع 
خالق می شود ]4[. رابطه بین عرضه و تقاضا به این صورت است 
تقاضای  با  تولیدی خود،  با عرضه محصوالت  که صنایع خالق 
بخش  متقاباًل  و  مواجه می شود  اقتصاد  عمومی  بخش  از  مفید 
برای خرید محصوالت صنایع  تقاضا  افزایش  با  اقتصاد  عمومی 

خالق، موجب رونق صنایع خالق می شوند.

 مدل چهارم : مدل نوع آوری 
عالوه بر تحلیل های جامع سه مدل قبل، مدل چهارمی هم 
استقرار  و  خالق  صنایع  بین  ارتباط  مدل  این  که  دارد  وجود 
اقتصاد را به شیوه ای متفاوت فرض می کند. به این صورت که در 
این مدل صنایع خالق به تنهایی به عنوان یک صنعت محسوب 
نوآوری  نظام  یک  از  عنصری  را  صنایع  این  بلکه  نمی شوند؛ 
اقتصادی در نظر می گیرد. اساس این مدل طبق سنت شومپیتر 
می باشد   )1998 سال  در  )متکالف13  دوره  نوآورانه  ادبیات  و 
به طوری که صنایع  است؛  کار  و  زمینه کسب  در  آن  کاربرد  و 
اقتصادی  باالتر در نظام  خالق را به عنوان یک سیستم مرتبه 
مفهوم سازی می کند. اهمیت صنایع خالق در مدل نوآوری مانند 
مدل های قبل )رفاه - رقابت - رشد( به دلیل داشتن سهم نسبی 
در ارزش اقتصادی نیست؛ بلکه اهمیت آن در این مدل به علت 
هماهنگ سازی ایده ها و فناوری های جدیدی است که در نهایت 
اقتصاد می شوند. مدل نوآوری و رفاه  موجب تغییر در ساختار 
از این جهت که دنبال کننده درخواست های خاصی هستند به 
ارزش فرهنگی که  به دنبال  رفاه  زیرا مدل  هم شباهت دارند؛ 
ایجاد می شود،  فرهنگی  تولید کاالهای  با  توسط صنایع خالق 
است و مدل نوآوری به دنبال ایجاد تأثیرات در زمینه های علم، 

11 Supply–side 
12 Demand –side 

13 Metcalfe

به  خالق  صنایع   ...
و  جدید  ایده های  خلق 
کرده  کمک  تکنولوژی 
ایجاد  باعث  نهایت  در  و 
و  ساختاری  تغییرات 
صنعت  در  عملیاتی 

می شوند.
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آموزش و پرورش و فناوری در نظام های ملی با رویکرد نوآوری 
]5[. ارزش موزه ها و هنرهای کالسیک همیشه از طریق حفظ 
ارزش  اما  ارزش فرهنگی خود هستند  به دنبال  دانش گذشته 
دانش های  پذیرش  و  توسعه  در  نوآوری  در مدل  صنایع خالق 
جدید است. پس می توان نتیجه گرفت که در این مدل صنایع 
در  و  کرده  کمک  تکنولوژی  و  جدید  ایده های  خلق  به  خالق 
صنعت  در  عملیاتی  و  ساختاری  تغییرات  ایجاد  باعث  نهایت 
باعث  اینترنت  از  استفاده های جدید  مثال  برای   .]1[ می شوند 
معاصر  کار  و  مدل های کسب  در  نمایشی  تغییرات  از  بسیاری 
شده است. باید این نکته را نیز مد نظر داشت که مدل نوآوری 
بلکه تغییر در  اقتصادی نمی شود؛  باعث رشد  به طور مستقیم 
نتیجه  که  می دارد  بیان  و  می کند  تسهیل  را  اقتصادی  شرایط 
و  موجود  صنایع  پیوسته  بازسازی  خالق  صنایع  فعالیت های 

ظهور صنایع جدید است.
بین  روابط  مورد  در  باال  مقاله  از  خالصه ای  باال  جدول  در 

صنایع خالق و استقرار اقتصاد آورده شده است.
این نوشتار با هدف معرفی مدل های چهارگانه اقتصادی صنایع 

روابط بین صنایع خالق و استقرار اقتصاد

روابط مدل ها با بخش های دیگر ارزش صنایع خالقنقش مدل هاانواع مدل ها
اقتصاد

مدل رفاه
صنایع خالق، منابع بیشتری را نسبت به 
کاالهای تولیدی مصرف می کنند پس نرخ 

سود منفی دارند.

این صنایع با تولید کاالهای فرهنگی بر رفاه 
جامعه، اثر مثبت دارند.

صنایع خالق با انتقال منابع از سایر 
بخش های اقتصاد قابل داوم هستند.

مدل رقابت

صنایع خالق، تنها یک صنعت است 
مانند سایر صنایع که در شرایط خاص، 
ساختارهای خود را با محیط تطبیق 

می دهد و مشکالت خود را تحت شرایطی 
رقابتی حل می کند.

این صنایع نه بازدارنده اقتصادی و نه 
ارائه دهنده کاالهای خاص با اهمیت اخالقی 
باال هستند آن ها به عنوان یک صنعت خاص 
)صنعت سرگرمی یا صنعت اوقات فراغت( 

هستند.

با تغییرات در تعریف و ارزش صنایع 
خالق اثر مناسبی بر کل اقتصاد بدست 

می آید.

صنایع خالق، محرک رشد اقتصادی مدل رشد
هستند.

با معرفی ایده های نو به صنعت و نفوذ آن 
در سایر صنایع، تطبیق و نگهداری ایده ها و 
فناوری های جدید را در صنایع دیگر تسهیل 

می کنند و باعث رشد اقتصادی می شوند.

ارتباط اقتصادی مثبت بین رشد در 
صنایع خالق و رشد در کل اقتصاد را 

پیشنهاد می دهد.

مدل نوآوری

یک مدل تکاملی از صنایع خالق است و 
به عنوان یک صنعت حساب نمی شوند، 
بلکه عنصری از نظام نوآوری اقتصادی 

هستند که از طریق انتقال و توسعه دانش 
جدید باعث تکامل اقتصاد می شود.

سیستم اقتصادی پیچیده ارزش اقتصادی 
خود را از نوآوری به دست می آورد.

صنایع خالق با هماهنگ سازی ایده ها 
و فناوری های جدید موجب تغییر در 

ساختار اقتصاد می شود.

خالق، شناخت پل ارتباطی بین صنایع خالق و استقرار اقتصاد 
گردآوری شده است. به امید آنکه با استفاده از ایده های صنایع 
خالق )اقتصاد نوع سوم(، اشراف بر چهار مدل اقتصادی آن و

شناخت اهداف و تأثیر هر مدل بر نظام اقتصادی بتوان به رشد 
اقتصادی کشور کمک کرد.
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اقتصاد نارنجی

و  با ساعت ها زحمت، کار  را  برخی، هر دالر  در دنیایی که 
تالش بی وقفه بدست می آورند و عده زیادی معتقدند که پول را 
بایستی از دهان گرگ بیرون کشید، معدود افرادی هستند که 
با فکری روشن و ایده هایی نوآورانه، توانسته اند با کمی کاربست 
و  کنند  زمان کسب  کوتاه ترین  در  را  دالر  میلیون ها  خالقیت، 
باالترین راندمان را به ثبت برسانند. امروزه با توجه به تغییرات 
بیش  توجهات  و همچنین جهانی شدن،  اجتماعی  و  اقتصادی 
از پیش به اهمیت خالقیت و صنایع خالق معطوف شده است. 
در این مقاله به بررسی اقتصاد نارنجی )اقتصاد خالق(، تعاریف 
و ویژگی های آن، موقعیت هایی که در اختیار فعالین بازار قرار 
اقتصاد  از  نوع  این  توسعه  برای  ایده هایی  همچنین  و  می دهد 

خواهیم پرداخت.
ارائه تعریفی دقیق از اقتصاد نارنجی موضوعی بسیار پیچیده 
است. از طرفی بنا به نظر فلیپ بویتراگو رسترپو1 و ایوان دوکو2، 
نویسندگان کتاب »اقتصاد نارنجی، فرصت بی نهایت«، ارائه 
تعریفی جهانی از اقتصاد نارنجی کاری پوچ و غیرضروری است. 
آن ها به این نکته اشاره می کنند که نارنجی، رنگی که در مصر 
رنگ  می شده،  استفاده  فراعنه  مقبره های  تزئین  برای  باستان 

غالب برای فرهنگ، خالقیت و هویت است.
برای اشاره به این پدیده، از اصطالحات متعددی چون صنایع 
فرهنگی3، صنایع خالق4، صنایع تفریحی5، صنایع محتوا6، صنایع 

1  Felipe Buitrago Restrepo

2  Iván Duque

3  cultural industries

4  creative industries

5  leisure industries

6 content industries

واحد پولنارنجی،

دانشجوی کارشنایس ارشد
از برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

سینا
:جنگجو

 های اقتصاد نارنجی
گ

مروری بر ویژ�

 خالق

1  Felipe Buitrago Restrepo

2  Iván Duque

3  cultural industries

4  creative industries 

5  leisure industries

6 content industries

َ
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حفاظت شده با حق کپی رایت7، اقتصاد فرهنگی8 و اقتصاد خالق9 
استفاده می شود. اقتصاد خالق شامل تمام بخش هایی است که 
کاالها و خدمات آن ها بر اساس مالکیت معنوی است: معماری، 
نقاشی و هنرهای نمایشی، صنایع دستی، فیلم، طراحی، چاپ 
و نشر، تحقیق و توسعه، بازی ها و اسباب بازی ها، مد، موسیقی، 
تبلیغات، نرم افزار، تلویزیون و رادیو، و بازی های ویدئویی. این 
همان تعریفی است که جان هاوکینز10، یکی از پیشگامان این 

موضوع، در آغاز هزاره جدید، بیان کرده است.
و  موسسات  برخی  از  تعریف هایی  بررسی  به  ادامه  در 
کرده اند،  متمرکز  صنایع  این  به  را  توجه  شان  که  سازمان هایی 

خواهیم پرداخت:
 سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد 
)UNESCO(: صنایع فرهنگی و خالق، آن صنایعی هستند که 
خلق، تولید و بازاریابی محتوای خالقانه و غیرمستقیم و ماهیت 
توسط  معموال  محتویات  این  می آمیزند.  هم  در  را  فرهنگی 
یا  محصول  یک  فرم  می توانند  و  می شود  محافظت  کپی رایت 

خدمت را به خود بگیرند.
متحد  ملل  سازمان  توسعه  و  تجارت  کنفرانس   
هستند  خالق  اقتصاد  خدمت  در  خالق  صنایع   :)UNCTAD(
و به عنوان چرخه تولید کاالها و خدمات تعریف می شوند که از 
خالقیت و سرمایه فکری به عنوان ورودی اصلی خود استفاده 
می کنند. آن ها به واسطه نقش خود به عنوان میراث، هنر، رسانه 

و تولیدات کاربردی طبقه بندی می شوند.
صنایع   :)WIPO( معنوی  مالکیت  جهانی  سازمان   
به  وابسته  بر کپی رایت آن صنایعی هستند که متعهد،  مبتنی 
ایجاد، تولید،  با  یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم  یکدیگرند و 
نمایش، ارائه، ارتباط، توزیع یا خرده فروشی مواد محافظت شده 

با کپی رایت ارتباط دارند.
 :)DCMS( وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان 
صنایع خالق صنایعی هستند که  بر اساس خالقیت، استعداد 
و مهارت فردی و توانایی ایجاد شغل و ثروت از طریق تولید و 

بهره برداری از مالکیت معنوی شناسایی می شوند.
کارائیب  و  التین  آمریکای  اقتصادی  کمیسیون   
)ECLAC(: صنایع محتوا عبارتند از: انتشارات، فیلم، تلویزیون، 

7  copyright protected industries

8  cultural economy

9  creative economy

10  John Hawkins

مستقل  تولیدات  همراه،  تلفن  محتویات  فوتوگرافی،  رادیو، 
سمعی و بصری، محتوای وب، بازی های الکترونیکی و محتوای 
تولید شده برای همگرایی دیجیتال )رسانه های چندرسانه ای(.

مفاهیم  دربرابر  را  خاصی  توافقات  است  ممکن  هم  هنوز 
از  زنجیره  یک  و  اجناس  عنوان  به  فرهنگ  و  هنر  خالقیت، 
ارزش های خالقانه، همچنین با توجه به حقوق مالکیت معنوی، 

به  کپی رایت  حق  به  توجه  با  ویژه  به 
دست آوریم. در این راستا، بانک توسعه 
درون آمریکایی )IDB( تأکید می کند که 
صنایع فرهنگی شامل کاالها و خدماتی 
سیاست های  با  سنتی  طور  به  که  است 
ورزش  و  خالقانه  خدمات  فرهنگی، 
ارتباط دارند. آن ها این سیاست ها را به 

سه دسته تقسیم بندی می کنند:
1. متعارف )به عنوان مثال، نشر، کتاب، فیلم، و غیره(،
2. دیگر )مانند اپرا، صنایع دستی، طراحی، و غیره( و

افزار، بازی های ویدئویی، و  3. جدید )به عنوان مثال، نرم 
غیره(.

جان هاوکینز اقتصاد نارنجی را متشکل از معماری، نقاشی 
و  چاپ  طراحی،  فیلم،  دستی،  صنایع  نمایشی،  هنرهای  و 
موسیقی،  مد،  اسباب بازی ها،  و  بازی ها  توسعه،  و  تحقیق  نشر، 
تبلیغات، نرم افزار، تلویزیون، رادیو و بازی های ویدئویی می داند. 
را  خوبی  بسیار  دهه  خالق،  خدمات  و  خالق  کاالهای  تجارت 
پشت سر گذاشته است؛ بر اساس داده های کنفرانس تجارت و 
توسعه سازمان ملل متحد )UNCTAD( از سال 2002 تا 2011 
صادرات این کاال ها 134 درصد افزایش یافته است. اگر ما این 
 )ITC( کاالها را در سیستم طبقه بندی مرکز تجارت بین المللی
قرار دهیم، آن ها پنجمین کاالهای معامله شده در دنیا بوده اند.

این  بی نهایت«  نارنجی، فرصت  »اقتصاد  کتاب  طبق  بر 
تجسمی،  )هنرهای  خالق  کاالهای  بین  که  دارد  وجود  امکان 
هنرهای نمایشی، صنایع دستی، سمعی و بصری، طراحی، رسانه 
های جدید، و غیره( و خدمات خالق )معماری، فرهنگ و اوقات 
قائل شویم.  تفاوت  غیره(  و  تبلیغات  توسعه،  و  تحقیق  فراغت، 
در سال 2011 صادرات کاالها و خدمات خالق به 646 میلیارد  7 copyright protected industries

8 cultural economy

9 creative economy

10 John Hawkins

در  که  رنگی  نارنجی، 
تزئین  برای  باستان  مصر 
مقبره های فراعنه استفاده 
می شده، رنگ غالب برای 
فرهنگ، خالقیت و هویت 

است.
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دالر رسید؛ اما صادرات خدمات از آنجا که این معامالت به طور 
انجام می شدند، 70 درصد  اینترنت  بستر  بیشتر در  فزاینده ای 

سریع تر از صادرات کاالها رشد کردند.
مواد  یا  کاالها  تجارت  از  کمتری  میزان  به  خالق  تجارت 
این  به  می توان  موضوع  این  اثبات  برای  می پذیرد.  تاثیر  خام 
را  مالی جهانی  بحران  تجارت،  از  نوع  این  اشاره کرد که  نکته 
بهتر از بخش هایی مانند نفت تحمل کرد. در حالی که فروش 
کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( در 
سال 2009 به میزان 40 درصد کاهش یافت، صادرات کاالها و 
خدمات خالق فقط 12 درصد کاهش یافت. اگر اقتصاد نارنجی، 
یک کشور در اندازه ترلیون دالری بود، پس از ایاالت متحده، 
لقب  همچنین  جهان،  بزرگ  اقتصاد  چهارمین  ژاپن،  و  چین 
نهمین صادرکننده بزرگ و چهارمین استخدام کننده نیروی کار 

با 144 میلیون نفر کارورز را به خود اختصاص داده بود.
عملکرد  دلیل  به  را  نارنجی  اقتصاد  تجارت  آمریکایی ها 
فوق العاده چشمگیر ایاالت متحده در این زمینه، به سمت سراسر 
جهان اشاعه می دهند. تقریبا 1,77 درصد از صادرات کاالهای 
می شود.  انجام  کارائیب  حوزه  و  التین  آمریکای  در  خالقانه 
منطقه  کشورهای  سایر  به  صادرات  این  از  سوم  یک  از  کمتر 

اقتصادهای توسعه یافته  به  از 64 درصد  منتهی می شود، بیش 
هدایت شده و کمتر از 3 درصد به سایر بازارهای در حال توسعه 
رفته اند. کسری تجاری در آمریکای التین و حوزه کارائیب در 
است.  زیاد  بسیار  خالق  خدمات  و  کاالها  صادرات  با  ارتباط 
پرداخت  در  کشورها  اگر  که  است  این  باب،  این  در  نگرانی ها 
خالص حق امتیاز و مجوز مالکیت فکری مشارکت کنند، کسری 

بودجه تقریبا دو برابر خواهد شد.
روند فعلی در تجارت خالق به نفع خدمات هدایت شده است 
و کشورهایی که یک استراتژی دیجیتالی فشرده و خاص را مد 
نظر قرار داده اند، اقتصاد نارنجی را به یک هدف اصلی توسعه 
برای تولید اشتغال و ثروت تبدیل کرده اند. ارزش صنایع خالقی 
و صنایع دستی،  فیلم  ویدئویی،  بازی های  هنر، طراحی،  مانند 
همراه با ارزش های نمادین نامشهودی است که بیش از ارزش 

مصرف واقعی آن ها است.
استعدادهای  کردن  متقاعد  توسعه،  گزینه های  از  یکی 
بکارگیری  برای  ساله(   24 تا   14 )بین  جوان  میلیون  چندین 
اولیه مدل های کسب و کار بر اساس »ذهنیت و تفکر« )هسته 
انقالب نارنجی( و برای ایجاد امپراتوری های اقتصادی بر اساس 
این خالقیت ها است. دسترسی )مجازی یا فیزیکی( به محتوا، 

عنوان  به  فرهنگ  و  هنرها  خالقیت،   .1
تالش های سازنده.

حقوق  با  مرتبط  شدت  به  محصوالت   .2
مالکیت معنوی، به ویژه حقوق کپی رایت.

3. فعالیت هایی با نقش مستقیم در زنجیره 
ارزش، تبدیل ایده ها به محصوالت.

نمودار عناصر مشترک تعاریف اقتصاد خالق
»Common area« از توافق بین عناصر کلیدی تعاریف مختلف بدست می آید.

