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 339-365صص ،4، شماره4، دوره1401 بهارجغرافیا و روابط انسانی، 

  چالش های شهر خالق از نظر منظر شهرداری پاوه
  *2،گونا مهردانش1زاده ینامدار آزاد

 نورپاوه امیپ دانشگاهی)آمایش شهری(، شهر یزیر اوبرنامهیرشته جغراف

gonamehrdanesh@yahoo.com  

 05/098/1400تاریخ پذیرش:                                                            19/08/1400تاریخ دریافت:

 : دهیچک

آن برای    تیخالقچالش شهر خالق شهر پاوه  شهرها  اتیدر بهبود عملکرد و ح رگذاریتأث یرهایاز متغ یکی

چالش شهر  یمقاله بررس نیآنهاست. هدف ا نیتراز مهم یکی یعوامل رهبر نیا انیاست. از متوسعه شهری 

از عوامل  یکیخالق شهر که  دهدینشان م قیتحق نی. اباشدیم یشهر تیخالق با خالق پاوه منظر شهرداری 

 زمینه های مختلف و شهروندان را به سمت شهرها و استفاده از نخبگان در  یریگو مهم در شکل تاثیرگزار 

شهرداری و رابطه منظر است. در واقع رابطة  در زمینه صنایعت دستی و هنری معماری و فرهنگی  تیخالق

 یهادهیاز ا تیخالق و حما یشهر یزیربرنامه ،یشهر یهاطیمح تیخالق تفکر خالق، یرهایخالق با متغشهر 

 تیو خالق یبا نوآور چالش شهر خالق و نقش مثبت آن را در قالب مدل ارتباط  گرددیم ینو و خالق بررس

ی جایگاه شهر خالق  از منظر شهرداری و زیرو ضرورت برنامه تیاهم نی. همچنگذاردیرا به بحث م یشهر

 ق خالشهر  یآن در برقرار تیو بر اهم یجوامع بررس کشورهای توسعه یافته و از منظر  رانیمدشهردار شهر 

و  گذاراناستیو اثرات نبود س یشهر تیریخالق و مد یشهر یزیربرنامه یهانقش چالش زیو ن گرددیم

مربوط به حوزه  یهایزیرو انسجام در برنامه یعدم هماهنگ زیها و نو نوآور در سازمان ایخالق پو رانیمد

. گرددیم دیخالق تأک یشهر ییدرمقام حکمروا یو هماهنگ یسازکپارچهی تیو بر اهم گرددیم یبررس یشهر

و  چالش شهر خالق پاوه  یبه بررس یلیـ تحل یفیتوص کتابخانه ای جهت جمع آوری  از روش قیتحق نیدر ا

پویا منظر   شهر خالق نهیخالق در بروز زم مدیریت شهرداری برای به وجود آمدن شهر و  یزیربرنامه تیاهم

 پرداخته شده است. شهرداری 

 واژگان کلیدی :شهر خالق ، چالش  شهری، منظر شهری ، شهرداری پاوه 
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 مقدمه :

ایده های شهر خالق در دوران مختلف باعث جلب توجه به  سمت توسعه پایدار گردشگری در شهر ها و 

ینه هویت بخشی کشور ها شده است .وتالش در زمینه موفقیت های خالقیت یک شهر خالق گامی موثر در زم

به کالنشهر ها و شهرهای کوچک میانی  در عرضه بین المللی و جود تمایز شهر های خالق با دیگر شهرها 

می باشد شهر خالق مکانی برای رشد و  نمود خالقیت است ، شهر خالق منزلی برای خالقیت هنری ، نوآوری 

ی که همه  پتانسیل های خالق خود را های علمی و فناورانه و صدای فرهنگ های رو به رشد است .شهر

جامعه عمل می پوشاند و پرچم دار فعالیت های فرهنگی و توسعه ای است. شهر خالق یک شهر نیرومند از 

است . در این شهر ، هر شهروند به استفاده از ظرفیت های علمی ،  1لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی

 ( . 1387دارد) ابراهیمی ،  فنی ، هنری و فرهنگی خود، اطمیان خاطر

از هر چیز ، در  عواملی که در یک شهر یا جامعه انگیزه ای برای ابتکار ایجاد می کنند پیچیده هستند.روشن تر

ارنده محیط جهانی امروز فشار بر روی نوسازی اقتصادی منجر به نوآوری می شود . چنین نوسازی دربرد