UNESCO

UNCTAD

WIPODCMS

ECLAC
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است.  کلیدی  نکته ای  تکنولوژی ها  و  کارآفرینان  خالقیت، 
نوآوری  تولید  برای  ضروری  کاتالیزورهای  تماس،  و  دسترسی 
ایده ها، استفاده ها، تفاسیر و  پایه روابط متقابل  بر  هستند، که 

عادات است.
فرهنگ در حال حاضر به طور کلی توسط جامعه به عنوان 
یک فعالیت سودآور عمومی شناخته می شود در حالی که این 
است؛  مضر  بسیار  خالق  افراد  و  هنرمندان  کار  برای  وضعیت 
زیرا در این حال حداقل دو حقوق اساسی آن ها نادیده گرفته 
می شود: شناخت فعالیت های آن ها به عنوان یک حرفه قانونی 
و همچنین پرداخت حقوق و مزایای قانونی. به این ترتیب است 
که جامعه به نوعی پیشرفتی را که توسط هنرمندان، افراد خالق 
انکار  را  شود  حاصل  تواند  می  ارزش ها  از  زنجیره  این  کل  و 

می کند.
تبادل فرهنگی و فرآیندهای اقتصادی که محتوای نمادین را 
به کاالها و خدمات برای جامعه تبدیل می کنند، دائما در حال 
تغییر هستند. بنابراین نیاز به ایجاد یک بازار داخلی از محتوای 
اصلی و اوریجینال وجود دارد. با توسعه اقتصاد نارنجی امکان 
بر هم زدن و کنار گذاشتن فواصل و اختالفات طبقاتی فراهم 
خواهد آمد و افراد کمتر برخوردار با یک هدف مشترک گرد هم 
خواهند آمد. بسیاری از آن ها انگیزه بکارگیری ابزارهای اقتصاد 

نارنجی را برای یکپارچگی اجتماعی خواهند یافت.
می توان  گرفت،  قرار  بحث  مورد  که  آنچه  بنابر 

توسعه  و  رشد  آلترناتیوهای  از  یکی  که  گفت 
به  توجه  رو،  پیش  دهه های  در  اقتصادی 

این  و  است  نارنجی  اقتصاد  گسترش 
مگر  شد  نخواهد  حاصل  نیز  هدف 

قانونی  ابزارهای  گرفتن  نظر  در  با 
برای حمایت از کارآفرینان خالق 
و پیش بینی ساز و کارهایی برای 
و  فکری  مالکیت  از  محافظت 
رایت.  کپی  حقوق  و  معنوی 
جوان  نسل  تشویق  و  آشنایی 
از  نوع  این  با  آینده نگر  و  خالق 
و  مالی  حمایت های  و  اقتصاد 

معنوی از آنان تا دستیابی به سود 

ایده هایشان می تواند کلید برون رفت  اقتصادی و جهانی کردن 
به سامانشان  نا   اوضاع  از  افول  حال  در  اقتصادهای  از  بسیاری 
باشد. امید است که در کشور ما نیز این ساز و کارها بیش از 
سیستم  و  بگیرد  قرار  قانون گذاران  و  مسئوالن  نظر  مد  پیش 
اقتصادی و چرخه نابسامان گردش مالی با این کار سر و سامان 

گیرد.

 منابع و مآخذ
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Márquez, Iván: “The Orange Economy: 
an Infinite Opportunity.” Inter-Ameri-
can Development Bank. 2013.

- Emiko Kakiuchi, Kiyoshi Takeuchi: 
“Creative industries: Reality and poten-
tial in Japan” National Graduate Insti-
tute for Policy Studies. 2014.

- https://connectamericas.com/content/
orange-economy-how-define-it

- https://connectamericas.com/content/
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اقتصاد  توسعه  با 
نارنجی امکان بر هم زدن 
و کنار گذاشتن فواصل و 
فراهم  طبقاتی  اختالفات 
افراد کمتر  و  آمد  خواهد 
هدف  یک  با  برخوردار 
مشترک گرد هم خواهند 

آمد.



52

13
97

ار 
 به
م |

ده
هج

ره 
شما

م | 
 نه

ال
س

اما در  بر خالقیت تکیه دارند،  بیشتر صنایع  با وجودی که 
صنایع خالق به طور خاص، خالقیت عامل اصلی تولید است، 
به طوری که بدون ایده های نو و خالقانه، این صنعت نمی تواند 
وجود داشته باشد. در عصر حاضر با افزایش تولیدات، برگ برنده 
با صنایع جدیدی است که از خالقیت انسان جهت تولید ثروت، 

بهره مضاعف برده باشد.
به سه دسته  به طور خاص،  این صنایع خالق  بندی  طبقه 

مجزا تقسیم شده است:

1. کارکردهای خالق
صنایعی را پوشش می دهد که محصوالت یا خدماتی را به طور 
عمده برای فروش ارائه می دهند که وجود آن ها به تقاضای بازار 
وابسته است و معموال به وسیله بازار هدایت می شوند. این دسته 
شامل مواردی مانند محصوالت صنایع دستی، آثار طراحان، یا 

محصوالت نهایی مانند کتاب ها، طرح ها یا تبلیغات است.
تجارت هنر و عتیقه جات، معماری، مد، تبلیغات، صنایع دستی

2. بیان خالق
محصوالتی را پوشش می دهد که عمدتاً تحت تأثیر مالحظات 
"هنر  به عنوان  به طور معمول  این محصوالت  تجاری نیستند. 
مصرف کنندگانی  و  مخاطبان  برای  و  شده  تعریف  هنر"  برای 
در  حتی  دارند.  سر  در  معنا  پر  داستانی  که  شده اند  طراحی 

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

زهرا
:خاکسار

خالقصنایعچندگانه های

بعضی موارد این محصوالت یا خدمات، در شرایط عدم تقاضای 
بازار نیز ارائه می شوند و ممکن است به حمایت بخش عمومی 

متکی باشند.
موسیقی، نقاشی و هنرهای نمایشی

فیلم تلویریونی، سینما و تصویربرداری )عکاسی(
پخش رادیو و تلویزیون

3. تکنولوژی خالق
و  تکنولوژی  به  بیشتر  که  ایست  خالقانه  صنایع  شامل 
رسانه های دیجیتال وابسته هستند. اگر چه تکنولوژی یک عنصر 
کلیدی برای صنایع خالق مختلف است، اما این دسته به دلیل 
عملکرد اصلی خود یعنی اتکا بر تکنولوژی دیجیتال، به عنوان 

یک طبقه مجزا تعریف شده است.
اینترنت و نرم افزار

رسانه های دیجیتال )بازی و انیمیشن(
طراحی )طراحی گرافیک و طراحی وب(

با وجود برخی همپوشانی ها میان دسته   های صنایع خالق، 
با  دسته ها  از  هریک  چراکه  می باشد؛  منطقی  دسته بندی  این 
توجه به فعالیت اصلی خود طبقه بندی شده اند. همپوشانی بالقوه 
از  بازتابی  و  مثبت  جنبه  یک  عنوان  به  می تواند  دسته ها  بین 

وجود تعاملی باشد که نشان دهنده صنایع خالق است.
 )DCMS( انگلستان  ورزش  و  رسانه  فرهنگ،  وزارت  تعریف 

مروری بر دسته بندی صنایع خالق

َ َِْ
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2015، نه بخش خالق را به رسمیت می شناسد:
1. تبلیغات و بازاریابی

2. معماری
3. صنایع دستی

4. طراحی: طراحی محصول، گرافیک و مد
5. فیلم، تلویزیون، ویدئو، رادیو و عکاسی

IT .6، نرم افزار و خدمات کامپیوتری
7. انتشارات

8. موزه ها، گالری ها و کتابخانه ها
9. موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی

رسانه ها

هاآفرینش کارکردی ه�ز

گ
اث فرهن� م�ی

نشر و رسانه های چاپی: کتاب ها، مطبوعات، 
و سایر نشریات

سمعی و بصری: فیلم، تلویزیون، رادیو و ...

صنایع  و  هنرها  سنتی:  فرهنگی  تجلیات 
دستی، اعیاد و جشن های قومی، ملی و آیینی.

باستانی،  مکان های  فرهنگی:  مکان های 
موزه ها، کتابخانه ها، نمایشگاه ها و ...

طراحی  گرافیک،  داخلی،  طراحی  طراحی: 
رسانه های  اسباب بازی ها.  جواهرآالت،  لباس، 
محتوای  و  ویدئویی  بازی های  نرم افزار،  جدید: 
دیجیتالی شده خالق. خدمات خالق: معماری، 

تبلیغات، پژوهش و تحقیق خالق و ...

مجسمه سازی،  نقاشی،  تجسمی:  هنرهای 
عکاسی و عتیقه جات هنرهای نمایشی: موسیقی 
زنده، تئاتر، تعزیه، اپرا، سیرک، نمایش عروسکی 

و ...

بخش  یک  بخش  نه  این  به   )2001( هاوکینز  جان 
و  بازی ها  »اسباب  آن  و  می کند  اضافه  نیز  دهم 
لذیذه اغذیه  علم  همچنین  و  است.  رایانه ای«   بازی های 

 و سلیقه در غذا )انتخاب، طبخ و خوردن غذا( که شامل »هنر 
یا قانون تنظیم معده« است نیز یکی از بخش هایی است که 

در این بخش بندی می تواند جایی داشته باشد.
نیز   )2004( آنکتاد  طبقه بندی  باال،  طبقه بندی  کنار  در 

موجود است که آن چه این طبقه بندي 
را ارزش مند مي کند این است که اغلب 
کشورها و نهادها داراي صنایعي هستند 
شناخته  خالق«  »صنایع  عنوان  با  که 
آن ها  از  تعدادی  تنها  اما  مي شوند، 
همت کرده، و این صنایع را به حوزه ها، 
طبقه بندي  فرعي  بخش هاي  و  گروه ها 
این شاخه بندي،  نموده اند؛ در حالي که 

خالق  صنایع  گوناگون  شاخه هاي  بین  عرضي  تعامل هاي  فهم 
را آسان خواهد کرد.  »تصویر بزرگ« آن ها  و همچنین درک 
این طبقه بندي براي ایجاد ارتباط منطقي در تحلیل هاي کّمي 
و کیفي نیز مي تواند مفید باشد. شایان یادآوري است که همه 
آمار و ارقام تجارِي ارایه شده در این گزارش مبتني بر همین 
طبقه بندي است. برپایه  این طبقه بندي، صنایع خالق با توجه 
به ویژگي هاي متمایزشان از چهار گروه تشکیل مي شوند: میراث 

فرهنگي، هنرها، رسانه ها و آفرینش هاي کارکردي.

صنایع خالق با توجه به 
از  متمایزشان  ویژگي هاي 
چهار گروه تشکیل مي شوند: 
هنرها،  فرهنگي،  میراث 
آفرینش هاي  و  رسانه ها 

کارکردي.

1. کارکرد خالق
هنر و عتیقه جات

معماری
مد

انتشارات
تبلیغات

فیلم
سینما
عکاسی

طراحی
صنایع دستی

پخش رادیویی و
 تلویزیونی

3. بیان خالق
موسیقی، هنرهای 
تجسمی و اجرایی

2. تکنولوژی خالق
اینترنت و نرم افزار
رسانه های دیجیتال



54

13
97

ار 
 به
م |

ده
هج

ره 
شما

م | 
 نه

ال
س

فرهنگ و خالقیت نقشی کلیدی را در توسعه پایدار شهرها 
و  فرهنگی  مشارکت  ارتقای  طریق  از  خالقیت  می کنند.  ایفا 
تبدیل  شهروندان،  تعامل  برای  شهری  عمومی  فضاهای  ایجاد 
به یک پیشرانه برای سالمت اجتماعی شهر شده است. عالوه بر 
آن چه گفته شد، بهره مندی از این دو مفهوم در کنار یکدیگر، 
ایجاد شغل می کنند  افزایش می دهند،  را  اقتصادی شهر  تنوع 
و در عین ارتقای سطح رفاه زندگی شهروندان، از طریق ایجاد 
تنوع فرهنگی و اجتماعی، بر مفهوم هویت مشترک میان اقشار 

مختلف اجتماع نیز تاکید می کنند. 
شهری  نواحی  در  جهان  جمعیت  از  نیمی  از  بیش  امروزه 
اقتصادی،  فعالیت های  درصد   75 همچنین  می کنند،  زندگی 
شامل بخش عظیمی از اقتصاد خالق، در شهرها متمرکز هستند؛ 
بنابراین می توان از شهرها به عنوان قلب فرآیند توسعه براساس 
پتانسیل های فرهنگی و خالقیت-مبنا یاد کرد.  با این  که نواحی 
شهری برای رشد و توسعه، نوآوری و گفت و گو های میان فرهنگی، 
یک محیط مناسب ایجاد می کنند؛ اما با چالش های مهمی نیز 
ایجاد  و  متوالی  بازتعریف های  راستا  این  در  و  هستند؛  مواجه 
نوآوری در زمینه استراتژی های مقابله با تغییر و تحوالت قرن 
اقتصادی، مسائل زیست محیطی، رشد  مانند بحران های  21ام، 
امری  اجتماعی،  اقشار  میان  اختالف های  و  جمعیت  بی رویه 

بسیار حیاتی است.

 شبکه جهانی شهرهای خالق یونسکو1 
هدف  با   ،)UCCN( یونسکو  خالق  شهرهای  جهانی  شبکه 
توسعه همکاری و تعامل میان شهرهای عضو این شبکه با یکدیگر 
و با سازمان ملل متحد، فعالیت خود را در سال 2004 میالدی 
بپیوندند  جهانی  شبکه  این  به  می توانند  شهرهایی  کرد.  آغاز 
نیل  راستای  در  راهبردی  عنوان عنصری  به  را  که »خالقیت« 
سطح  سه  در   2030 پایدار  توسعه  دستورالعمل  آرمان های  به 
اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست  محیطی، در برنامه خود 
قرار دهند. این شبکه مانند یک انجمن هم فکری جهت تأکید بر 
نقش خالقیت به عنوان یک سکو برای یکپارچه سازی فرهنگ 

با برنامه های توسعه شهری ایفای نقش می کند.
خالق  شهرهای  جهانی  شبکه  در  عضویت  با  شهرها  این 
بیشترین همکاری  تا  متعهد می شوند  این سازمان  به  یونسکو، 
و تالش را در راستای رسیدن به اهداف این شبکه ارائه دهند، 
صنایع خالق فرهنگی و بومی خود را ارتقاء داده و آن را ترویج 
فرهنگی  زندگی  پیشرفت  راستای  در  را  خود  همکاری  کنند، 
توسعه شهری  برنامه های  و  فرهنگ  میان  و  گسترده تر ساخته 

خود ارتباطی یکپارچه ایجاد کنند.
بر اساس این معاهده، تا پایان سال2017 میالدی، 180 شهر 
از 72 کشور به عضویت این شبکه -که همچنان در حال رشد 
است – درآمده و در راستای یک ماموریت مشترک با یکدیگر 

1 The UNESCO Creative Cities Network

شبکه

یونسکو
خالقشهرهای

معر�ز اجمایل شبکه جها�ز شهرهای خالق یونسکو

دانشجوی کارشنایس مهندیس
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

سینا
:کاظمی

َ ََ
َِ ْ
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همکاری می کنند: »قرار دادن صنایع خالق و فرهنگی در قلب 
برنامه های توسعه ی شهری در سطح محلی و همکاری فعاالنه و 

موثر در سطح بین المللی.«
شبکه جهانی شهرهای خالق یونسکو برای تقویت همکاری  و 
مشارکت ها، خالقیت در هفت زمینه را پوشش می دهد: صنایع 
ادبیات، هنر  دستی و هنر فولکلوریک، طراحی، فیلم، آشپزی، 
زمینه های  در  عضو  شهرهای  که  همان طور  موسیقی.  و  رسانه 
موظفند  سودمند  مشارکت  یک  به  دست یابی  برای  مشترک 
اطالعات و روش های خود را با یکدیگر در میان بگذارند، باقی 
اعضا نیز می توانند اطالعات خود را به صورت هم آموزی هایی در 
شهرهای  شبکه  سالیانه  بین المللی  همایش های  و  کنفرانس ها 

خالق به اشتراک بگذارند.
شبکه شهرهای خالق یونسکو، جهت همگام بودن با نیازهای 

محلی، در سه سطح عمل می کند:
مدیریت  مسئولیت  دبیرخانه  یونسکو:  دبیرخانه   
راهبردهای جهانی را بر عهده دارد؛ این بخش پیشنهاداتی را در 
رابطه با برنامه های آینده ارائه می دهد، پروسه و روند اقدامات را 
مدیریت می کند، و دیدگاه هالی شبکه را ترویج و تبلیغ می کند.
با 7 زمینه  متناظر  این 7 سطح   زیرشبکه 7 سطحی: 
از  پس  پیشرفت شهرهای خالق  بر  بخش  این  است.  خالقیت 
قرار گرفتن در هر دسته و شناسایی چالش ها -جهت دستیابی 

به راهکار های مقابله با آنها- نظارت می کند.
هماهنگی  بر  بخش  این  فرماندهی:  و  هدایت  بخش   
میان زیرشبکه ها نظارت کرده و در رابطه با مسائل اداری، روابط 

همکاری  سایر سطوح  با  مالی  مسائل  و  عضویت  عمومی، 
می کند.

 نحوه عضویت شهرها در شبکه
یونسکو به صورت منظم فراخوان هایی جهت عضویت شهرها 
برگزار می کند. این فراخوان ها در چارچوب کنفرانس های شبکه 
جهانی شهرهای خالق -که از سال 2008 همه ساله به میزبانی 
این شهرها  می گردد.  ارائه  می شود-  برگزار  مختلف  کشورهای 
و  ظرفیت  تعهد،  تمایل،  نشان دهنده  که  را  خود  برنامه   باید 
نشان  اهداف شبکه می باشد،  پیش برد  راستای  در  آنها  توانایی 

دهند. عضویت در شبکه به صورت یک 
فرآیند  یک  که  است  مدت  بلند  تعهد 
مشارکتی و یک رویکرد آینده نگر را در 
بر می گیرد. شهرها باید یک برنامه عملی 
خاص،  طرح های  شامل  واقع بینانه،  و 
ابتکارات و سیاست هایی برای حرکت در 

مسیر توسعه پایدار شهری ارائه دهند.

 گزارش های نظارت بر اعضا
عنوان  به  خالق  شهرهای  شبکه 
تجربیات  و  ایده ها  برای  آزمایشگاه  یک 

نوآورانه در راستای بهره برداری از پتانسیل ها و ویژگی های بالقوه 
پایدار شهری  توسعه  به  نیل  و خالقیت شهرها جهت  فرهنگ 
عمل می کند. بدین منظور، هر چهار سال یک  بار، شهرهای عضو 
پیمان،  تجدید  بر  آن عالوه  در  که  تهیه می کنند  گزارش  یک 
عملیاتی  برنامه های  و  مأموریت  اجرای  به  خود  تعهد  میزان 
و  و  کرده  بیان  بین المللی  و  محلی  سطح  دو  در  را   UCCN

میزان تاثیرگذاری  و عملی بودن برنامه هایشان را نشان می دهد. 
انتشار این گزارش عالوه بر موارد ذکر شده، تحقیقات بر روی 

شبکه شهرهای خالق 
آزمایشگاه  یک  عنوان  به 
تجربیات  و  ایده ها  برای 
راستای  در  نوآورانه 
پتانسیل ها  از  بهره برداری 
بالقوه  ویژگی های  و 
فرهنگ و خالقیت شهرها 
جهت نیل به توسعه پایدار 

شهری عمل می کند.
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خالق  شهرهای  تجربیات  از  استفاده  با  را  خالقیت  و  فرهنگ 
توسعه می بخشد.

 نشست های ساالنه
جلسات ساالنه شبکه شهرهای خالق فرصت مناسبی برای 
تقویت روابط بین شهرها است. اهداف این جلسات عبارتند از: 
شده  انجام  فعالیت های  مورد  در  شده  به روز  اطالعات  تبادل 
و  اهداف شبکه  به  راستای دستیابی  در 
شهر؛  هر  برنامه های  و  ابتکارات  تدوین 
شبکه  عملیاتی  اهداف  و  راهبرد  تعیین 
و توافق در مورد مسائل مهم مربوط به 
فرم  پلت  یک  ارائه  و  آینده؛  چشم انداز 
کلیدی از گفت وگو میان شهرهای خالق 
و یونسکو، با توجه به اولویت های سازمان 

یونسکو در مورد فرهنگ و توسعه.

 اهداف شبکه جهانی شهرهای خالق یونسکو
− به 	 را  خالقیت  مفهوم  که  شهرهایی  مشارکت  جلب 

پایدار  توسعه  برنامه های  در  راهبردی  فاکتور  یک  عنوان 
شهری خود مدنظر قرار داده اند؛

− در 	 عضو  شهرهای  نوآوری های  و  ابتکارات  تقویت 
توسعه  حیاتی  مولفه  عنوان  به  خالقیت  ترویج  راستای 
عمومی،  بخش های  مشارکت  طریق  از  خصوصا  شهری، 

خصوصی و اقشار اجتماعی شهر؛
− ارتقاء تولید، توزیع و انتشار فعالیت های فرهنگی، کاال 	

و خدمات؛

− توسعه قطب های خالقیت از طریق ایجاد فرصت های 	
برابر برای افراد خالق و متخصصین در بخش فرهنگی؛

− تغییر نگرش نسبت به شیوه زیست مبتنی بر فرهنگ 	
فرهنگی،  خدمات  و  کاالها  به  دسترسی  سطح  ارتقاء  و 
خصوصاً برای گروه های محروم و آسیب پذیر جامعه شهری؛

− با 	 خالقیت  و  فرهنگ  میان  ارتباط  یکپارچه سازی 
برنامه ها و راهبردهای توسعه محلی.

 زمینه های فعالیت شبکه شهرهای خالق
− روش های 	 و  آگاهی ها  تجربیات،  گذاری  اشتراک  به 
مؤثر؛
− انجام پروژه های آزمایشی، مشارکتی و ابتکارات مربوط 	

به بخش های عمومی و خصوصی و همچنین جامعه مدنی؛
− برنامه ها و شبکه های تبادل مباحث حرفه ای و هنری؛	
− مطالعه، تحقیق و ارزیابی در مورد تجربیات شهرهای 	
خالق؛
− سیاست گذاری ها و اقدامات در راستای تحقق آرمان  	

توسعه شهری پایدار؛
− ارتباطات و فعالیت های آگاهی رساننده.	

 منابع و مآخذ
- Creative cities network for sustainable development booklet, 
United Nations, Educational, scientific and cultural organiza-
tion (UNESCO).

- https://en.unesco.org/creative-cities/content/about-us

- https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Cities_Network

طریق  از  خالقیت 
ارتقای مشارکت فرهنگی 
عمومی  فضاهای  ایجاد  و 
تعامل  برای  شهری 
شهروندان، تبدیل به یک 
سالمت  برای  پیشرانه 
اجتماعی شهر شده است.

https://en.unesco.org/creative-cities/content/about-us
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Cities_Network
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 مقدمه
یک  شهری،  زندگی  مختلف  لحظه های  در  موسیقی  وجود 
کند.  می  فراهم  روزانه شهروندان  تجربه  برای  را  شنوایی  سفر 
گوش  سپردن به تلفن های همراه در اتوبوس و مترو، شبکه های 
در  زنان  پرسه  و  خوان  آوازه   فروشندگان  ماشین ،  در  رادیویی 
خیابان و حتی موسیقی که در فضاهای مصرفی پخش می شود، 
تاثیرات زیادی بر فشار روانی حاصل از زندگی شهری می گذارد 
و آن را تعدیل می کند. استفاده از موسیقی در شهر از لحاظ 
هفته،  پایان  کنسرت های  برگزاری  دارد.  شهرت  نیز  تاریخی 
جشنواره های فصلی و برنامه های موسیقی کافه ای، زندگی را به 
مجموعه ای از رویداد های لذت بخش تبدیل می کند که سرشار 
نقش های  این  از  فراتر  هستند.  آزاد  یا  و  پرتنش  ریتم های  از 
بخش  خود  نوبه  به  شهر  در  زنده  ازموسیقی  استفاده  روزمره، 

مهمی از توسعه اقتصاد خالق و فرهنگی را در بر می گیرد.
از افزایش گسترده استراتژی های شهر خالق در اوایل  پس 
فراز  شهری،  زنده  موسیقی  سیاست های  یک،  و  بیست  قرن 
به  سیاست ها  این  اوقات  گاهی  است.  داشته  بسیار  نشیب  و 
راهبرد هایی برای مسائل مربوط به برنامه ریزی شهری تبدیل 
شده اند؛ به ویژه در مواردی که در ارتباط با محیط زیست، سر 
و صدا و منطقه بندی اقتصاد شبانه هستند. علیرغم برخوردهای 
نشانه های  از  یکی  عنوان  به  مردمی  زنده  موسیقی  متفاوت، 
فرهنگی شهر پویا به شمار می آید؛ از طرف دیگر این اجراها یکی 
از راه های اساسی برای کسب درآمد نوازندگان در عصر دیجیتال 
زیست پذیری  میزان  و  شهر  خالقانه  اعتبار  همچنین  می باشد؛ 
که  اینجاست  مهم  سوال  بنابراین،  کنند.  می  مشخص  را  آن 

1 Towards an ideal typical live music city 

چه سیاست های مشترک و روش های عملی برای ایجاد فضای 
شهری به عنوان بستر موسیقی زنده مورد نیاز است؟

و  زنده  موسیقی  از  بسیاری  موردی  مطالعات  که  حالی  در 
این  در  زیادی  موارد  دارد،  وجود  شهر 
است.  شده  واقع  غفلت  مورد  زمینه 
از  مقایسه ای  گزارش  یک  حاضر  متن 
در  است.  زنده  موسیقی  سیاست های 
با  شکاف  این  به  پرداختن  هدف،  واقع 
استفاده از روش گونه آرمانی ماکس وبر 
تحلیل  و  تجزیه  شامل  روش  این  است. 

مقدماتی برای دستیابی به ویژگی های اصلی شهر موسیقی زنده 
است. با استفاد از سّنت وبری و روش گونه آرمانی او، هدف این 
موسیقی  توسعه  بازندگان  و  برندگان  از  انتقادی  ارزیابی  مقاله 
زنده نیست. هدف تنها ارائه گزارش مقایسه ای از سیاست های 
موسیقی زنده در شهرهای موفق است. این سیاست های آرمانی 
خالصه ای از فرایندهای مدیریت شهری »در عمل« و  مسیرهای 
سازمانی را مشخص می کند و مشوقی برای تولید فضای شهری 
این  است.  تجارت  و  سرمایه  انباشت  برای  فضا  یک  عنوان  به 
مقاله برخالف رویکرد انتقادی به دنبال کشف یک روش آرمانی 
برای بررسی و تجزیه و تحلیل چگونگی استفاده از موسیقی در 

زندگی شهری است.
از  متشکل  پژوهش  این  در  بررسی  مورد  موردی  نمونه های 
با پنج خط مشی متفاوت در زمینه موسیقی هستند.  5 شهر، 
سیستم  عمده  مناطق  در  که  آلفا  درجه  با  )شهری  تورنتو 
یک  که  بتا  درجه  با  )شهری  بریزبن  می گیرد(؛  جای  جهانی 

آرمان شهر
موسیقی

ترجمه مقاله: »به سوی گونه آرما�ز برای شهر موسیقی زنده1«

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

نگار
:ایما�ز

در  موسیقی  وجود 
لحظه های مختلف زندگی 
شنوایی  سفر  یک  شهری، 
روزانه  تجربه  برای  را 

شهروندان فراهم می کند.

َِْ
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آدالید  کند(؛  می  متصل  جهانی  سیستم  به  را  محلی  منطقه 
مناطق  برای  اتکایی  نقطه ای  که  پالس  گاما  درجه  با  )شهری 
به  نوشویل )یک شهر »مناسب« که  و صنایع کوچکتر است(، 
یک شبکه شهرهای جهان وابسته نیست(؛ و ولونگونگ )که به 
شناخته شده  سیدنی  شهر  گسترده ی  منطقه  از  بخشی  عنوان 
نیست(. این نمونه از شهرهای جهان علیرغم ترکیبات متفاوتی 
را  اتخاذ کرده اند، سیاست های مشترکی  اقتصاد شهری  در  که 
نشان  شهری  زنده  موسیقی  زمینه  در 
می دهند. ما این سیاست های مشترک را 
به اختصار RIGS می نامیم که شامل این 
شهری  فضای  به  نظم دهی  است:  موارد 
شهری  تصویر پذیری  )Re-regulation(؛ 
Gov-( ؛ مدیریت شبکه)Imagineering(

سازی  ظرفیت  و  عرضه  و  ernance(؛ 

 .)Supply( نوازندگان و حرفه های جانبی
موسیقی  سیاست های  ترتیب،  این  به 
است،  رقابتی  محدوده های  تولید  آن ها  که هدف  زنده شهری، 
صرف نظر از ابعاد محیطی شهرهای موسیقی، شناسایی می شود.

 شهر، موسیقی، اقتصاد
این گونه  را  اقتصاد  فرهنگی  و  خالق  فعالیت های  هاتن2 
تعریف می کند: »هر فعالیت انسانی که معنای نمادینی به تصویر 
می کشد یا توسط عوامل فرهنگی شکل می گیرد و می تواند به 
عنوان یک عامل مهم در ارتقای فرهنگ شهری مورد استفاده 
طریق  از  تجسمی  هنرهای  شامل  فعالیت ها  این  قرار  گیرد«. 
سازندگان  مد،  غذایی،  مواد  تولید  طراحی،  دیجیتال،  نوآوری 
کارآفرین،  شهرهای  امروزه  است.  تولیدی  صنایع  و  خیابانی 
فعالیت های خالق و فرهنگی اقتصادی را به عنوان یک مزیت 
رقابتی و موثر بر »تصورات شهری« در نظر می گیرند. موسیقی 
فرهنگی شهر  اقتصاد  از  توجهی  قابل  اشکال آن جزء  تمام  در 
به وسیله  شهر  در  زنده  موسیقی  از  استفاده  می شود.  شامل  را 
البته  می کند.  فعال  را  شهر  شبانه  اقتصاد  فستیوال،  برگزاری 
و  مدیریت  بخش  در  نوآوری  به  نیاز  روش ها  این  از  استفاده 
سیاست گذاری دارد. گرچه موسیقی زنده شهری به ارتقاء بازار 
نگرانی های  انجامد،  می  وجوش  جنب  پر  محیط های  ایجاد  و 

2 Hutton

سیاسی در مورد چگونگی تقویت، مدیریت و اجرای سیاست های 
افزایش  است،  متضاد  دربرگیرنده ذی نفعان  که  زنده،  موسیقی 
می یابد. باید در نظر داشت که نگرانی های شهری در این زمینه 
وجود دارد، برای مثال ساکنین مسکونی نگران سروصدا هستند 

و از رفتارهای ضد اجتماعی می ترسد. 
به  زنده،  موسیقی  از  استفاده  با  باید  دولت ها  کلی  طور  به 
از سیاست های فرهنگی خود، خطر کنند. خطر  عنوان بخشی 
وجود می آورد  به  مرج  و  زنده هرج  موسیقی  که  است  آنجایی 
)ازدیاد جمعیت، سر و صدا و مصرف الکل(، اما از طرف دیگر 
موسیقی زنده رویدادی است که در آن، مهارت های ضمنی از 
جمله ضرب المثل نوشتن و اجرای آهنگ پرورش می یابد. این 
شهرت   رساندن  تایید  به  برای  صحنه   ایست  همچنین  رویداد 
از  نکردن  استفاده  امروزه  که  داشت  نظر  در  باید  نوازندگان. 
سیاست های موسیقی زنده در شهرها ،نه تنها به اقتصاد، بلکه به 

تصویر و شهرت شهرها خدشه وارد می کند.

 روش شناسی: گونه آرمانی
برای شهر  ریزی  برنامه  و  در سراسر جهان، سیاست گذاری 
از  گستردهای  طیف  درباره  اندیشیدن  مستلزم  زنده  موسیقی 
و  اجتماعی  توسعه  سیاست های  است:  شهری  نظارتی  مسایل 
گونه  روش  رقابتی.  و  مدیریتی  ساختارهای  و  فضایی، طبیعت 
آرمانی نوعی اکتشاف عمومی است که شناخت و دسته بندی 
چنین ویژگی هایی را با استفاده از تجارب قبلی میسر می سازد. 
تطبیقی  تحلیل  و  تجزیه  آن  از  پس  مفهومی،  ساختار  این 
نمونه ها، اصول و ویژگی هایی را شناسایی می کند که در صورت 

تکرار، ایجاد یک شهر موسیقی زنده را قادر می سازد.
به طور خالصه، گونه آرمانی که بوسیله وبر )1978، 1949( 
شناسایی شد، یک نمایش مقدماتی از برخی از پیکربندی های 
شناسایی  به  انتزاعی  صورت  به  تواند  می  که  است  اجتماعی 
این فرآیند، شباهت ها  یا ماهیت یک پدیده منجر شود.  وجود 
و  می کند  شناسایی  را  اجتماعی  پدیده های  بین  تفاوت های  و 
آن ها را به یک چارجوب مفهومی تبدیل می کند. برای وبر، گونه 
آرمانی مفهومی است که در هیچ جای واقعیت یافت نمی شود. 

این روش عبارت است از:
تمرکز یک یا چند نقطه نظر و سنتز این پدیده های فردی 

طریق  از  خالقیت 
ارتقای مشارکت فرهنگی 
عمومی  فضاهای  ایجاد  و 
تعامل  برای  شهری 
شهروندان، تبدیل به یک 
سالمت  برای  پیشرانه 
اجتماعی شهر شده است.
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غایبند، در جهت   اوقات  دارند و گاهی  گسسته، که گاه وجود 
رسیدن به تجزیه و تحلیل یکپارچه.

را  تاریخی  تجربی  اطالعات  پژوهشگر  کار،  این  انجام  برای 
جمع آوری می کند، سپس آن ها را از طریق استدالل استقرایی 
به  دادن  شکل  دنبال  به  آرمانی  گونه  ایجاد  می کند.  بررسی 
مشترک  اجتماعی  واقعیت  یک  که  است  منسجمی  مفاهیم 
حقیقت  در  می کند.  تقویت  مختلف  فضاهای  و  زمان ها  در  را 
هدف، ایجاد یک مرجع است که با توجه به آن می توان واقعیت 
نشان  ساتاس3  کرد.   تفسیر  و  تحلیل  و  تجزیه  را  اجتماعی 
است  اکتشافی  دستگاه  یک  آرمانی،  گونه  »روش  که  می دهد 
برای سازماندهی تجربی داده ها؛ این روش باعث می شود کل 
فرآیند مفهوم سازی انعطاف پذیر و سازگار باشد. محقق نقش 
مهمی در فرآیند ساخت آن ها دارد. انتخاب گستره وسیعی از 
در  مفهومی  دارای  که  عناصری  عنوان  به  که  تجربی  حوادث 
باید  او  است؛  محقق  عهده  به  هستند  خاص  موقعیت  چندین 
با  کند.  روشن  را  واقعیت  تا  کرده  متمایز  را  مشترک  عناصر 
انجام یک مقایسه تطبیقی از ویژگی های مشترک سیاست های 
این  تحلیلی  موفق، هدف  موردی  نمونه های  در  زنده  موسیقی 
برای »شهر  نوشتار، حرکت به سمت معرفی یک گونه آرمانی 

موسیقی زنده« است.

 نمونه موردی
تورنتو، بریزبن، آدالید، نشویل 
و ولونگونگ به عنوان شهرهایی 

3  Psathas

دنبال  به  شهری  زنده  موسیقی  سیاست های  از  استفاده  با  که 
توسعه اقتصادی هستند بررسی شدند. این شهرها دربرگیرنده 
از  هستند.  شهر  جهانی  بندی های  طبقه  از  گسترده ای  طیف 
موسیقی  صنعت  در  قدیمی  تاریخچه  با  شهری  که  نشویل 
کوچک  شهر  یک  عنوان  به  که  ولونگونگ  و  می  شود  شناخته 
برای اجرای سیاست های موسیقی زنده فعالیت می کند گرفته تا 
تورنتو، آدالید و بریزبن که به کمک بهترین شیوه های اجرایی به 
دنبال تقویت سیاست های موسیقی زنده هستند. این سیاست ها 
کرد:  بندی  طبقه  گروه  دو  تحت  کلی  طور  به  توان  می  را 
سازمان های سخت و نرم. سازمان ها در اینجا به اشکال رسمی 
و غیررسمی تعامل اجتماعی اشاره می کنند. در زمینه موسیقی، 
سازمان های سخت، قوانین، مقررات و برنامه ریزی های فیزیکی 
به وسیله فضاهای کاربری زمین را شامل می شوند. از طرف دیگر 
سازمان های نرم به توسعه مشارکت، انتظارات، روابط اجتماعی 

و فعالیت هایی نظیر آموزش و پرورش اشاره دارند.

 تورنتو
در  موسیقی  مالی  بخش  تأمین  کانادا،  در  موسیقی  برنامه 
شهر تورنتو را برعهده دارد. تورنتو با کمک 45 میلیون دالری، 
استراتژی های کوتاه، متوسط و بلند مدت را برای ادغام موسیقی 
و  فرهنگی  میراثی،  گردشگری،  شده  شناخته  سیاست های  با 
به صرفه-  با مسکن شهری مقرون  رابطه  – در  حتی سکونتی 
توسعه داده است. در اینجا موسیقی زنده از طریق سازمان های 

زیر تقویت می شود:
در  که  تغییر«  »عامل  سیاست  اجرای  سخت:  سازمان 
ابتدا در ملبورن توسعه یافته بود، در این شهر به این شرح 
محله های  در  جدید  مسکونی  توسعه  هر  برای  می باشد: 
مسئولیت  گونه  هر  ثابت(،  موسیقی  )مناطق  موسیقی 
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یک  اگر  بالعکس،  و  است  سازنده  عهده  به  صدا  و  سر  کاهش 
رویداد موسیقایی در یک منطقه مسکونی ایجاد شود، مسئول 

تمعیدات کاهش دهنده صدا بر عهده عوامل رویداد است.
میز  یک  عنوان  به  تورنتو  زنده  موسیقی  دفتر  نرم:  سازمان 
به  و  می کند  عمل  توسعه دهندگان  و  موسیقی دانان  برای  گرد 
مقررات مربوط به کاهش صدا، صدور مجوز مشروبات الکلی و 
ایجاد کدها می پردازد. در اینجا ادارات دولتی، کسب و کارها و 
مؤسسات مرتبط با موسیقی، ایده  و سیاست ها را با یکدیگر به 

اشتراک می گذارند.

 بریزبن
تنها  زیرا  است؛  فرد  به  منحصر  استرالیا  محیط  در  بریزبن 
شهری است که یک محله مجزا برای سرگرمی مشخص کرده 
است. Fortitude Valley یک محدوده محلی سرشار از هنرهای 
این  ویژگی  از  اطمینان  برای  است.  فرهنگ  و  موسیقی  خالق، 
را  موسیقی«  هماهنگی  »برنامه  بریزبن  شهر  شورای  منطقه، 
توسعه داد. تعیین سطوح انتشار صدا، راهکارهای کارآمد پلیس 
ویژگی  است.  شورا  عهده  به  متمرکز  زیرساخت  ریزی  برنامه  و 
منحصر به فرد بریزبن راهکار های مدیریتی سر و صدای آن است:

سازمان سخت:
افرادی که قصد به سکونت در محدوده  • آگاه ساختن 

موسیقی زنده دارند از سطح باالی صدا در این محدوده.
کاهش  تمهیدات  و  صوتی  عایق های  اجباری  ضمانت   •
سر و صدا برای سازه های مسکونی جدید در »منطقه حایل« 

خارج از محله.
• عدم اجازه به ساکنین برای تغییر الزامات قانونی مربوط 

به سطح سر و صدای رویدادها.

سازمان نرم:
• راهنمایی ذی نفعان درباره چگونگی بهبود مدیریت سر 

وصدا و اتخاذ اقدامات صحیح در جهت کاهش سر و صدا.
 »The Valley Sound Machine«  ایجاد فایل صوتی •
است  محله  شبانه  و  روزانه  صدای  میزان  نشان دهنده  که 
در  سکونت  به  قصد  که  افرادی  درست  درک  ایجاد  برای 

محله دارند.

 آدالید
بخشی از برنامه 30 ساله دولت ایالتی استرالیا بزرگ شدن 
آدالید و افزایش جمعیت شهر مرکزی از 22 به 50 هزار نفر تا 
سال 2024 است. موسیقی زنده در جذب مردم برای زندگی )و 
مصرف( در شهر اهمیت ویژه ای دارد. این پروژه در حال حاضر 

شامل موارد زیر است:
سازمان سخت:

می تواند  غیرمجاز  یا  مجوز  دارای  کوچک  مکان  هر   •
فعالیت های موسیقی کم خطر را بدون نیاز به مجوز توسعه دهد.

نیازی  مجوز،  دارای  مکان های  برای  حاضر  حال  در   •
بین  زنده  موسیقی  اجرای  برای  جداگانه  مجوز  دریافت  به 

ساعت 11 و نیمه شب نیست.
بین  تفاوت  بهبود کدهای ساختمانی جهت تشخیص   •

مکان های کوچک و بزرگ.
• تعریف و اجرای قوانین »عامل تغییر«.