ا ، فرهنگ ، بر مبنای دارای های محلی متمایز نظیر محل ، جغرافی در اقتصاد جهانی جدید ، "نیچه  "تعریف 

و جذب  مهارت ها و دانش است . ایجاد الگوی نیچه به طور معمول نیازمند رویکردی چند وجهی است :حفظ

زیر ساخت  از طریق سرمایه گذرای در "کیفیت مکان  "شهروندان ، سرمایه گذاری ها و مشاغل سیال ، بهبود 

ز طریق هیالت )اغلب با تمرکز در برخی محالت یا نواحی فرسوده ( و ساخت هویت و غرور محلی اها و تس

 ( . Nancy Duxbury (2004,یا بازاریابی مکان  "مارک زدن  "

 یراببلکه  یبه اجتماع یابیدست  ینه تنها برا یفعال شهر یدر زندگ یاجتماع یها استیهمه س یهمکار

ست د یبرا یاست. در مجموع هر فشار ازین عیوس اسیشهروندان در مق تیقبرطرف کردن موانع قدرت خال

و  شری)پذ یشهردر جامعه  لیو اظهار تما ینسبت به همراه ژهیدر نبود توجه و یشهر تیبه خالق یابی

 .((Sawyer.j.2006محکوم به ناتمام ماندن است    ی(به طور کل یمشارکت اجتماع

 

 هنر در شهر

 انیب انیم دیمهم است، با اریآنها بس ییشناخت و آشنا زانیهای شهر صرفنظر از م ابانیدر خ مواجه مردم با هنر

شود؛ مهمتر از آن خارج شدن  جادیعادت نداشته اند، مواجه ای ا یانیب نیچن افتیکه به در یهنری و جماعت

روزمره و عکس العمل های  یزندگ فضایبسته ی گالری هاست تا فرصت داشته باشند با  طیهنرمندان از مح

شهرسازان  تیطرز فکر راه همکاری های گوناگون باز شده و فعال نیاست با ا یعیمردم مواجه شوند. طب
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 خوانایی و شهری سیمای سازی غنی در شهری مقیاس در هنری آثار شود. یم ریمعماران و نقاشان و... امکانپذ

 توجه با سازها و ساخت از برخی باز است، کم بسیار شهری در مقیاس هنری آثار تعداد هرچند دارند؛ نقش آن

 کنند تبدیل هنری تابلوی یک به را شهری را و ساده یکنواخت جداره توانسته اند موضوع این به

 

 بیان مساله:

بزرگ به محل  شهرهای کنند و  یم یدر شهرها زندگ ایدن تیاز جمع یمیاز ن شیطبق آمار سازمان ملل متحد ب

و اتقاء سطح ارتباطات ، امکان  یتکنولوژ شرفتیمختلف بدل گشته اند ،پ یفرهنگ و تمدن ها ییارویرو

در شهرها سبب شده  یزندگ طیشرا ازمردم به استفاده  شتریهرچه ب لیراحت تر به فواصل دور و تما ییجابجا

و تجمع   یاقتصاد یها تیفعال یمراکز اصل نیبه شهرها مهاجرت کرده و در ا تیاز جمع یمیعظ لیکه س

شهرها که باعث خالق  موسیقی و هنرومعماری و فرهنگ واحد بوده اند باعث شوند.  یثروت ،مشغول به زندگ

شده جامعه خالقی باشند و با ایده خود مسیر خالقیت را در شهر خود اجرا کنند یکی از این شهرهای خالق 

نسیلهای زیادی دارد از شاعر و مراسم دف و فرهنگی موسیقی استان کردستان ،شهر سنندج و بحث شهر پاوه پتا

واحد و صنایع دستی گیوه و میخک بافی ،بنه بافی ، ارغوان بافی وانواع غذاهای بومی محلی و کوهی از جنس 

طبیعت محصوالت باغی از سیاچمانه گرفته تا الی الی مادران کی با بزرگ شدن بچه های خود کنار گهواره 

در سطع  تیجمع شیاست که با افزا یدر حال نیاطبیعت صدای خروشان آب و آبشار سرو ده اند شهر با 

 ییربنایهمگام با مشکالت ز یو فرهنگ ی،اقتصادیمشکالت و معضالت اجتماع ریمحدوده شهرها ،رشد چشم گ

خوب و  یفراهم کردن زندگ ینموده است و به طور کل یرا دچار چالش جد یشهر یزندگ یساخت ریو ز