برای  صوتی  برداری  نقشه  تکنولوژی  از  استفاده   •
اجرا؛  زمان  در  مکان ها  از  بیرون  صدای  و  سر  اندازه گیری 
در  و صدا  تنظیم سر  در جهت  پیشنهادات  ارائه  همچنین 

مناطق.
• استفاده از گزارش مهندسین صوتی برای کاهش سرو صدا.

سازمان نرم:
• استفاده از میز گرد برای تصمیم گیری درباره توسعه، 

صدور مجوز مشروبات الکلی و کاهش سر و صدا.
• ایجاد دفتر توسعه موسیقی در سال 2016 برای نظارت 

بر بودجه سازمان های مختلف غیرانتفاعی.
• در نظر گرفتن یک ساختمان برای استقرار افرادی که 
دارای  ساختمان  این  هستند.  دولت  با  مستقیم  ارتباط  در 



61

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

اینترنت پر سرعت، اتاق آهنگ سازی، اتاق جلسه و فضاهایی 
هنرمندان  آموزشی  کارگاه های  و  موسیقی  آموزش  برای 

است.

 نشویل
نشویل -شهر موسیقی- شهری است که از آن به عنوان خانه 
موسیقی کشور آمریکا یاد می شود. در واقع موسیقی بخشی از 
تار و پود هویت فرهنگی این شهر می باشد و سیاست گذاران در 
تالش هستند تا از صحنه های پر شور موسیقی که با فناوری های 
جذاب و کارآفرین فرهنگی ترکیب شده است، حفظ و نگهداری 
کند. شهرداری نیز سعی دارد تا تأثیرات بهسازی و نوسازی شهر 
را در راستای فرهنگی تقویت سازد. اقدامات زیر در راستای این 

هدف در نظر گرفته شده اند: 
سازمان سخت و نرم:

• در محدوده: یک گروه مشاور غیررسمی به نمایندگی 
از دولت، بازار، سازمان  های غیرانتفاعی و بشردوستانه برای 
نشویل تالش می کند.  و گردشگری  فرهنگی  میراث  حفظ 
در  شده  ثبت  ساختمان  های  برای  سیاستی   را  گروه،  این 
بررسی  به  که  کرده است  ارائه  فرهنگی  میراث  فهرست 

وضعیت ساختمان های ارزشمند فرهنگی در نواحی شهری 
می پردازد. 

از شورای موسیقی شهر،  نشویل  • »پروژه موسیقی« 
تشکیل  نشویل  کارآفرینان  مرکز  و  موسیقی کشور  انجمن 
شده است. این مرکز ساالنه به 10 کسب و کار  کوچک و  
خاص موسیقی کمک مالی اعطا می  کند و از این طریق به 
آن ها این فرصت را می دهد که بتوانند به عنوان گروه های 

موسیقی سرگرم کننده در مقیاس بزرگ تر فعالیت کنند.

 ولونگونگ 
ولونگونگ شهر ساحلی 200 هزار نفری است که در فاصله 
شهر  صنعتی  رکود  است.  شده  واقع  سیدنی  از  ساعتی   1,5
از طریق  نوآوری«  ایجاد یک »شهر  به  موجب روی آوردن آن 
توسعه فعالیت های خالق و فرهنگی اقتصادی شده است؛ در این 
قرار  شهر  شورای  کار  دستور  در  زنده،  موسیقی  توسعه  راستا، 
آوردن  روی  خصوص  در  زنده  موسیقی  کارگروه  گرفته است. 
شهرهای بزرگتر به سمت موسیقی زنده، نگرانی    هایی ابراز کرده 
است. پارادوکس فراهم آوردن نیاز های موجود برای برنامه های 
افزایش تراکم جمعیت مسکونی  سرگرم کننده شبانه در مقابل 
این  حل  راستای  در  که  اقداماتی  است.  نگرانی ها  این  از  یکی 

مسائل به عمل می آید، به شرح زیر است:
سازمان سخت:

که  شود  صادر  شهر  درونی  بخش  برای  مجوزی   •
ولونگونگ را نسبت به آلودگی های صوتی موسیقی زنده و 
رویداد های شبانه مسئول  داند؛ این مجوز در راستای رونق 

بخشی مجدد به شهر است.
برای  موظفند  مسکونی جدید  ساختمان  های  ساکنان   •
بر  دوجداره  پنجره  های شیشه ای  از  آلودگی صوتی  کاهش 

در های کشویی خارجی استفاده کنند.
• مکان های شهری برای اجرای برنامه ها حفظ و نگهداری 
فرهنگی هنری  زنده در حوزه ی  شوند؛ همچنین موسیقی 

هر یک از مناطق شهری افزوده شود.  
سازمان نرم:

• اعطای ساالنه 10 کمک هزینه 2500 دالری به افراد 
مستعد و موسیقی دانان در جهت  افزایش مشارکت جامعه 
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و جوانان.
• برگزاری شش کارگاه هفتگی رایگان پیرامون کسب و 

کار موسیقی.
موسیقی،  برگزاری  محل  های  برای  مسئول  تعیین   •
تقاضای  که  افرادی  برای  مجوز  کردن  صادر  عهده دار  که 

مشروبات الکلی می  کنند، باشد.

 گونه آرمانی شهر به عنوان بستری برای موسیقی 
زنده

با وجود تاریخچه و تجارب گوناگون از نظر فرهنگی، سازمانی، 
فضایی و اجتماعی، سیاست های موسیقی زنده مشترکاتی با هم 
دارند که به نمایش گذاشته شده است. هر شهر، از لحاظ راهبردی 
به دنبال توسعه دادن سیاست ها و برنامه  هایی برای پشتیبانی از 

موسیقی زنده، صحنه  های موسیقی گسترده تر، و حس سرزندگی 
شهری است؛ شهر ها از این   سیاست ها به  عنوان ابزاری برای ورود 
کیفی،  شباهت  این  می  کنند.  استفاده  شهری  رقابت  عرصه  به 
نشان دهنده امکان ترکیب عناصر مشترک و رویکردهای کلیدی 
برای ایجاد یک گونه آرمانی است. تمام عناصر این گونه آرمانی 
تجربی هستند، هرچند به طور کامل در یک مکان یا به شکل 
یکسان نیستند. اولین گام در تحلیل مقایسه  ای ما این بوده که 
جداول ماتریس را به صورت مقایسه ای تشکیل دهیم. در این 
مرحله به دنبال این هستیم که نشان دهیم چه چیزی مشترک 
است و چه چیزی در هر کدام شهرها موجب توسعه موسیقی 
در آن شده است. براساس این مقایسات، گونه آرمانی اولیه برای 
متمایز  ویژگی  های  بر  موسیقی،  برای  بستری  عنوان  به  شهر 
را  ایده  آل  گونه  این  اختصار،  به  ما  می ورزد.  تأکید  مشترک  و 
RIGS می  نامیم که مخفف این کلمات است: نظم دهی به فضای 

شهری، تصویرپذیری شهری،  مدیریت شبکه و عرضه و ظرفیت 
سازی نوازندگان و حرفه های جانبی. این چهار بُعد، ستون  های 

سیاستی گونه آرمانی هستند. 

ویژگی های شهر آرمانی موسیقی زنده
سازمان  نرمسازمان  سختسیاست

نظم دهی به 
فضای شهری

ضوابط ساختمانی
کنترل صدا

بهسازی بافت و در نظر گرفتن قوانین »عامل تغییر«
منطقه بندی حوزه های موسیقی زنده

حمل و نقل/ گشت پلیس
قوانین مربوط به مشروبات الکلی

اطالع رسانی، آگاه سازی خریداران ازمیزان صوت محدوده، 
تهیه فایل های صوتی

گزارش ها و مشخصه های آکوستیکی

تصویر پذیری 
نگهداری از سنت ها و میراثاستفاده از رسانه ها در بازاریابیشهری

مشارکت ذی نفعان، هماهنگی شبکه ای میان مکان های مدیریت یکپارچهمدیریت شبکه
برگزاری رویدادها، ساکنان، سایر کسب و کارها و دولت

ظرفیت سازی
کمک هزینه های کوچک

فضاهای خالق
همکاری

آموزش، شبکه سازی رویدادها

 مأخذ
- Baird, P., City, Culture and Society (2018), https://doi.
org/10.1016/j.ccs.2018.03.003
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مشخص  سال  یک  او  تولد  تاریخ  بسیاری،  تصور  خالف  بر 
نیست بلکه یک دهه است. او در طی دهه 1890 به دنیا آمد. 
او  برای  را  »سینما«  نام  بود.  تخیل  مادرش  و  عکاسی  پدرش 
خیلی  شاید  تولدش  ابتدایی  سال  های  درباره  کردند!  انتخاب 
چیزها بدانید، از فیلم خروج کارگران از کارخانه تا ورود قطار 
به ایستگاه. اما خیلی از افراد نمی  دانند که او هرگز الل به دنیا 

نیامد!
کرد،  اختراع  را  صدا  دستگاه ضبط  که  این  از  بعد  ادیسون 
ابداع  متحرک  تصاویر  نمایش  برای  وسیله  ای  گرفت  تصمیم 
 35 آن  فیلم  فریم  که  »کینتوسکوپ«  شد  حاصلش  و  کند 
سینمای  در  استاندارد  یک  امروزه  که  چیزی  بود،  میلیمتری 
جهان است. یکی از فیلم  هایی که ادیسون ساخت، »عطسه آقای 
راه  میان  در  و  رد می  شود  دوربین  از جلوی  مردی  بود.  اوت« 
عطسه می  کند. این اولین فیلم مصوت تاریخ سینما بود، اما در 
هیاهوی تولید دوربین  های کوچک و سبک، گم شد. حدود دو 
دهه بعد، سینما به طور رسمی صاحب صدا شد. در آن زمان چه 
کسی حدس می  زد که سینما با کشف خطای چشم و حرکت 
در  رؤیا  و  توهم  فریب،  خالقان  از  یکی  به  ثابت خود،   تصاویر 

آینده بدل شود!
کمی به جلوتر برویم، به اصطالح سینمایی  ها فست فوروارد! 
طی سال  های 1908 تا 1917، نظام استودیویی آمریکا پی  ریزی 
شد و تقریبا تمامی اصول اولیه فیلم سازی در آن شکل گرفت. 

ترکیب  هم  با  بسیاری  فیلم سازی  شرکت  های  مدت،  این  در 
از  مردم  استقبال  و  اول  جهانی  جنگ  شدند.  محو  کاماًل  یا  و 
فیلم  های آمریکایی باعث شد تا آمریکا یکه  تاز عرصه این صنعت 
برخی  این سال  ها سینمای ملی  اگر چه در خالل  باشد.  نوین 
باالیی  تولیدات  سطح  به  آن ها  و  گرفت  شکل  نیز  کشورها  از 

رسیدند اما پیروز این میدان، نظام استودیویی آمریکا بود.
فیلمبرداری  صنعت  یافت،  پایان  اول  جهانی  جنگ  وقتی 
آمریکا تغییرات عمده و عمیقی یافته بود. محصوالت آمریکا تا 
انگلیسی،  پا  به  پای محصوالت  فیلم  بازار فروش  سال 1914 در 
فرانسوی، ایتالیایی، دانمارکی، سوئدی و آلمانی پیش می  رفت. 
به بعد کشورهایی که به طور مستقیم درگیر جنگ  از 1914 
نوارهای  خام  مواد  زیرا  دادند.  تقلیل  را  محصوالتشان  بودند، 
فیلم و مواد منفجره یکسان بود. مردم در آن سال  های آشوب 
و گرفتاری، به فیلم  های آمریکایی، کمدی  های چارلی چاپلین و 
داگالس فیربنکس، فیلم  هاب پر زدوخورد و سرگرم  کننده ویلیام 
هارت و تام میکس و داستان  های عشقی و ماجراهای گوناگونی 
که از استودیوهای آمریکایی بیرون می  آمد چشم دوخته بودند. 

کلمه تازه  ای در فرهنگ لغات جهان افزوده شده بود: هالیوود.

 هالیوود؛ سینما به مثابه صنعت
»سرگرمی«، »تفریح«، »سودآوری« و... ؛ عباراتی که از 
ابتدا همواره با هالیوود همراه بوده  اند و آن را به نماینده اصلی 

جلوه ای       ازسینما،
و

خالق
صنعته�ز

مروری بر دو دیدگاه متفاوت به سینما

زش آم�ی
دانشجوی کارشنایس ارشد

از برنامه ریزی شهری دانشگاه ش�ی

صابر
:خانجا�ز َ

َ
َ ِْ ُ
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نگاه به سینما به عنوان یک صنعت بدل کرده  اند. هالیوود پیش 
از هر چیز یک صنعت است با مجموعه  ای از شرکت  های سودآور، 
که کار خود را از استودیوهای واقع در ایاالت متحده آغاز کرده   
است. هالیوود هم، نظیر تمام صنایع فیلم سازی، شامل سه جزِء 

اصلی تولید، توزیع و نمایش فیلم  های بلند است.
 تولید: فیلم باید خلق شود. این کار از اوایل دهه 1910 
نام  به  محلی  در  آنجلس،  لس  و حومه  داخل  استودیوهای  در 
هالیوود انجام می  شد. البته این کار تنها 
نمی  شد؛  شهر  از  قسمت  آن  به  محدود 
بلکه استودیوهای کمپانی یونیورسال در 
برادران  استودیوهای  و  یونیورسال  سیتی 
فعال  نیز  بو  بانک  در  بروس(  )وارنر  وارنر 

هستند.
شدن  ساخته  از  پس  توزیع:   
فیلم  ها، شرکت های هالیوودی فیلم  ها را 
به اقصی نقاط جهان می  فرستند. توزیع 
در سطح جهان، مبنای قدرت هالیوود است. هیچ مرکز دیگری 

غیر از هالیوود، توزیعی در این سطح ندارد.
 نمایش: در نهایت فیلم  ها در سینما و سالن  های نمایش و 

تلویزیون به نمایش درمی  آیند.
نحوه کنترل آن است. مورخان  مساله مهم درباره هالیوود، 
صنعت هالیوود معتقدند که هالیوود توسط نهادهای مالی کنترل 
می  شود. تحت این دیدگاه اقتصادی متأثر از مارکسیسم، دلیلی 
برای تحلیل بیشتر وجود ندارد؛ چون رسانه  های گروهی هم مثل 
تمام جنبه  های سرمایه  داری در آمریکا، توسط قدرت  های مالی 
می شوند،  شناخته  وال  استریت  نام  به  مجموع  در  که  بانکی،  و 

شکل می یابند.
سینماهای  فروش  حجم  می دهد  نشان  رسمی  آمار 
را شامل می شود،  و مکزیک  کانادا  آمریکا،  آمریکای شمالی که 
در سال 2015 با اکران 655 فیلم، 10  میلیارد و 807  میلیون 
دالر بوده که 5/6  درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته 
شهروند  میلیون   550 از  یک  هر  موجود،  آمار  براساس  است. 
به  سینماها  در  را  فیلم   5/2 متوسط  طور  به  آمریکای شمالی 
رغبت  هالیوود،  درآمد  رشد  توجه  قابل  آمار  نشسته اند.  تماشا 
امر  افزایش داده است و همین  را  این حوزه  سرمایه گذاری در 

سبب شده تا حتی در سال  های بحران اقتصادی آمریکا، همچنان 
این صنعت با نمودار رو به رشدی به فعالیت خود ادامه دهد و 
به عنوان یک صنعت با مسیر توسعه  متوقف ناشدنی تلقی شود.

حتی اگر قدرت اقتصادی هالیوود نه فقط از توزیع فیلم  های 
در  کردن  غلو  ناشی شود،  آن ها  نمایش  و  توزیع  از  بلکه  بلند، 
این  اقتصادی آن غلط است. چون علی رغم حجم  باب قدرت 
امپراتوری  های وسیع، رقم درآمد آن ها در مقایسه با عواید واقعی 
غول  های نفتی یا صنعتی مثل جنرال موتورز رنگ می  بازد. به 
عنوان مثال با آن که IBM در دهه 90 خیلی ضعیف عمل کرده 
اما هنوز هم می تواند هالیوود و تمام غول  های رسانه ای  است، 
آن را جذب کند. شاید این مساله به این سبب مورد توجه قرار 
مردم  فراغت  اوقات  اعظم  قسمت  هالیوود  تولیدات  که  نگرفته 
را سپری می  سازد؛ مردم در امریکا فیلم و تلویزیون زیاد تماشا 
می  کنند با جمع این دقایق به رقمی بالغ بر 250 میلیارد ساعت 
ساعتی  درآمد  متوسط  که  کنیم  فرض  اگر  می رسیم.  سال  در 
در آمریکا 10 دالر باشد، ما به رقم وحشتناک چندین تریلیون 
دالر زمان صرف شده می  رسیم. اما چون این رقم، مبلغ صرف 
شده برای تفریحات نیست، پس باید گفت که صنعت هالیوود 
یک صنعت متوسط، هرچند سودآور و بسیار بانفوذ است که از 

چندین تجارت متفاوت تشکیل شده است. 

 سینمای اروپا؛ جلوه  ای از هنر ناب
که  هستند  مضمون  هایی  و...  انسانیت  هنر،  زیبایی  شناسی، 
این  جا  آمیخته  اند.  هم  در  اروپا  ناب  هنری  سینمای  با  همواره 
دیگر دغدغه اصلی سود و سرمایه نبود، بلکه برانگیختن حس و 
ذوق هنری، جهان  بینی و فلسفه هنرمند و ایجاد تفکر در بیننده 

در اولویت بود.
پس از پیدایش سینما، اروپایی ها نیز عمدتا از این کشف تازه 
و  اتریش  ایتالیا، سینمای  کردند، سینمای  استقبال  به سرعت 
سینمای آلمان پیشگامان هنرهفتم در اروپا به حساب می  آمدند 
داشتند.   اختیار  در  عرصه  این  در  هم  را  بزرگی  غول های  و 
جهانی  از جنگ  پس  اروپای  سینمای  اصلی  جنبش های 
دوم شامل سینمای آزاد، موج نوی فرانسه، مکتب فیلم لهستان، 
موج نوی چک اسلواک، سینمای نوین آلمان و موج نو سینمای 

انگلستان می  شود.

انواع هنر سنتی مبتنی 
اصالت  ارزش  اندیشه  بر 
مکانیکی  تکثیر  اما  بود، 
آن حضور بی  واسطه  را که 
اثر هنری را فراگرفته بود، 
نابود و شی تکثیری را از 

قلمرو سنت جدا کرد. 
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 سینما؛ هنر یا صنعت؟
مطمئنا نمی  توان پاسخ قاطعی به این پرسش داد. در بهترین 
حالت می  توان گفت که سینما شالوده  ای از هر دو است. گاهی 
مانند سینمای آمریکا نقش صنعت در آن پررنگ  تر می  شود و 
گاهی مانند سینمای اروپا، هنر نقش پررنگ  تری را ایفا می کند.

صنعتی  تولید  زمینه  در  بنیامین  والتر  دیدگاه  به  پرداختن 
می  تواند جالب باشد. به عقیده او تکثیر مکانیکی در برابر تکثیر 
دستی، تغییر ژرفی هم در مفهوم و هم در عملکرد کار هنری 
ایجاد کرده است. انواع هنر سنتی مبتنی بر اندیشه ارزش اصالت 
بود، اما تکثیر مکانیکی آن حضور بی  واسطه  را که اثر هنری را 
فراگرفته بود، نابود و شی تکثیری را از قلمرو سنت جدا کرد. 
تولید  و  رود  بین  از  معیار  یک  عنوان  به  اصالت  که  هنگامی 
صنعتی جایگزین شود، تمامی عملکرد هنر نیز دگرگون خواهد 
شد. در عوض، این هنر به لحاظ این که تعداد بیشتری از مردم 
بدان دسترسی می یابند، از توان مردم  ساالری بیشتری برخوردار 
می  شود. از طرفی بنیامین عقیده دارد که سینمای صنعتی از 
طریق نظام ستاره  سازی یعنی پرورش دروغین یک شخصیت در 
بیرون از استودیو، نوعی جذبه ناشی از حضور بی  واسطه ایجاد 
می  کند. او این امر را مربوط به میل ذاتی توسعه که در وجود 

سینما نهادینه شده است می  داند.
بسیاری به این دلیل با سینمای صنعتی مخالفند که معتقدند 
توده  ای،  رسانه  های  مصرف  کنندگان  نزد  در  تخیل  توانایی  های 
رشد نمی  یابد. زیرا هیچ  گونه تأثیری بر ساز   و کار روان  شناختی 

آن  ها باقی نمی  گذارد. فقدان این توانایی را باید 
سینما  نوع  این    عینی  طبیعت  از  ناشی 
به  نیاز  ارضای  منظور  به  آن  ها  دانست. 
سرعت، مشاهده  گری و تجربه که امیالی 

ساخته  گونه  ای  به  هستند،  انکارناشدنی 
اختیار  در  تمامی  به  را  آن  ها  تا  شده  اند 

که  آن  بدون  دهند،  قرار  بیننده 
تقویت  او  در ذهن  را  پرسشی 
فقط  کنش  این  لذا  کنند. 
نیمه  ارادی  مشارکت  مستلزم 
منظری  هیچ  و  است  بیننده 

برای تخیل او نمی  گشاید.

نظریه  پردازان کالسیک سینما برای این که ثابت کنند سینما 
که  بودند  مدعی  آنان  می  کردند.  منازعه  مخالفان  با  است  هنر 
ویژه  ای،  فنون  با  بلکه  نیست،  خارجی  واقعیت  بازنمایی  فیلم 
تعیُّنات جهان بیرونی را تغییر شکل بنیادی می  دهد و بار دیگر 
آن  ها را کنار یک  دیگر می  نشاند. بنابراین جایگاه ویژه سینما در 
تفاوت  گاه میان جهان بیرونی و واقعیت فوق  العاده سینمایی قرار 
اما  باشد.  تفاوت موجب می  شود که سینما هنر  و همین  دارد 

طبق استدالل والتر بنیامین هیچ هنری 
تکثیر مکانیکی انجام نمی  دهد!

سینما هر چه که باشد، چه صنعت یا 
که هنر، چه سرگرمی یا فلسفه، زیباترین 
این  در  تقلب  و  فریب  شیرین  ترین  و 
مثل  سینما  مورد  در  صحبت  دنیاست. 
سینما  زیرا  رؤیاست؛  مورد  در  صحبت 
سال  ها  می  کند:  استفاده  رؤیاها  زبان  از 
و شما  ثانیه عبور کند  می  تواند در یک 

می  توانید در لحظه  ای از یک مکان به مکان دیگر بروید. سینما 
می  تواند مجموعه  ای از ایده  های انتزاعی باشد، در عین حال که 
می  تواند تنها بیانگر لحظات ساده و پیش  پا  افتاده زندگی باشد. 
تأثیر  زندگی  از  هم  است؛  زندگی  و  هنر  میان  چیزی  سینما 
این  همه،  از  بیشتر  اما  می  گذارد.  تأثیر  آن  بر  هم  و  می  گیرد 
روزها سینما جلوه  ای خالق از هنر است که به طور پیچیده  ای با 

صنعت درهم  آمیخته شده است.

من  عقیده  به 
طور  به  آمریکا  سینمای 
کاالیی  به  تبدیل  خاص 
است.  شده  یک  بار  مصرف 
حتی نمی  توان نام سینما 
را به آن داد، فقط و فقط 

فیلمسازی است.

مه
لنا
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ف
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 پیشگفتار
فرهنگ غذایی یکی از عادات روزمره و جزئی از آداب و رسوم 
یک ملت است که می تواند به واسطه دارا بودن تنوعی از طعم ها، 
رنگ ها و عطر ها، به عنوان یک محصول خالق زیبایی شناسانه 
مورد توجه قرار گیرد. به عقیده مایک فیترستون، جامعه شناس 
تحت  شده  شناخته  اجتماعی  فرآیند  یک  امروزه  بریتانیایی، 
عنوان "زیبایی شناسی زندگی روزمره" وجود دارد که به دنبال 
کاهش شکاف بین "هنر" و "فعالیت های روزمره" و تبدیل زندگی 
باعث  مفهومی،  تحول  این  می باشد.  هنری  اثر  یک  به  روزمره 
هنر،  قدردانی  از  زیبایی شناسی  تعریف  کردن  پیدا  گسترش 
موسیقی یا مجسمه سازی به تنوع بخشی به فعالیت های روزمره 
نیز  انسان  بنیادی  نیازهای  از  که  آشامیدن  و  خوردن  همانند 

هستند، شده است. 
آشپزی به عنوان یک فعالیت فرهنگی و خالقانه، عمیقا در 
جوامع شهری و زندگی روزمره ریشه دارد. خرد و دانش الهام 
گرفته از مردم، یا همان فرهنگ، به عنوان منبع اصلی آشپزی 
خالق تلقی می شود. با تکیه بر نوآوری ، صنعت آشپزی از مرحله 
ایده ها  آن  که طی  فرآیندی  می رسد،  مصرف  مرحله  به  تولید 
باعث  متنوع  غذاهای  تهیه  می آید.  به  وجود  جدید  الهامات  و 
می شود اشکال هنری و فرهنگی بیشتری از طریق چیدمان غذا، 
نمایش  به  غذاها  رنگ  ترکیب  و هماهنگی  دکوراسیون ظروف 

گذاشته شود.

 مروری کلی بر »شهر آشپزی«
شهر آشپزی در شبکه شهرهای خالق یونسکو عبارت است 
از شهری خالق که با ویژگی های بومی هر منطقه عجین شده 
 است. فرهنگ آشپزی در هر نقطه از جهان با توجه به تفاوت های 
جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی و تفاوت در آداب و رسوم فرهنگی 

دانشجوی کارشنایس مهندیس
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

آنیتا
:دامن شکوه

زخانه ایآش�پ
به وسعت

شهر
 های 

گ
مروری بر ویژ�

ی ز یک شهر خالق آش�پ

زخانه ایآش�پ
ِ َ ُ
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هر منطقه، بسیار غنی و متنوع بوده و فعالیت های گسترده و 
مداومی از جمله توریسم و تجارت باعث اهمیت این فرهنگ در 

فرآیند جهانی  شدن غذا و هنر آشپزی داشته است.
خالقانه  توسعه  پارادایم  یک  عنوان  به  آشپزی«  »شهر   .1

برای شهرهای کوچک و متوسط در سراسر جهان:
عنوان شهر  به  در جهان  اواخر سال 2015، هجده شهر  تا 
آشپزی انتخاب شدند که در میان آن ها، 10 شهر از کشورهای 
ده  تعداد  شهری،  مقیاس  در  شده اند.  انتخاب  توسعه  حال  در 
به  که  می باشد  نفر  هزار  پانصد  از  کمتر  جمعیتی  دارای  شهر 
عنوان شهرهای با اندازه کوچک و متوسط دسته بندی شده اند 
و چهار شهر با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر از کشورهای 
پر جمعیت مثل چین، برزیل و ترکیه انتخاب شده اند. بنابراین 
کامال  آشپزی  خالق  شهر  گرفته،  صورت  تحلیل های  طبق  بر 
مستقل از اندازه شهر، جمعیت و اقتصاد شهرهاست و بسیاری 
قابلیت  باالی خالقیت  پتانسیل  با  مقیاس  از شهرهای کوچک 

پیوستن به این شبکه از شهرها را دارند.
2. آشپزی به عنوان بخشی از صنایع خالقانه به دنبال شهرت 

جهانی:
شبکه ی شهرهای خالق یونسکو )UCCN( در راستای ترویج 
صنایع  و  خالقیت  که  است  شهرهایی  با  همکاری  گسترش  و 
برنامه های توسعه ی شهری خود در سطح  فرهنگی را در قلب 
محلی قرار داده و فعاالنه در سطح بین المللی همکاری می کنند. 
آشپزی به عنوان یک نوع از منابع حیاتی شهری و یک صنعت 
خالق و فرهنگی در شهر، سزاوار توجهی برابر با زمینه های دیگر 
مانند صنایع دستی و هنرهای محلی، موسیقی، ادبیات و غیره 

است.
در ابتدای امر تنها کشورهایی که آشپزی را در دسته صنایع 
فرهنگی خالق جای داده و توجه جهان را به صنعت غذا، فیلم، 
انیمیشن و بازی جلب کرده بودند، دو کشور ژاپن و کره جنوبی 
بودند. همان طور که شهرهای بیشتری به بخش شهرهای خالق 
می پیوندند،   )UCCN( یونسکو  خالق  شهرهای  شبکه  آشپزی 
مفهوم هنر آشپزی به عنوان یک صنعت خالقانه در شهر و تاثیر 
آن بر معرفی و ترویج فرهنگ و هویت بومی شهرها، تعامالت 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر مدنظر قرار می گیرد.
3. حفظ میراث آشپزی بومی در چشم انداز شهرهای خالق 

یونسکو:
چشم اندازهای عمومی یک شهر آشپزی بر تقویت غذاهای 
میراثی و سنت های آشپزی تاکید دارند که اجزایی حیاتی برای 
حفاظت از منابع نامحدود فرهنگی هر شهر هستند. در نتیجه هر 
شهری که به این شبکه می پیوندد باید در راستای ترویج، توسعه 
و گسترش فرهنگ آشپزی بومی خود تالش کند و اطالعات و 
به  با دیگر شهرها و فرهنگ ها  این زمینه  را در  تجربیات خود 

اشتراک بگذارد.

خالق  شهر  یک  معیارهای   
آشپزی

هشت  یونسکو،  متحد،  ملل  سازمان 
معیار را برای تعیین و تعریف شهر خالق 
آشپزی تعیین کرده و این معیارها را به 
این  در  به عضویت  تمایل  شهرهایی که 
هر  است؛  کرده  معرفی  دارند،  را  شبکه 
شهر می تواند با استفاده از پتانسیل ها و 

توانایی های بالقوه ای که در سنت و فرهنگ مردمی و بومی خود 
دارد، در جهت تقویت این معیارها بکوشد.

معیارهای ارایه شده از طرف شبکه شهرهای خالق یونسکو 
عبارتند از:

ناحیه  هویت بخش  که  پیشرفته ای  و  یافته  توسعه  آشپزی   .1
شهری مربوطه باشد؛

2. جامعه شهری سرزنده استفاده کننده از رستوران های متعدد؛
3. استفاده از مواد اولیه بومی در غذاهای سنتی؛

روش های  و  سنتی  آشپزی  شیوه های  محلی،  دانش  وجود   .4
پخت و پز که توسط پیشرفت صنعتی و تکنولوژیکی خدشه دار 

نشده باشند؛
5. بازار مواد غذایی و صنعت غذایی سنتی و بومی؛

6. سنت میزبانی جشنواره ها، مسابقات و دیگر ابزارهای شناخته 
شده که به طور گسترده و هدفمند برگزار شوند؛

7. احترام به محیط زیست و ارتقا محصوالت پایدار محلی؛
8. ارتقا عزت عمومی و ارتقا تغذیه در موسسات آموزشی و در 
برنامه های  در  زیستی  تنوع  از  حفاظت  برنامه های  گرفتن  نظر 

آموزشی مدارس و موسسات پخت و پز؛

چشم اندازهای عمومی 
بر  آشپزی  شهر  یک 
و  میراثی  غذاهای  تقویت 
تاکید  آشپزی  سنت های 
حیاتی  اجزایی  که  دارند 
منابع  از  حفاظت  برای 
نامحدود فرهنگی هر شهر 

هستند.
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بر  مبتنی  محلی  اقتصاد  متحده؛  ایاالت  توسان،   
خوراک

قدمت  باالترین  دارای  آریزونا،  ایالت  در  واقع  توسان،  شهر 
کشاورزی در تمام کشور است. این شهر دارای تاریخچه ای به 
قدمت 300 سال، از تاکستان ها، باغات و صنعت دامداری است. 
این صنایع و مشاغل، مجموعه ای از خوراک ها و سنن آشپزی 
بومی این شهر را در طول تاریخ شکل داده اند، که منبع غنی 
هویت و حیاتی برای جامعه یک میلیون 
خوراک های  است.  شهر  این  نفری 
توسان،  شهر  فرد  به   منحصر  بومی 
تاریخی،  و  فرهنگی  الیه  چندین  نتیجه  
و  محلی  غذایی  مواد  از  مختلفی  انواع 
سنتی  فنون  و  تکنیک ها  تاریخی  تداوم 

آماده سازی غذاها می باشد.
در  توسان  شهر  محلی  حکومت 
عنوان  به  آشپزی  میراث  حفظ  راستای 
عنصری هویت بخش و موتور رونق اقتصادی شهر، از طریق ایجاد 
یکپارچگی در نهادهای مربوطه مدیریت شهری، تهیه و تنظیم 
برنامه های راهبردی و مقررات و ضوابط مربوط به امنیت، تولید 
پایدار در بخش  و توزیع مواد غذایی بومی و سنتی به صورت 

محلی را در دستور کار قرار داده است. 
بازارچه های پررونق کشاورزی و آشپزی، ده ها جشنواره غذای 
و  غذا  سنت  بیشتر  هرچه  تداوم  باعث  نمایشگاه ها،  و  سالیانه 
آشپزی بومی این شهر شده اند. همچنین برنامه های چندبخشی 
شامل  که   »TUCSON MEET YOURSELF« فستیوال  مانند 
بازارچه های  و  دستی  صنایع  نمایشگاه  بومی،  موسیقی  اجرای 
غذا می باشد، ساالنه بیش از صدهزار شرکت کننده را از داخل 
برنامه های آشپزی  این  بر  و خارج کشور جذب می کند. عالوه 
و  جهانی  شده ی  تقدیر  و  سرشناس  آشپزهای  توسط  مدرن 
رستوران های مستقل تهیه می شود، که غذاهای سنتی و معاصر 

را با استفاده از مواد اولیه بومی شهر تهیه می کنند. 
بدون شک، می توان توسان را شهری با اقتصاد محلی مبتنی 
بر خوراک و آشپزی بومی دانست. با این وجود، اقدامات مربوط 
به استفاده از غذا و آشپزی بومی به عنوان یک موتور کلیدی 
برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، در این شهر مورد تاکید 
و تمرکز قرار گرفته است. به طور مثال، ساخت باغ های محلی 

از پروژه های بسیاری است  به عنوان مسکن عمومی تنها یکی 
موانع  حذف  و  شهر  منطقه بندی  مقررات  اصالح  هدف  با  که 
برای تولید مواد غذایی در شهر و فروش مواد غذایی محلی، به 
اجرا درآمده است. این پروژه با استقبال فراوان از سوی توده ی 
مردم مواجه شد، که هدف آن ایجاد باغ های خانگی و اجتماعی، 
مزارع شهری، گلخانه ها، بازارهای کشاورزی و دامداری حیوانات 

کوچک در مناطق مسکونی بود.
به عنوان یک شهر خالق آشپزی و در راستای مشارکت با 
شبکه شهرهای خالق یونسکو، توسان اهداف عملیاتی زیر را در 

دستورکار قرار داده است:
− هدف 	 با  غذا  نوآوری  و  امنیت  عدالت،  مرکز  ایجاد 

توزیع  و  تولید  بهبود  سالم،  غذاهای  به  دسترسی  افزایش 
پایدار و گسترش فرصت های شغلی در  مواد غذایی محلی 

صنایع غذایی؛
− همکاری 	 طریق  از  متقابل،  رویکردهای  پرورش 

در  فعاالنه  عضویت  و  ادبیات  و  آشپزی  خالق  شهرهای  با 
بر  تمرکز  با  کشاورزی،  و  آشپزی  متون  بین المللی  انجمن 

ترویج مصرف مواد غذایی سالم؛
− همکاری با دیگر شهرهای خالق آشپزی در راستای 	

و  ترویج  و  راهبردهای حفاظت  و  منابع  و گسترش  توسعه 
انتشار میراث گونه های زراعی، و همچنین ترویج استفاده از 

غذاهای مناسب، مغذی و سالم؛
− از 	 حمایت  چگونگی  مورد  در  روش ها  بهترین  تبادل 

تولیدکنندگان محلی، توسعه تعاونی ها و بازارهای عمومی، 
تولید مواد غذایی در شهر و حفاظت و توزیع آن.
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به  مربوط  اقدامات 
آشپزی  و  غذا  از  استفاده 
بومی به عنوان یک موتور 
دستیابی  برای  کلیدی 
شهری،  پایدار  توسعه  به 
قرار  تأکید  مورد  بایستی 

گیرد.
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دانشجوی کارشنایس
نقایسش دانشگاه یزد
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صنایع خالق در دنیای امروز، اقتصاد بسیاری از شهرهای دنیا 
را می گردانند. صنعت غذا نیز به دلیل نشأت گرفتن از آداب و 
آن  مردمان  فرهنگ  ترویج  بر  عالوه  شهر  هر  فرهنگ  و  رسوم 
شهر و شناساندن آن به ملل دیگر خود به عنوان موتور محرکه 
با  شبکه  این  در  عضو  شهرهای  می کند.  عمل  شهر  اقتصادی 
این  توانسته اند  زمینه  این  در  بلندمدت  سیاست گذاری های 

مشخصه خود را به یک برند جهانی تبدیل کنند.
شهرهای  شبکه  راه اندازی  به  تصمیم   2002 سال  از  یونسکو 
خالق گرفت. شبکه شهرهاي خالق یعني شهرهایي که در یکي 
موسیقي«  و  هنر  غذا،  معماري،  »صنایع دستي،  حوزه  پنج  از 
ویژگي خاصي داشته باشند. این دسته بندی به  نوعي تبدیل به 
اتفاق  این  از یکدیگر شد.  مشخصه متمایزکننده  شهرهای دنیا 

پس از هفت سال در سال 2009 محقق شد.

ده  نام  یونسکو،  سوی  از  شده  اعالم  فهرست  در  کلی  طور  به 
شهر به عنوان شهرهای خالق غذا به چشم می خورد. عالوه بر 
شهرهای  »رشت«،  یعنی  غذا  خالق  شهر  ایرانی  نمونه 
)اسپانیا(،  )نروژ(، »برگوس«  )برزیل(، »برگن«  »بلم« 
»ِدنیا« )اسپانیا(، »انسنادا« )مکزیک(، »گازی آنتپ« 
نیز  و  )تایلند(  »پوکت«  )ایتالیا(،  »پارما«  )ترکیه(، 
»تاکسان« )ایاالت متحده( در این فهرست جدید حضور دارند. 
هر یک از این شهرها به خاطر تنوع غذایی که بیشتر به خاطر 
این فهرست جای  سابقه کهن فرهنگی آن ها شکل گرفته، در 
گرفته اند. البته پیش از این نیز هشت شهر دیگر در این فهرست 
جای داشتند. گفتنی است شهر »پوپایان« در کلمبیا، نخستین 
شهر جهان بود که در فهرست شهر آشپزی یونسکو جای گرفت.

کشور اسپانیا با وجود داشتن دو شهر خالق غذا توانسته جایگاه 
در  کند.  تثبیت  جهان  در  صنعت  این  برند  عنوان  به  را  خود 
بسیار  پتانسیل های  داشتن  وجود  با  رشت  شهر  نیز  ما  کشور 
در این زمینه به علت نبود سیاست گذاری های مناسب، عدم به  
این  برای کارآفرینان  نیروهای بومی و تسهیل مسیر  کارگیری 
حوزه، هنوز نتوانسته داشته های خود را چنان که باید در سطح 

ملی و جهانی معرفی کند. 
در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی مبانی در نظر گرفته 

خالق
باصنعت

مزه

مقدمه ای بر شهرهای 
خالق غذا

دانشجوی کارشنایس ارشد
طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

زهرا
:خرسوی پور

70

13
97

ار 
 به
م |

ده
هج

ره 
شما

م | 
 نه

ال
س

ََِ
ِ



71

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

شده برای شهر خالق، به مقایسه ی رشت از ایران و دو شهر از 
اسپانیا پرداخته و نقاط افتراق و اشتراک این شهرها در زمینه 
جهت  باشد  گامی  که  امید  این  با  شود؛  شناخته  صنعت  این 

شناساندن رشت به عنوان برند صنعت خالق غذا.