دشوار است و به طور معمول  اریکار بس یشهر طیمح کیشهروندان در درون  یتمام یباال برا تیفیک یدارا

 ازمندی،ن تیوضع نیو بهبود ا ریی.تغستندین داریشود پا یدر آنها مشاهده م یاریبس یکه نابرابر یاجتماعات

 یمعمول و در سطح  یها هیکه فارغ از نظر یمیشهرهاست. پارادا  یکالبد تیریدر نظام مد دیجد یمیپارادا

پرداختن به  یبرا شانیا تا دینما جادیمردم و شهروندان ا یبرا یطیبتواند شرا یانسان هیاول یازهایفراتر از ن

و عمل ،با در نظر گرفتن فرصت ها را داشته  یزیبرنامه ر ،ی،قدرت تفکر یسخت شهر هرمشکالت به ظا

 باشند.

 مفاهیم و دیدگاه ها و مبانی نظری 

 مفهوم خالقیت :

خالقیت سرمایه  از نیروی انسانی توسط دانش و عقل بشری و نخبگان کشور ، برای بدست آوردن نو آوری 

، توسعه پایدار ، پیش بینی در زمینه های مختلف  برای منبع درامد پایدار و اشتغال پایدار از طریق خالقیت  

افزایش و رقابت روز افزون در شهرها نیازمند مدیران نقش مهمی دارد . تغییرات در ساخت ساز شهری در حال 
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شهری و تصمیم ساز انی دارد ، که خالق و خالق  تر  باشند . این مفهوم پر کاربرد برای کسانی که اهل ایده 

و خالقیت نو در زمینه شهری بر اساس  اندیشه نو در مورد مسائل با انعطاف پذیری و آینده نگری می باشد 

، نوآوری ، خطر پذیری  و رهبری را می توان از اصول خالقیت بر شمرد . انعطاف پذیری  انعطاف پذیری

برای توانایی دیدن چیزهای به صورت متفاوت و عمل به شکل مناسب داللت دارد )قربانی ، آبادی و طور انی 

6:1392.) 

 2000دهه  لیدر اوا دایورفل چاردیو ر یکه نشات گرفته از تفکرات چارلز لندر یدیجد دگاهیتوجه به د با

 یوهمه کسان یامور شهر نین،کسبه،مسئولیواستعداد ساکن تیکه استفاده از خالق رسدینظر م باشد،بهیم یالدیم

که هم شکل دهنده  یشهرها دارند به عنوان افراد یو فرهنگ ی،اقتصادیاجتماع یفضاها جادیدر ا یکه نقش

 یامروز یشهرها یفعل تیوضع رییتغ یبرا یراهکار ارزشمند تواندی، م باشندیوهم استفاده کننده از شهر خود م

 گردد.

که بر سر راه آن  یخالق ، الزم است موانع طیمح کیاز ساخت  شی،پ نهیزم نیپردازان در ا هینظر دهیعق به

 ازیو شهر خالق وجود دارد و افراد خالق ن یکالبد- یزیبرنامه ر نیب یارتباط قو کیقرار دارد، برداشته شود. 

 یکه در شهرها یاساس یاز کمبودها یکی. دخود دارن یکارها شیو نما یکار الهام بخش ،یزندگ یبرا ییبه فضا

باشد.  یخالق م یشهر یجذب و نگاهداشت گروه ها یبرا ییفضاها یخال یشود جا یاحساس م یامروز

 یبرا ییشهروندان بوده و هم به عنوان فضا تیبروز خالق یبرا یلکه در دو سو بتوانند هم، مح ییفضاها

 ینیدانش محور و خالقانه در شهر در جهت جذب افکار نو آورانه شهروندان نقش آفر یها تیتعامالت و فعال

 نیساکن تیخالق انی، انطباق و ب یختگی، باعث برانگ زین یو مصنوع یعیشهر اعم از طب کی ی. فضاهاندینما

است  ییفضاها ازمندین تیخالق رایبخش و توانمندساز باشد.ز دیام دیخالق با یفضاها نگونهیشوند. ا یخود م

 یکنند)محمد شرفتیپ تاًیو نها  ابندی،تجمع و پرورش  ندینما ی، تفکر و نوآور تیکه در آن بتوانند رشد و فعال

   (18: 1389 دفریو مج

 پیشینه شهر های خالق 

یا به طور پیوسته در حال رشد است. بسیاری از محقیقان در این ادبیات نظری داشتند ادبیات شهر خالق در دن

(geoforum,2009:701  جان راسکین وولیام موریس در تکوین نظریه شهر خالق  به مقابل  اقتصاد های.)