 رشت؛ مهد خلق مزه های نو
و  دریایی  محصوالت  زیاد  تنوع  از  بهره مندی  خاطر  به  رشت 
کم نظیری  غذایی  تنوع  از  فرهنگی،  کهن  سابقه  نیز  و  گیاهی 

برخوردار است. 
با  انواع خوراک ها  البته بسیاری نقاط دیگر گیالن،  در رشت و 
استفاده از گیاهان مختلف تهیه می شود؛ افزون بر این، برخالف 
به  تنها  آن ها  در  گوشتی  منابع  که  ایران  شهرهای  از  بسیاری 
است،  محدود  دیگر  اهلی  حیوان  و چند  گوسفند  گاو،  گوشت 
غذاهای  و  بوده  برخوردار  نیز  زیادی  گوشتی  تنوع  از  رشت 
پرندگان  محلی،  حیوانات  انواع  گوشت  از  استفاده  با  گوناگونی 
وحشی و نیز ماهی در این شهر تهیه می شود. برخی آمارهای 
حکایت  رشت  در  محلی  غذای  نوع   170 تهیه  از  شده،  اعالم 

دارند.
در بسیاری از مناطق ایران به خاطر کمیاب بودن منابع غذایی 
در فصل زمستان، تنوع غذایی در این فصل کاهش چشمگیری 
گونه   60 حدود  گیالن،  در  که  است  حالی  در  این  می یابد؛ 
غذای محلی ویژه زمستان موجود است. همچنین وجود تعداد 
زیادی رستوران و غذاخوری در این شهر، حاکی از اهمیت مقوله 

خوراک برای مردم این دیار و وجود تنوع غذایی است.
با  مردم  تجربه  قرن ها  حاصل  گیالن،  در  خورشت ها  گوناگونی 
ذوق خطه سرسبز و معتدل گیالن است. ترش تره، باقال قاتوق، 

میرزا قاسمی، گزنه تره، شیرین تره، کدو تره، خلفه تره، اشکنه 
تره، پیالس تره، تورنگ زبانی تره، سیرابیج، پنیر بیج، خشکابیج 

و ... از انواع خورشت های ساده اما خوش طعم  گیلکی است.
انتخاب شهر رشت به عنوان شهر خالق غذا از سوی یونسکو، 
نشان از پتانسیل باالی توریسم غذایی و جذب گردشگر به شهر 
رشت و استان گیالن دارد و این یک گام اساسی به سوی یکی 

از مهم ترین اهداف، یعنی برندسازی رشت است ]1[.

 برگوس )Burgos(، اسپانیا
مشخصه متمایزکننده شهر برگوس، صنعت غذایی آن است که 
غذا  صنعت  در  شهر  این  جمعیت  درصد   26 بکارگیری  سبب 
تحقیقات  روی  خاص  طور  به  برگوس  غذایی  چشم انداز  است. 
علمی در زمینه پیشرفت تدریجی گونه های انسان متمرکز است. 
خوراک شناسی  پیشرفت  در  خودجوش  مطالعات  در  برگوس 
پیشگام است. بر اساس مطالعات تجربی بر روی مصرف انرژی 
شده  تعریف  انسانی1  موتورهای  پروژه  انسان،  بدن  توسط  غذا 
انجام  است که توسط آزمایشگاه جهانی پیشرفت غذا در حال 
است و هدف آن افزایش آگاهی در سطوح محلی و بین المللی در 
زمینه ایجاد ارتباط بین غذا، سالمت انسان و پیشرفت گونه های 

انسانی است.
جهت  تجربی  مطالعات  انجام  برای   )UBU( برگوس  دانشگاه 
کشف ارتباط بین میزان مصرف غذا و پیشرفت انسان، گروهی 
از نیروی انسانی متخصص را گرد هم آورده است که با چندین 
ایمنی  پیشگامانه،  تغذیه، خوراک شناسی  علوم  مورد  در  برنامه 
آن ها  هدف  و  می کنند  فعالیت  تغذیه  و  بیوتکنولوژی  غذایی، 
برای  خاص  مشخصه های  با  جدید  غذاهای  طراحی  گسترش 

1 Human Motors

http://www.shekamsalam.com/
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بهبود سیستم قلبی عروقی است. 
برگوس از سال 2013 عنوان شهر غذای اسپانیا را از آن خود کرد 
و از آن پس بود که صنعت خالق غذای برگوس به پیشرفت های 
چشمگیری دست یافت. این شهر با هدف ارتقاء غذا به عنوان 
یک عامل محرک کلیدی برای توسعه شهری پایدار، در چندین 
شبکه از شهرهای غذایی در سطح اروپا مشارکت دارد. پروژه هایی 
مانند ِدوورا و برگوس آلی منتا2  -که اکثراً زیر نظر شهرداری 

راه اندازی و اداره می شوند- بدین منظور اجرا شده  است.
بخش های  شامل  صنعت  این  تبلیغ  برای  برگوس  شهر  اهداف 

زیر است:
− خالق 	 صنایع  در  دیگر  شهرهای  دادن  مشارکت 

در  تجربیات  انتقال  و  مشترک  تحقیقات  اجرای  برای  غذا 
مشخص  همچنین  انسانی.  موتورهای  پروژه ی  چارچوب 
کردن برنامه ای به عنوان برند پیشتاز بین المللی در جهت 
افزایش آگاهی در مورد ارتباط بین غذا، سالمتی و پیشرفت 

گونه های انسانی.
− و 	 غذا  خالق  صنایع  برای  متنوع  برنامه های  اجرای 

همچنین تخصیص بخشی از مرکز شهر به ناحیه ای  برای 
تقویت اقتصاد خالق محلی ناشی از غذا.

−  اشتراک فعالیت ها، تسهیل مبادالت و ارتباطات  بین 	

2 Devora and Burgos Alimenta

شهری در زمینه رویدادهای غذایی با شهرهای غذایی دیگر 
برای  مرکزی  عنوان  به  حوزه  این  بیشتر  تقویت  سبب  که 

زیست پذیری و توسعه شهری می شود ]2[.

 ِدنیا )Denia(، اسپانیا
ِدنیا شهری بندری با آب و هوای مدیترانه ای در شرق اسپانیاست 
که با دارا بودن فضای گسترده برای ماهیگیری سنتی، ساالنه 
حدود 15 میلیون یورو به اقتصاد محلی کمک می کند. مهم ترین 
محرک های اقتصادی این شهر صنایع غذایی هستند که در آن 
چشم انداز  کرده اند.  ایجاد  شغل   2500 حدود  کارآفرین،   500
از  پیدایش مدل های خالقانه  بر روی  ویژه  به طور  ِدنیا  غذایی 

اکوسیستم های غذای محلی تمرکز دارد. 
صنعت غذایی ِدنیا از عادت های غذایی مدیترانه ای الهام می گیرد؛ 
برای مثال حمایت از غذاهای سالم بر مبنای محصوالت و منابع 
محلی یکی از مهم ترین اهداف این صنعت به شمار می رود. ِدنیا 
صنعت  تقویت  برای  سرمایه گذاران  بین  همکاری  اهمیت  بر 
فعالیت ها  گسترش  شهر  این  اقدامات  از  یکی  دارد.  تأکید  غذا 
مانند  بین المللی  و  محلی  فعاالن  توسط  متنوع  رویدادهای  و 
که  است  ِدنیا3  قرمز  میگو  بین المللی  خالقانه  آشپزی  مسابقه 

ساالنه بین پنجاه سرآشپز از سرتاسر دنیا برگزار می شود.

3 International Creative Cuisine Competition of the Red Prawn of Dénia
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ِدنیا عهده دار اشتراک تجربه و دانش به ویژه در چارچوب برنامه 
مؤسسه  توسط  پیشگامانه  صورت  به  که  است  باز4  آفریقای 
رابطه  یک  از  راستا  این  در  و  می شود  برگزار  باالریا5  فرهنگی 
نیز  مراکش  در  تنجیر  خود،  خواهرخوانده  شهر  با  سودبخش 
بهره می  برد. در این برنامه ِدنیا هدف خود را بر گسترش شبکه 
شهرهای خالق یونسکو به آفریقا و کشورهای عربی به منظور 
گذاشته  آینده  در  مشارکت  به  مناطق  این  کشورهای  تشویق 

است.

 چشم اندازهای ِدنیا به عنوان شهر خالق غذا
تازه و  تولید غذای محلی سالم،  افزایش  این شهر  هدف اصلی 
متناسب با هر فصل و تقویت صنعت مداوم و اشتراکی غذا است 

و در این راستا اهداف زیر را نیز دنبال می کند:
− ایجاد صنایع غذایی جدید 	 و  تشویق کارآفرینان غذا 

برای بهبود کیفیت زندگی شهری از طریق فرم های خالقانه 
برای محافظت از میراث فرهنگی-غذایی شهر و ایجاد یک 
از  آشپزی  دانشجویان  و  سرآشپزها  بین  مبادالتی  برنامه 

شهرهای خالق غذا.
− شهرهای 	 دیگر  با  اقدامات  و  روش ها  دانش،  تبادل 

مداوم  گسترش  هدف  با  مدل هایی  در  ویژه  به  غذا  خالق 
ارائه  برای  محلی  غذای  اکوسیستم های  در  مشارکت ها 

»چارچوب اقدامات خوب«6
− انتشار اقدامات و اهداف شبکه شهرهای خالق یونسکو7 	

تشویق کشورهای  برای  آفریقا  باز  برنامه  از طریق  ویژه  به 
آفریقایی و عربی برای مشارکت در شبکه و همچنین تقویت 
همکاری های شمال-جنوب، جنوب-جنوب، شمال-جنوب-

جنوب ]3[.
شهر  سه  این  مورد  در  شده  انجام  بررسی های  از  که  همانطور 
زمینه  این  در  قوی   پتانسیل های  از  شهر  سه  هر  بر می آید، 
از  این تفاوت که شهر رشت به علت بهره مندی  با  برخوردارند 
با  از گونه های غذایی  فرد  به  و هوایی منحصر  ویژگی های آب 
تنوع باالتری برخوردار است؛ این در حالی است که شهرهای ِدنیا 
و برگوس با داشتن گونه های غذایی کمتر ساالنه برگزارکننده 

4 Open Africa programme

5 Balearia Cultural Foundation

6 Decalogue of Good Practices

7 UNESCO Creative Cities Network

فستیوال های جهانی متعددی هستند که عالقمندان این رشته 
و  می آورند  یکدیگر  گرد  شهر  دو  این  در  جهان  سرتاسر  از  را 
اتفاق  این  رونق چشم گیری می بخشند.  را  اقتصاد شهر  چرخه 
خود نشان از سیاست گذاری های کالن در زمینه صنعت غذا و 

برنامه ریزی برای تقویت آن است.
و  برگوس  شهرهای  شد،  گفته  نیز  این  از  پیش  که  همان طور 
سایر  با  مشترک  برنامه های  ایجاد  بر  را  خود  تمرکز  تمام  ِدنیا 

کشورهای جهان گذاشته اند، اما در شهر 
رشت با وجود تنوع زیاد گونه های غذایی 
به هیچ عنوان در این زمینه هدف گذاری 
محلی  مختصر  فعالیت های  به  و  نشده 
اکتفا شده است. شهرهای ِدنیا و برگوس 
از این مزیت در جهت اتصال بین مراکز 
صنعت  برده ،  بهره  صنعت  و  تحقیقاتی 
غذا را به سالمت و بهبود کیفیت زندگی 
بشر پیوند داده  و در این زمینه تحقیقات 
را آغاز نموده اند، در صورتی  گسترده ای 
که در شهر رشت به اندک درآمد محلی 

از این پتانسیل بسنده شده است.
و  اهداف  تدوین  نظر می رسد  به  انجام شده،  بررسی های  طبق 
سیاست گذاری مناسب، اولین گام در جهت گسترش هرچه بهتر 
این صنعت در شهر رشت و به دنبال آن به راه انداختن چرخ آن 
در همه شهرها است و در صورتی که این سیاست ها در راستای 
باشد  مشترک  برنامه های  برگزاری  و  تجربیات  و  دانش  تبادل 

می توانند به برندسازی شهر در سطح بین المللی کمک کند.

 منابع و مآخذ
[1] http://qudsonline.ir/news/551210

[2] https://en.unesco.org/creative-cities/burgos

[3] https://en.unesco.org/creative-cities/d%C3%A9nia

به  نیز  غذا  صنعت 
از  گرفتن  نشأت  دلیل 
فرهنگ  و  رسوم  و  آداب 
ترویج  بر  عالوه  شهر  هر 
شهر  آن  مردمان  فرهنگ 
ملل  به  آن  شناساندن  و 
دیگر خود به عنوان موتور 
شهر  اقتصادی  محرکه 

عمل می کند.

http://qudsonline.ir/news/551210/%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 مقدمه
شنیده ها  دیده ها،  ذهنیات،  براساس  متنی  نوشتن  شاید 
اتفاق  مکان  آن  در  و رخدادهایی که  وقایع  با  زندگی کردن  و 
افتاده، از جایگاه علمی باالیی برخوردار نباشد و نشود آن را در 
قالب های علمی جای داد و منتظر مراتب باالی علمی نشست، 
ولی به هرجهت حداقل می توان اینگونه نوشته ها را درقالب یک 
تا  این متن سعی شده  ادبی، گنجاند. در  نگاری علمی-  وقایع 
جای ممکن به چارچوب های از پیش تعیین شده پایبند مانده و 

رسالت علمی  ادبی متن حفظ گردد.
***

می باشد.  خوزستان  استان  در  شده  شناخته  شهری  آبادان 
گردیده  احاطه  بهمن شیر  و  اروند  رودخانه   دو  با  که  جزیره ای 
و  حرف  و  داستان ها  با   است، 

نقل های آشنا که هر ایرانی آن ها را شنیده  است. اما آنچه مهم 
است و شالوده  این نوشته را تشکیل می دهد، ترکیب عوامل و 
ما  و  می گردد  رویدادی شهری  به  منجر  که  است  فاکتورهایی 
اقتصاد خالق و صنایع فرهنگی  را به سوی مفاهیمی همچون 
سوق می دهد. سیری که تأثیرات اقلیم و محیط را بر فرهنگ و 
اقتصاد و درنتیجه پویایی شهرها نشان می دهد، خالقیتی زاییده 

از فرهنگ و انتقال یافته به سایر نقاط.
***

شدن  ناامن  و   1359 سال  در  عراق  و  ایران  جنگ  آغاز  با 
تصمیم  بسیاری  عراق،  خاک  به  نزدیکی  دلیل  به  آبادان  شهر 
با این  به مهاجرت گرفتند، حال بصورت دائم یا موقت. برخی 
به شهر خود  دوباره  و  می یابد  خاتمه  زودی  به  که جنگ  فکر 
با  دیگر  برخی  و  بازمی گردند 

خالقیت
نام آشنای

ز شهر نگاهی به اقتصاد محل مردمان شاه�ی

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

عباس
:کیا�ز
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به  بستند. جنگ هشت سال  را  دائم رخت سفر  مهاجرت  فکر 
درازا کشید و هر دو گروه مهاجران تصمیم خود را گرفته بودند، 
هشت سال زمان زیادی برای تصمیم گیری است. در این حین 
اذهان مردم ایران بیکار ننشسته و واژه ای را برای این مردمان 
و  خوزستان  مردم  »جنگ زدگان«.  برگزیدند؛  کرده  مهاجرت 
شیراز،  اصفهان،  همچون  بسیاری  شهرهای  به  آبادان  خصوصا 
تا زندگی عادی خود، که خواسته   ... مهاجرت کردند  و  تهران 
شهروندیست را از سرگیرند. درست 23 سال پس از آغاز جنگ، 
بلکه   انسانی  نه  بار  این  دیگر  پدیده ای  که  بود  درتاریخ 1382 
و  سال گذشت  قرارداد. 23  مورد هجوم  را  طبیعی، خوزستان 
بمب  صدای  جنگ،  آوارگی های  هنوز  که  گرفت  شکل  نسلی 
ژن  البته  و  دل  و  درگوش  را  آژیرخطر  دلهره های  و  موشک   و 
نامی  بار کارشناسان  این  بود،  نگذشته  زیادی  دارد. زمان  خود 
برگزیدند؛  »پدیده  ریزگردها«. با کمی جست وجو در سایت ها 
و منابع خبری به تاریخ هایی برمی خورید، مثاًل اینکه این پدیده 
ابتدا به صورت موردی در اهواز گزارش و مشاهده شد. دو سال 
بعد در سال 1384 به صورت جدی افزایش یافت و باالخره در 
سال های 89-1387 به اوج خود رسید و عنوانش از »پدیده« 
به »بحران« تغییر یافت. همچنان ریزگردها به سراغ شهرهای 
ما می آیند و تا پایتخت نیز پیشروی کرده اند. از تمام بدبختی ها، 
جمع بندی   می توان  بگذریم،  که  نکشیدن ها  نفس  و  سختی ها 
مختصر و مفیدی را از تمام این وقایع ارائه داد. طبق گفته های 
فوق و به طور ویژه در رابطه با شهر آبادان، مردمان این شهر در 
دو دوره و به دلیل دو رخداد، شهر خود را ترک گفتند و ترجیح 
کنند.  دیگر سپری  در شهرهای  را  عمر خود  باقیمانده   دادند  
جنگ  وقوع  دلیل  به   1359-68 سال های  در  مهاجرت   اولین 
و دومین آن به دلیل بحران ریزگردها در سال های 1384-89 
صورت گرفت. مردم جابه جا شدند و با خود فرهنگ خود را هم 
فرهنگ  چگونه  چیست،  فرهنگ  اما  بردند.  دیگر  شهرهای  به 
درکنار صنعت می نشیند و اصطالح صنایع فرهنگی را به وجود 
مقیاس های  در  اقتصاد  به  و چگونه  می آورد؟ خالقیت چیست 
محلی  اقتصاد  پویایی  موجب  چگونه  می کند؟  کمک  مختلف 
اقتصاِد شهر و کشور  می گردد و در سیستمی کالن به پویایی 
در  پاسخ هایش  که  است  پرسش هایی  این ها  می گردد؟  منجر 

داستان یک شهر نهفته است.

در پرسش های فوق چند واژه ی مهم بیان گردید: فرهنگ، 
صنعت، خالقیت و اقتصاد. به هیچ عنوان هدف این نوشته وارد 
شدن به مباحث علمی و تعاریف قالب بندی شده نیست. تا حد 
در  عینی  نمودی  به صورت  فوق  مفاهیم  تا  ممکن سعی شده 
نظری،  مبانی  درکنار  که  جهت  بدین  شود،  داده  نشان  شهر 
در  مفاهیم  این  چگونه  اینکه  است.  عینی  مصداق های  به  نیاز 
نقص  بی  سیستمی  در  و  می دهند  نشان  را  خود  ما  شهرهای 

درکنار یکدیگر کار می کنند، مهم است. 
آنجا شروع می شود  از  حکایت اصلی 
همراه  مکان  یک  مردمان  فرهنگ  که 
که  فرهنگی  آنان؛  آِن  از  و  است  آنان 
دالیلی  دربرمی گیرد.  را  چیز  همه 
موجب  ریزگردها  پدیده   و  جنگ  چون 
مهاجرت مردمانی گردید که فرهنگشان 
را به دنبال خود به شهرهای دیگر بردند. 
شامل  را  خاصی  غذاهای  که  فرهنگی 
پشتوانه   باداشتن  که  غذاهایی  می شد. 

داستانی و بافته های مردم شهرآبادان، همه چیز را برای ایجاد 
خالقیتی تمام عیار فراهم می نمود. خالقیتی از جنس فرهنگ 
عینی  نمود  و  کارکرد  حاصل  مجموعه ای  آشنا.  نامی  دارای  و 
فرهنگ، خالقیت و اقتصاد. به دنبال چنین جریان هایی است که 
غذایی همچون »فالفل«، نمادی  می شود برای یک شهر. عنواِن 
»فالفل آبادان«، که حال و هوای مردمانش را تبلیغ می کند. 

سایر  همچون  و  شهر  برای  شود  برندی  می خواهد  که  عنوانی 
برندهای دیگر پتانسیلی است برای تولید سرمایه. سرمایه ای که 
اینجاست  فراهم می سازد.  را  و شکوفایی شهر  زمینه های رشد 
نمود  »اقتصاد خالق«  و  »صنایع خالق«  چون  مفاهیمی  که 
پیدا می کند. مفاهیمی برخاسته از دل مردم و برای مردم. اگر 
مفهوم  به  گریزی  کنیم،  قلم فرسایی  پراکنده تر  کمی  بخواهیم 
توسعه  پایدار می زنیم. همان گونه که در منابع ذکر شده صنایع 
خالق به توسعه ی پایدار کمک می کند، چرا که پایداری مفهومی 
فراتر از محیط زیست پیدا کرده است. اینجاست که صحبت از 
مفهوم »سرمایه های فرهنگی« به میان می آید. آنچه از فرهنگ 
که باید برای آیندگان حفظ و نگهداری گردد،  بنابراین غذا را 
اقتصاد  عظیم  به چرخه   می توان  فرهنگی  سرمایه ای  عنوان  به 

عنوان  به  را  غذا 
سرمایه ای فرهنگی می توان 
اقتصاد  عظیم  چرخه   به 
افزود.  ملی  تا  محلی 
گرفته  نشأت  سرمایه ای 
دارای  و  فرهنگ  دل  از 
و  تولیدی  قابلیت های 

اشتغال زایی. 
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و  فرهنگ  از دل  گرفته  نشأت  افزود. سرمایه ای  ملی  تا  محلی 
دارای قابلیت های تولیدی و اشتغال زایی. 

هنگامی که منابع موجود پیرامون صنایع خالق را ورق بزنید 
راه اندازی  انعطاف پذیری،  از  به ویژگی های آن برسید؛ سخن  و 
می آید.  میان  به  و...  مکان  هر  در  شکل گیری  اندک،  هزینه  با 
فعالیت،  این  فالفلی.  دکه های  در  شده  خالصه  ویژگی هایی 
شود،  گذاشته  برآن  که  دیگری  نامی  هر  یا  و  فرهنگ، صنعت 
ویژگی های  با  خالقانه ایست؛  حرکت 
بودن  مردمی  پایداری،  همچون  مثبتی 
جریانی  در  که  بودن،  خودانگیخته  و 
صورت  به  روز  هر  اقتصادی،  شهری- 
مختلف  شهرهای  در  انسجام یافته تری 
به  حرکت  این  می شود.  پدیدار  ایران 
عینی ترین  و  زیباترین  از  یکی  واقع 
شهری،  مردمی،  اقتصادی،  حرکت های 
در  و  می آید  چشم  به  ما  شهرهای  در  که  می باشد  فرهنگی 
به  را  شهرها  بیشتر  هرچه  پویایی  که  می کند  عمل  سیستمی 

دنبال دارد )دیاگرام 1(.

دیاگرام 1: نحوه شکل گیری اقتصاد خالق از طریق فرهنگ

در ادامه به داستان خالقیت شاهین  شهر پرداخته شده است.

 فالفل فروشی، کاربری خاص شهر من
ببینید، کاربری  تجاری  را که  گوشه  گوشه   شهر شاهین  شهر 

خاصی توجه شما را جلب می  کند، یک کاربری   که در شهرهای 
مختلف کشور به چشم می خورد. شهرهایی چون آبادان و اهواز.
به اسم مغازه  ها و دکه ها که دقت کنید، غالباً دوکلمه آبادان 
ساندویچ  طرز  افراد،  ایستادن  الگوی  دید.  خواهید  را  برزیل  و 
انتخابی، همه و همه ویژگی های  نوع سس  به دست گرفتن و 
مشتری را مشخص می  کند. در میان این حرکات نوع پیچاندن 
برخورد مغازه  دار و  و  ارتباط  نوع  اهمیت می یابد.  ساندویچ هم 
حتی  می  شود.  تلقی  مهم  بسیار  مشتری  جذب  در  دکه  دار  یا 
چالش  به  را  مشتری اش  ساندویچ فروش،  که  شده  مشاهده 

سس های تند دست سازش دعوت می  کند.
مشتریان دو دسته اند، آن هایی که پای ثابت اند و مشتریانی 
که  مشتریانی  می زنند.  سر  فالفل فروشی ها  به  گه گاهی  که 
سفارشی ساندویچ برایشان تهیه می  گردد و آن هایی که عادی 

محسوب می  شوند.
نکته   قابل تأمل درمورد استقرار فالفل فروشی ها این است  که 
کنند.  راسته  تولید  و  باشند  هم  درکنار  دارند  تمایل  فالفلی  ها 
شاید این تمایل به بودن درکنار هم را بتوان  بهتر در فالفلی هایی  
تجمع  میان  در  فالفل  خوردن  هستند.  دکه  بصورت  که  دید 
فالفل فروشی ها به شدت دلچسب تر است. نحوه   قرارگیری دکه ها 
در کنار هم و عدم ترسی که فروشندگان از جذب مشتری دارند 
حق  می  تواند  به  گونه ای  خود  این  دیگریست.  تأمل  قابل  نکته   

انتخاب مشتریان را بیشتر کند.
صداهایی که درچنین محل هایی به گوش می رسد، غالباً در 

سه دسته جای می  گیرند:
1. صدای آهنگی که از ضبط صوت پخش می  شود.

اما  همیشگی  تعارفات  آن  و  مشتری  و  فروشنده  صدای   .2
منحصربه فرد.

3. صدای آماده شدن ساندویچ فالفل، از سرخ شدن فالفل در تابه  
پر از روغن تا صدای پیچاندن کاغذ به دور ساندویچ.

که  است  ساندویچ  خوب  مزه   آن  درکنار  صداها  این  همه   
می  تواند تداعی کننده   خاطره  ای خوش در یک روز شرجی و به 

قول معروف »خرما پزان« باشد.
حال می  خواهم به داستان فالفلی ها شهر کمی شهرسازانه تر 
بنگریم. بدین منظور از مفهوم دو واژه   اسکان رسمی و غیررسمی 
آن  در  که  مکانی  لحاظ  به  فالفل فروشی ها  می  کنم.  استفاده 

نکته   قابل تأمل درمورد 
فالفل فروشی ها  استقرار 
فالفلی  ها  است  که  این 
هم  درکنار  دارند  تمایل 
راسته  تولید  و  باشند 

کنند. 

فرهنگ
)غذا(

نیاز به درآمدزایی

فراگیر شدن

فکر خالقانه

شکل گیری فعالیتی منسجم
)تشکیل راسته خودجوش(

تبدیل شدن به برندی شهری
)اقتصاد خالق(
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ساندویچ را عرضه می  کنند به دو دسته تقسیم می  شوند، آنان 
که در مغازه ها و کیوسک ها به طورثابت دارای مکانی برای کسب 
درگذرند.  در خیابان ها  گاری  به  دست  که  آن هایی  و  درآمدند 
دسته  اول ثابت  اند و از بابت جا آسوده خاطر می باشند، ولی دسته  
دوم، همان دسته ای هستندکه هنگام خوابیدن شهر به خیابان ها 

می  آیند و شهر را با سروصداهایشان بیدار می  کنند. 
همیشه ترس و واهمه ای از مأمورین اماکن در آن هاست. به 
کنید،  دقت  بیشتر  گاری هایشان  و  وسایل  به  اگر  دلیل  همین 
پی خواهید برد که وسایل آن ها به گونه ایست که در عرض حداکثر 
5 دقیقه به طور کامل جمع می  شود. همین ترس از مأمورین آنان 
را در مکانیابی برای استقرار گاری هایشان بی همتا ساخته  است. 
آنان همان کسانی هستند که فضاهای مرده   شهر را زنده کرده  اند. 
نمونه موردی آن همین شاهین  شهر ماست. گوشه  ای از شهر پشت 
از  بود.  رها شده  مدت ها  وسیعی  فضای  خرازی،  بازار  پارکینگ 
طرفی هم مأمورین اماکن دیگر به آنان اجازه   تجمع در محل سابق 
)خیابان فردوسی مقابل پاساژ ملت( را ندادند، ولی آنان به سرعت 
مکان دیگری را که پرتردد ولی مرده محسوب می شد، شناسایی 
کرده و شب ها  ی دیگر درآن جا استقرار یافتند، و آن گوشه ی مرده   

شهر را تبدیل به فضایی زنده کردند. 
تصور  آن ها  بدون  هنگام،  شب  در  را  شهر  لحظه ای  اگر 
کنیم، بسیار وحشتناک می  شود،کوچه ها و خیابان های تاریک و 
ساکت، بی هیچ صدایی. اما آن ها حوالی ساعت 9 شب آرام آرام 
سروکله شان پیدا می  شود. با گاری های مکعبی شکلشان، با صدای 
تلق و تلق قابلمه هایشان، با دست نویس های درشت که نوشته اند: 
»فالفل آبادان«، با چراغ های گازی که نورپردازی شبانه   شهر را 
جلوه ای خاص بخشیده است. آن  ها می آیند و مردم شهر را هم 
با خود به خیابان ها می   کشانند. فالفلی سیار بهترین نوع کاربری 
شبانه  ی زنده و پویایی است که در شهر به چشم می خورد. ساده 
بیدار  عمیق  خواب  آن  از  را  شهر  و  می آیند  آنان  خالقانه.  اما 

می  کنند،گویی شهر تازه می خواهد شروع به کار کند.
کنار هر دکه ای را که بنگرید تجمع 5-6 نفره ای را خواهید 
دید که مشغول صحبت کردن، خوردن و خندیدن هستند. بارها 
و بارها در آتلیه های شهرسازی، اصطالحاتی چون کاربری شبانه 
و جاذب جمعیت را شنیده ایم و به اصطالح در طرح هایمان به 
وجود  با  نرسیدیم.  نتیجه ای  به  که  افسوس  ولی  کارگرفته ایم 

هستند  ما  درکنار چشمان  فعال  شبانه  کاربری های  این  اینکه 
ولی ما و امثال ما با بی توجهی از کنار آن ها عبور می کنیم. 

به  نوشابه  شیشه های  برخورد  صدای  شدن،  سرخ  صدای 
اجاق گازهای  آن  از  که  حرارتی  و  تند  ترشیجات  بوی  یکدیگر، 
کوچک ایجاد می  شود، همان هاییست که شهرسازان سرشناس به 
آن ها اشاره می کنند و می گویند: »تمام حواس انسانی برای درک 
بهتر فضا بایستی به  کار گرفته شوند«. شاید هم رمز موفقیت و 

جذب جمعیت فالفل فروشی ها در همین 
نکات ساده نهفته باشد، اینکه این کاربری  
شهر  مردم  فرهنگ  و  باخلقیات  بسیار 

سازگار است.
تنها  بود که  براین  به حال تصورم  تا 
ارگانیک  بافت وکالبد است که می تواند 
بر  بیشتر  دقت  و  مشاهده  با  ولی  باشد 
رفتار فالفل فروشی ها می توان دریافت که 
الگوهای رفتاری و حرکتی نیز ارگانیک 
وطرح  برنامه  بدون  کاماًل  چراکه  است، 
قبلی فقط و فقط بنا به اقتضای زمانی و 
مکانی است که تصمیم می  گیرند، کاماًل 
براساس نیاز است که از این جا به آن جا 

می  روند.
در  که  حقی  پی برده  اند،  انتخاب  حق  به  آن ها  هم  اخیراً 
مشارکت،  عنوان  تحت  ایران  شهرسازی  خصوصا  شهرسازی 
دست مایه   عده ای برای نیل به اهدافشان شده است. بسیاری از 
آن ها احترام به انتخاب مشتری را در ایجاد سلف سرویس هایی، 
ارگانیک بودن رفتار  بر  این هم مهرتأیید دیگری  بروز داده اند. 
نتیجه  از آن ساده تر هم  آنان است. بسیار ساده می  اندیشند و 
می  گیرند. برخالف بسیاری از ما که نه تنها از این نوع کاربری ها 
است  شهریمان  غلط  مدیریت  بعضاً  بلکه  نمی  کنیم،    حمایت 
معبر،    سد  همچون  جرائمی  عنوان  تحت  را  آن ها  حیات  که 

دست فروشی و... در معرض تهدید و نابودی قرار داده  است.
کمی  بایستی  شهرسازان  ما  که  بگویم  می  خواهم  پایان  در 
بازتر کنیم، کمی بیشتر اطرافمان را بنگریم و  چشم هایمان را 
دنبال یافتن راه حل مسأله از درون خود مسأله باشیم. خالقیت 

استفاده از تهدیدها و کلیشه هاست، در ترکیب و صورتی نو.

شدن،  سرخ  صدای 
برخورد شیشه های  صدای 
بوی  یکدیگر،  به  نوشابه 
ترشیجات تند و حرارتی که 
از آن اجاق گازهای کوچک 
ایجاد می  شود، همان هایی 
شهرسازان  که  است 
اشاره  آن ها  به  سرشناس 
می کنند و می گویند: »تمام 
درک  برای  انسانی  حواس 
به  کار  بایستی  فضا  بهتر 

گرفته شوند«.
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این زیبا جزیره خلیج فارس، بزرگ ترین جزیره تنگه هرمز 
به  را  مردمان  بی شک  شود  شنیده  آن  از  نامی  کجا  هر  که 
خاطر ارزانی کاال و اجناسش سر ذوق می آورد، غافل از آن که 
دردانه دختر خلیج فارس کم ترین جذابیتش منوط به بازارها و 
پاساژهای لوکس آن می باشد چرا که در این زمانه دیگر شهری 
به این گونه شهرت ها نادر و نایاب نیست، اما آنچه این دیار را 
خاص و منحصر به فرد جلوه می دهد شگفتی های طبیعت بکر و 
ساده دلی مردمان خونگرم آن است، مردمانی که هنوز طبع بلند 
روستایی خود را از دست نداده  و به زبان محلی شیرین خود، 
ترکیبی از زبان فارسی، عربی، بندری، هندی و انگلیسی اما قابل 
جاذبه های  طبیعی،  از  می گویند.  گردشگران، سخن  برای  فهم 
صنایع دستی و خوراکی های محلی جزیره قصه ها می رانند که 
برای  که  هستند  همین ها  زیرا  نمی گویند  هم  بی راه  پر  البته 
بومیان روستایی این جزیره یکی از راه های اصلی امرار معاش به 
حساب می آیند در حالی که ساکنان شهر همچنان مشغول داد 
و ستد اجناسی اند که هرکجای کشور به راحتی یافت می شود!!

پاساژهایش  و  بازار  خرید،  برای  را  »قشم  معروف  جمله 
می روند« از زبان بسیاری مسافران شنیده می شود )البته ناگفته 
نماند، متاسفانه!( اگرچه می توان این نسخه را به عنوان روشی 
درمانی برای بسیاری بانوان تجویز کرد )به عبارتی همان پاساژ 
درمانی معروف!( اما نبایست از دیگر جاذبه های طبیعی، بومی 
و فرهنگی این خطه غافل شد: از جمله جنگل های حرا که با 

1 سفرنامه

سواحل  یا  می شوند،  پنهان  و  پیدا  دریا  فروکشند2  و  برکشند 
آبزی  جانوران  با  جنگلی  و  صخره ای  ماسه ای،  و  شن  متنوع 
زیبای  ماهی های  و  بازیگوش  و  باهوش  دلفین های  همچون 
محلی  بومیان  عالوه  به  و  هنگام  جزیره  حوالی  در  آکواریومی 
که در سواحل جزیره غذاهای دریایی و صنایع دستی مصنوع از 
هرآنچه در دریا یافت می شود )سنگ، صدف، جانوران دریایی 

و...( را عرضه می دارند. 
عالقه مند،  شهرساز  یک  دید  با  قشم  شهر  به  ورود  با  اما  و 
و  قدیمی  بافت  به  همراهان،  همراهی  به  همیشگی  روال  طبق 
مرکزی شهر و بازار سنتی آن سری زدیم: راسته هایی شلوغ و 
پررونق که گویی ما تنها افراد غریبه آنجا بودیم، کوچه هایی تنگ 
و پرپیچ و خم با مسجدهای تک مناره ای اهل تسنن که هرچند 
در  که  خیابان هایی  و  می نمایند  رخ  دیگری  از  پس  یکی  قدم، 
ضلع آفتاب گیرشان سایه بان ها و رواق ها به عنوان فرم معمول و 
متداول در شهر به کار گرفته  شده، به چشم می خورند. اینجا هم 
مردمان به زاللی اهالی روستایی که بیش ترین درصد ساکنین 
جزیره را تشکیل می دهند هستند و هر از چند گاهی با لبخند 
تقریبا  می کنند.  دلگرم  مسیر  ادامه  به  را  ما  خوش آمدگویی  و 
پا گذاشتیم، قلعه پرتغالی ها  را زیر  از شهر کوچک قشم  نیمی 
که روزگاری به دست سربازان شاه عباس تسخیر شده بود، در 
میانه راه به سمت ساحل پدیدار شد، اما همچون کاالیی از رونق 
رستوران های  و  کافه ها  ساحل  کناره  نداشت.  خریداری  افتاده 

2 جزر و مد

فارسخلیجدخ�تدردانه
با�ز با  ز تجربه سفر1 قشم، رهاورد م�ی

سنت ها، گردشنامه ای به نام گردشگری خالق

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

الهام
ف زاده :ا�ش َِ ِ ُ

ُ
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محلی بسیاری برپا است و خانمی که لباس زیبای محلی به تن 
دارد با کمترین امکانات از قبیل تابه، پیک نیک، مواد آشپزی و... 
در حال پخت خرچنگ، میگو و دیگر اغذیه دریایی است، خیل 
عظیم گردشگران داخلی و خارجی از دور و نزدیک برای چشیدن 
بومی  قایقرانان  انتظارند.  در  و  آمده  دریایی  لذیذ  غذاهای  این 
نیز کسب و کار به نسبت شلوغی داشته و گروه گروه مسافران 
سوار بر قایق موتوری را به تماشای بازیگوشی دلفین ها و رقص 

ماهی های آکواریومی در آب های آبی می بردند.
بی گمان هرآنکه پایش به قشم باز شده  است یا نه، نامی از 
بازار "َدرگهان" به گوشش رسیده، بازاری که به نام روستایی که 
از  روستای درگهان. پس  است؛  معروف شده  واقع شده  آن  در 
گشت و گذاری مختصر در پاساژهای این محدوده تجاری مثل 
همیشه به دنبال پیاده روی مفصل، راهی بافت مرکزی این روستا 
شدیم. کوچه هایی خاکی، خانه هایی کاهگلی اما مردمانی بلوردل. 
اینجا نیز همچون شهر قشم، هرچند قدم مساجد تک مناره ای 
خودنمایی می کنند. اندک صحبتی با مردمان بومی به خصوص 
درگهان،  روستای  نه  آنجا  که  نمود  روشن  محله،  قناد  پیرمرد 
از  از چندین روستای مجاور درگهان(  ُهلِر )یکی  بلکه روستای 
توابع بندر درگهان است که چنین مردمان مهمان دوستی دارد. 

پیرمرد با مقداری حلوای معروف محلیشان به نام حلوای ُهلِر که 
بی شباهت به مسقطی پرمغز شیرازی ها نبود بدرقه مان کرد...

اکنون هفته ها از آن روزهای سفر قشم می گذرد و آنچه ذهنم 
ویژگی های  فراموشی  غّصه  پر  قّصه  کرده،  مشغول  خود  به  را 
منحصر به فرد فرهنگی، تاریخی و طبیعی هر جا و مکانی است 
که نام شهر یا روستا بر خود می گیرد. بی شک جزیره ای با این 
تلقی می گردد  برای مردمانش  بالقّوگی ها، ثروتی بی پایان  همه 

به شرط آنکه به این نکته توجه شود که 
مردمانش  است،  سرزمینی  چگونه  قشم 
کیستند و چه می خواهند، آنان خود با 
زبان بی زبانی اعالم داشته اند که در چه 
پیشرفت  توسعه،  دنبال  به  زمینه هایی 
از  توسعه ای  هستند...  درآمد  کسب  و 
جنس حفظ و تقویت تمامی ویژگی های 
قطب  یک  عنوان  به  سرزمین  این  ناب 
و  ملی  سطح  در  فرهنگی  گردشگری 

بین المللی و فعال در زمینه صنایع خالق محلی... اکنون می باید 
بدانیم که در هنگام تهیه طرح ها و برنامه های آتی، لباسی که به 
نام توسعه بر این قامت بلند دوخته ایم قواره تنش هست یا نه؟

که  پرتغالی ها  قلعه 
روزگاری به دست سربازان 
شده  تسخیر  عباس  شاه 
بود، در میانه راه به سمت 
اما  شد،  پدیدار  ساحل 
رونق  از  کاالیی  همچون 

افتاده خریداری نداشت.
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جزیره قشم: دره ستاره ها
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به باور عامه مردم، فارغ التحصیالن دانشگاهی به راحتی شغل 
مناسب و مورد نظر خود را می یابند، اما در واقعیت چنین نیست 
و با اتمام ظرفیت کار در حوزه های اداری، شاهد بیش ترین آمار 
بیکاران در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی هستیم. در این میان 
فارغ التحصیالن برخی رشته ها مصداق بارزی بر این امر هستند، 
به  اندوخته اند  که  علمی  با  متفاوت  در حیطه ای  اکثرا  که  زیرا 
روزنامه نگاری،  هنر،  همچون  رشته هایی  می شوند.  گرفته  کار 
را  آن ها  تمامی  که  انسانی  علوم  و  کامپیوتر  علوم  معماری، 
کارآفرینی  و  خالق  صنایع  با  مرتبط  رشته های  جزو  می توان 
فرهنگی به شمار آورد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه 
و  است  همراه  روزافزون  رشدی  با  اقتصاد  از  بخش  این  یافته، 
کارآفرینی فرهنگی و صنایع خالق به عنوان یک بخش پیشرو 
در اقتصاد و تجارت شناخته می  شود. این در حالی است که در 
کشور ما ضمن این که نرخ بیکاری در میان قشر تحصیل کرده 
رو به افزایش است، بیش ترین میزان آن نیز در میان رشته های 

مرتبط با صنایع خالق است.
بیکاری  می سازد  روشن  بیکاری  نرخ  آمار  در  واکاوی 
مدرک  که  است  کسانی  برابر  ده  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
مسئولین  به  آمار  این   .]1[ دارند  کمتر  یا  و  دیپلم  تحصیلی 
گوشزد می کند که به جای باال بردن ظرفیت دانشگاه ها و ایجاد 
فرصت های  افزایش  برای  می بایست  آموزشی  مختلف  مراکز 
شغلی تدبیری بیندیشند. با بررسی هزینه آموزش یک نیم  سال 

که  می یابیم  در  تحصیلی  مختلف  رشته های  و  مقاطع  در 
بیش ترین بودجه آموزشی به دانشجویان هنر اختصاص می یابد 
بازار  عمدتا  فارغ التحصیالن  این  برای  که  است  درحالی  این  و 
کاری وجود نداشته و متاسفانه شاهد جذب آنها در مشاغلی غیر 

از تخصص اصلی آنان هستیم ]2[.
فرهنگی  کارآفرینی  می توان  معضالتی  چنین  به  پاسخ  در 
بر  تکیه  با  کارآفرینی  کرد.  مطرح  موثر  حلی  راه  عنوان  به  را 
فرهنگ به معنای مدیریت فرآیندهای تولید و عرضه خدمات و 
کاالهای فرهنگی و هنری، می بایست به گونه ای نوآورانه به احیا 
و آفرینش ارزش های فرهنگی و هنری خاص هر محل بپردازد. 
متاسفانه مقوله فرهنگ و هنر از نظر بسیاری از افراد موضوعی 
روشنفکرانه بوده و بیشتر جنبه سرگرمی دارد که نتیجه این 
نوع تفکر به حاشیه رانده شدن فرهنگ و هنر در اقتصاد کشورها 
است. اما این مهم را نمی توان نادیده گرفت که فرهنگ و هنر 
از  بیش  سرعتی  با  و  است  برخوردار  باالیی  رشد  پتانسیل  از 
سایر بخش های اقتصادی توسعه می یابد و به عالوه امکانات و 
را  باال  مهارت های  با  غالبا  و  متفاوت  بسیار  شغلی  فرصت های 

ایجاد می نماید. 
صنایع فرهنگی و صنایع خالق قادرند ظرفیت های مناسبی 
سرمایه ای  با  اشتغال  سطح  ارتقا  کنند.  ایجاد  اشتغال  برای 
گردشگر  طریق جذب  از  کشور  درآمد  رفتن  باال  اندک،  بسیار 
و ارتقا صنعت توریسم و جایگزینی صادرات غیرنفتی از جمله 

دانشجوی کارشنایس ارشد
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

الهام
ف زاده :ا�ش

فرهنگ

فرهنگ

کارآفری�ز

کارآفری�ز
یا

برریس وضعیت بازار کار در 

حوزه های صنایع خالق
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مهم ترین دستاوردهای توسعه صنایع هنری در کشور محسوب 
می شود. صنایع خالق عالوه بر فراهم آوردن ظرفیت های مناسب 
برای اشتغال و کاهش بیکاری، به توسعه و تنوع اقتصادی نیز 
کمک می کند. بخش فرهنگی فرصت های اقتصادی نامحدودی 
و  مهارت ها  کارگیری  به  و  تقویت  می دهد.  قرار  پیش رو  را 
تازه ای  جان  کشور  اقتصاد  به  فرهنگی  کارآفرینی  توانایی های 
را  و موسساتی  و شرکت ها  و محصوالت جدید  بخشید  خواهد 
ایجاد خواهد کرد که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی داشته 
فرهنگ های  برای حفظ  وسیله  موثرترین  باشند. صنایع خالق 
محلی موجود و بازسازی فرهنگ های فراموش شده می باشد که 
عالوه بر حفظ و بازسازی فرهنگ در داخل کشور و هویت بخشی 
به اقوام گوناگون ایرانی، نقش مهمی در معرفی فرهنگ کشور 

در عرصه بین المللی دارد ]3[.

 منابع و مآخذ

[1] www.asriran.com

]2[ خبرگزاری ایسنا، 1390

امین رضا. طالبی زاده، محدثه،  ]3[ کاظمی، مهدی. کمالیان، 
)1391(. “کارآفرینی فرهنگی و صنایع خالق”، کنفرانس ملی 

کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. ص18

http://www.asriran.com
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راه  اندازی اقامتگاه  های بوم  گردی و خانه  های سنتی را می  توان 
از ملموس  ترین نمودهای صنایع خالق برشمرد. حرفه  ای  یکی 
رونق  بر  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی  به  عنوان  نه  تنها  امروزه  که 
گردشگری شناخته می  شود، بلکه موجب حفظ بافت ارزشمند 
روستاها و شهرها و همچنین احیای ظرفیت بالاستفاده جامعه 
منطقه  گردشگری  رشد  باعث  اشتغال  ایجاد  با  و  شده  محلی 

خواهند شد.
نام  به  شیراز  شهر  در  بومگردی  اقامتگاه  اولین  تأسیس 
کردن  پررنگ  در  که  بود  ایرانی« سرآغاز حرکتی  باغ  »خانه 
گردشگری  انتخاب  فهرست  در  بومگردی  اقامتگاه های  جایگاه 
خانه  مجموعه  مدیریت  فرمانی  خانم  با  داشت.  به سزایی  نقش 
باغ ایرانی از صفر تا صد دایر کردن یک اقامتگاه بوم گردی به 

گفت وگو نشسته ایم.

 لطفا خودتان و مجموعه   »خانه  باغ ایرانی« را معرفی کنید. 
مدیریت  کارشناس   ،1367 متولد  هستم،  فرمانی  زهرا 
نوین.  بازاریابی  و  هتلداری  مدیریت  آموزش دیده  و  گردشگری 
یک  در  تنها  خوشبختانه  گردشگری  حیطه ی  در  بنده  تجربه 
فعالیت  حوزه های  بیشتر  در  فعالیت  شانس  و  نبوده  زمینه 
گردشگری مثل راهنمای تور، عملیات تور از جمله اینکامینگ و 
گردشگری سالمت و کار در ایرالین های خارجی به عنوان ناظر 
باغ  و در حال حاضر مدیریت خانه  داشته ام  را  و هتل ها  پرواز 
اقامتگاه های  تأسیس  راهنمایی جهت  و  ایرانی و دادن مشاوره 

بومگردی و خانه سنتی را بر عهده دارم.
اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی در منزلگاه خاندان معروف 

1 چهارراه گمرک، خیابان مشیرشرقی، کوچه 18، پالک 38. 
تلفن های تماس: 071-32325184    -   09129627406

سرونازهای 100  و  متر  مساحت 2000  به  باغ  یک  با  محالتی 
ساله و فواره سرتاسر باغ با عمارتی متعلق به دوره پهلوی )یادآور 
درحال  شازده(  باغ  ایرانی همچون  خانه باغ های 
حاضر با کاربری اقامتگاه، رستوران و شربت خانه 
عمارت  و  باغ  این  متاسفانه  است.  گردیده  دایر 
آن سال ها رها شده بود، به صورتی که بنای آن 
سال ها  باغ  درختان  از  برخی  و  تخریب شده  درصد   80 حدوداً 
با  این مجموعه  بودند. خوشبختانه  رفته  بین  از  و  نشده  آبیاری 
دوباره ای  جان  خسروی«،  »هادی  آقای  جناب  سرمایه گذاری 
گرفت. ایشان با سرمایه ای بالغ بر یک میلیارد تومان با زحمات زیاد 
و البته همت عالی این خانه باغ را بازسازی و مرمت کردند. مشابه 
این عمارت به جرأت می توان گفت دیگر در بافت قدیم و حتی 
میانی وجود ندارد و بسیار جای تشکر دارد حفظ اینچنین میراثی!

 برای به انجام رساندن این ایده چه موانعی بر سر راه 
شما قرار داشته است؟

موانع  سخت ترین  با  پیشگامان  و  اولین ها  همیشه  حقیقتاً 
با آن سرکار داشتم وجود  موانعی که  روبرو هستند. مهم ترین 
اقامتگاه های بومگردی در شهر بود که هنوز هم بر سر آن اختالف 
نانوشته ای که  نظرهایی وجود دارد. همچنین قوانین و ضوابط 
بسیار دست و پاگیر بودند. متاسفانه زمانی که قوانین نانوشته 
است و ضوابط واحدی وجود ندارد، اعمال سلیقه به طور فاحش 
از بزرگترین  امر یکی  جایگزین استانداردها می شود که همین 

معضالت اقامتگاه های بومگردی می تواند باشد.

 چرا با وجود جاذبه  های بافت تاریخی، بافت میانی برای 
برپایی این مجموعه انتخاب گردید؟

زیادی  جذابیت های  از  شهرها  تاریخی  بافت  اینکه  وجود  با 
شمار  خاطره    در  میانی  بافت  در  زندگی  اما  است،  برخوردار 
زیادی از اهالی شهرهای امروز نقش پررنگ  تری دارد و به  گونه  ای 
می  توان گفت برای نسل   حاضر به نوستالژی بدل شده است. به 
بازدید  از این مجموعه  از خانواده  هایی که  گونه ای که بسیاری 
می  کنند بابت احیاء این عمارت از ما تشکر می  کنند و می  گویند 
در گذشته در چنین خانه    ای زندگی کرده  اند که امروز دیگر اثری 

از آن   وجود ندارد.

تجربه
گیک

زند�
ایرا�ز

گفت وگو با خانم زهرا فرما�ز مدیریت 

»1 »خانه باغ ایرا�ز

دانشجوی کارشنایس ارشد
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 وضعیت گردشگری در شیراز را چگونه ارزیابی می  کنید؟ 
چقدر به آینده   این حرفه و تأثیر آن بر رونق گردشگری 

شهر خوش  بینید؟
تمدن  »مهد  عنوان  به  فارس  استان  و  شیراز  شهر  عنوان 
فرهنگی و تاریخی کشور« برای این شهر برازنده است چرا 
که با جای دادن چنین سایت های تاریخی و فرهنگی و مذهبی 
اگر شیراز مهد تاریخی و فرهنگی نباشد کدام شهر می تواند این 
اما در این راه متأسفانه هنوز بسیار  عنوان را به دوش بکشد؟ 

جای کار وجود دارد... 
در رشد گردشگری سال های گذشته که به طور ناگهانی اتفاق 
افتاد کمبود زیر ساخت ها بسیار به چشم آمد: از جمله هتل ها 
و مراکز اقامتی که باعث شد بسیاری از سرمایه گذاران خارجی 
جذب سرمایه گذاری در ساخت هتل در شهرهای مختلف ایران 
بشوند. به جرأت می توان گفت اقامتگاه های بوم گردی به راحتی 
ایجاد  با  و  شده  خارجی  سرمایه گذاری  جایگزین  می توانند 
اشتغال برای جوامع محلی به زیرساخت گردشگری کشور کمک 
کند. تنها باید به این نکته توجه داشت اقامتگاه های بوم گردی 
به هیچ عنوان جایگزین و یا حتی گزینه مناسبی برای قیاس با 
هتل ها نبوده و به عنوان رقیب نمی توانند مطرح شوند. به امید 
آنکه همکاران محترم، مدیران فنی و عملیات تور با قرار دادن 
اقامت چه  برای  برنامه های سفر چه  اقامتگاه های بومگردی در 
این  از  ساده  بازدید  یک  و حتی  غذایی  وعده های 

مجموعه ها حمایت کنند.

 خانه  باغ ایرانی، ایرانی بودن را در چه مواردی تداعی 
می  کند؟ راهکارهای شما برای جذب گردشگر چیست؟

خانه باغ ایرانی نه هتل است و نه رستوران... بلکه یک کوشک 
ایرانی است که پذیرای افرادی است که می خواهند حتی شده 
و  بگیرند  قرار  قدیمی  خانه های  صفای  و  آرامش  در  لحظه ای 
غذاهایی که کمی طعم قبلترها را می دهد، بچشند. دیدگاه ما در 
خانه باغ این است که میهمان مشتری محسوب نمی شود، اندازه 

و معیار هزینه ها نیست، اینجا دلی کارها 
انجام می شوند و میهمان با چند میهمان 
در  را  بودن  ایرانی  ما  بر می گردد.  دیگر 
ورود  محض  به  میهمانان  خوب  حس 
می دانیم...  خانه  ترک  سختی  و  باغ  به 
تا  کردیم  انتخاب  را  اسم  این  بنابراین 
ایرانی بودن، صمیمیت خانه را  در کنار 
اقامتگاه های  کنیم.  القا  مخاطب  به  نیز 
زنده  ای  موزه  های  واقع  در  بوم گردی 
هستند که به جای اشیا، شیوه  زندگی را 
عرضه می  کنند، بنابراین به عنوان مدیر 
این اقامتگاه همواره سعیم بر این بوده که 

تمامی فعالیت  های مجموعه اعم از ِسرو غذا، پوشش کارکنان، 
شیوه  ی برخورد با مهمانان و ... براساس اصل »نوآوری با الهام 

از گذشته« باشد. 

خانه باغ ایرانی نه هتل 
است و نه رستوران... بلکه 
است  ایرانی  کوشک  یک 
است  افرادی  پذیرای  که 
که می خواهند حتی شده 
و  آرامش  در  لحظه ای 
قدیمی  خانه های  صفای 
غذاهایی  و  بگیرند  قرار 
را  قبلترها  که کمی طعم 

می دهد، بچشند. 
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خانه  باغ  مجموعه    با  مواجه  در  گردشگران  واکنش   
ایرانی چیست؟

روزی که در حال گرفتن مجوز خانه باغ ایرانی و راه اندازی 
از دوستان راهنمای کارکشته  آن بودم بسیار می شنیدم حتی 
که تا وقتی هتل ها هستند چرا باید میهمان خارجی سمت شما 
ایرانی  باغ  میهمانان خانه  اعالم می کنم  امروز  افتخار  با  بیاید؟ 
تنها بک پکرها نیستند، بلکه میهمانان پنج ستاره ای هستند که با 
هدف تجربه خانه های ایرانی میهمان ما 
باغ، صدای فواره ها  از فضای  می شوند و 
یک  در  و  نمی کنند...  دل  آب  حوض  و 
میهمان  گرم  حس  ما،  خانه باغ  کالم، 
خانواده ایرانی بودن را که هتل ها از آن 

محروم هستند، داراست.

 این شغل را به سرمایه  گذاران دیگر نیز پیشنهاد می  کنید؟
سواد چیز خوبی است، اگر واقعی باشد! بسیاری از همکاران 
ما تنها با داشتن مدارک دانشگاهی اقدام به مشاوره جهت احداث 
و راه اندازی خانه های سنتی و اقامتگاه های بومگردی می کنند و 
شروع می کنند به پیچیدن یک نسخه برای همه! اما این اشتباه 
فاحشی است که من به عنوان مشاور چند اقامتگاه و خانه سنتی 
شنیدن  و  مقابلم  به شخص  توجه  با  من  می کنم.  توجه  آن  به 
حرف هایش، رویاهایش و انتظاراتش به وی مشاوره می دهم: وقتی 
با یک فرد زحمت کش روستایی طرف هستم که تمام دار و ندار 
خود را در این کار می گذارد تا یک سرمایه دار که به دنبال زنگ 
تفریح، پرستیژ و کسب منفعت مالی است، نمی توان به یک شکل 

مشاوره داد ولی در کل این حرفه بسیار رو به رشد است.

 برنامه   مجموعه خانه  باغ ایرانی برای آینده چیست؟
سه سال از زمان راه اندازی خانه باغ ایرانی می گذرد و هرروز 
مشتاق داستان جدیدی هستم: یک نمایشگاه، یک رویداد، یک 
نشست، یک اتفاق تازه، جابه جایی یک اتاق، اضافه کردن اتاق 
خاطره ها و عکس ها و یا دعوت از یک بزرگ فراموش شده چه 
هنرمند، چه بازیگر، چه شاعر و ... . خوبی اقامتگاه های بومگردی 
به هتل همین است »هر روز در خانه ما  و مزیتشان نسبت 

یک اتفاق جدید رقم می خورد« !!

در یک کالم، خانه باغ ، 
میهمان  گرم  حس 
را  بودن  ایرانی  خانواده 
محروم  آن  از  هتل ها  که 

هستند، داراست.

 تا به   حال به این مسئله فکر کرده  اید که اگر حق انتخاب 
داشتید، چه زمان و مکانی را برای زندگی انتخاب می  کردید؟

آدم  کال  چون  کردم  فکر  موضوع  این  به  زیاد  خیلی  بله، 
کنکاش گری هستم و برای من از زمان بچگی همه چیز یک چرا 
به همراه داشته و دارد که ساده از آن نمی گذرم. حقیقتا هیچ 
وقت زمان گذشته و یا آینده برای من مهم نبوده  اما دوست 
باشم،  تأثیرگذار  زن  یک  هستم  که  زمانی  هر  در  که  داشته ام 

چونکه سکون با روحیه من اصاًل سازگار نیست.

 نکته خاصی که می خواهید به خوانندگان این مصاحبه 
انتقال دهید، چیست؟

بدون شک با راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی چرخ صنعت 
گردشگری استان فارس با سرعت بیشتری حرکت می کند پس 
جای دارد با آموزش مهارت های رفتاری با گردشگر در مقصد به 
جوامع محلی و همچنین حمایت بیشتر، بستر رشد اقامتگاه ها را 
حتی در نقاطی که گردشگر به ندرت پا می گذارد و از آن ها غافل 
مانده ایم فراهم آورده و شانس دیده شدن از نقاط بکر را با ایجاد 
اقامتگاه ها به وجود آوریم. اقامتگاه ها باید مراکز فرهنگی باشند 
که در کنار فراهم آوردن جای خواب و خوراک، گردشگران را 
با آداب و رسوم و پوشش و گویش و مراسم سنتی بومی آشنا 

سازند.
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