قرار دادند  سودگرا ،ایستادگگی کردند و اقتصاد هنر را تاکید بر فعالیت های انسانی خالق داشت مورد تاکید 

بر طبق نظر آنها ،نه تنها آثار هنرمندان بلکه کاال های ارزشمند هم از جنبه کاربردی  وهم از جنبه هنری مد نظر 

 بود.
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 شهر خالق :

(.که نشان از اهمیت و florida,2002:7)"طبقه خالق"(و landry,2008:34)"شهر خالق "اصطالحات 

،خالقیت در شهر باعث پیشرفت شهر از بن بست های مدیریتی و جایگاه فرهنگ و هنر در بافت شهری است 

کالبدی و پیاده سازی دواصل مشارکت و کارآیی که شاخص های مهم در حکم روایی شهری هستند و همچنین 

با رائه ایده شهر خالق برای مدیران ، برنامه ریزان و شهرسازان باعث افق دید و تحلیل راهکار در مواجه با 

می شود توسط شهروندان خالق و تفکرات در زمینه های مختلف باعث ظهور خالقیت نو در مسائل شهر 

نو در  دهیشهر که با ا کیهمه شهروندان در  ی.داشتن شهر خالق آرزومحیط زندگی برای بهتر زندگی کردن 

 ( 9:1392)رحیمی و دیگرانشود  یشهرها م ریبا سا دهیگسترش ا جادیاون شهر باعث ا

 

 هیانیرا به عنوان ب (The Creative Cityکتاب شهر خالق ) ینیانچیو فرانکو ب ی، چارلز الندر1995در سال 

در  یالملل نیدر بحران ب یبه مشکالت شهر یشهر خالق پاسخ دهیشهر خلّاق منتشر کردند. ا هیروشن نظر

راه  ی)بر مبنا یسنت یزیبرنامه ر هیر روییتغ یآنها در پ یدئولوژیبود. ا یو صنعت یانتقال به اقتصاد جهان انیجر

 قیاز طر« نرم های¬رساختیز»و  تیجوّ خالق تیو تقو یشهر یها طیمح یارتقا ی( به سویکالبد یحل ها

مردم  نیها ب دهیو تبادل ا ییآشنا ینرم به چگونگ یها رساختیز یالندر فیبود. در تعر دیجد یهایهمکار

کننده  تیکه تقو دینما یم قیرا تشو یو مکان ساز یاز توسعه کالبد یاالزم گونه  یساخت ها رینظر دارد و ز

 ای ¬برنامه یحام ینیانچیو فرانکو ب یخالق، الندر یشدن به شهر لیتبد یمردم باشد. در راستا نیارتباطات ب

 است. ریشدند که اهم موضوعات آن به شرح ز

 اند،شده زی( بدتر نی)بوروکراس یادار دهیچیپ ستمیس لیکه به دل یموانع ت،یرفتن موانع خالق نیاز ب •

 ،یسازمان یشکست ها ایها  تیموفق قیعم ینیبازب •

 خالق افراد )به عنوان مثال مهاجران( یها ییمانند توانا زورهایکاتال صیتشخ •

 ،ییگرا یو محل (Cosmopolitanismشدن ) یجهان نیتعادل ب •

 خالق، یمردم و پروژه ها یارتقاء و توسعه فضا برا •

 .یشهر تیریتفکر مجدد درباره مد •

در مورد مسائل  یآگاه شیشهر خالق در اروپا آورده شده افزا یو حکمران یزیرکه از برنامه ییهامثال در

گردد. در  یمشارکت اجتماع را شامل م یبرا ییسبز شهر و فراهم کردن مکان ها یتوسعه فضاها و یطیمح

کتاب  2000در سال  یالندر زان،ری¬برنامه  یعمل برا برای تر¬ملموس چارچوب  کیفراهم آوردن  یراستا
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چاپ  2008در سال  زیکتاب ن نیدوم ا شیرایرا چاپ نمود. و «ینوآوران شهر یبرا یشهر خالق، جعبه ابزار»

کتاب راه ها و  نی. ادهدیارائه م یزیرتفکر و عمل خالقانه در برنامه یرا برا ییراه ها یاثر، الندر نیشد. در ا

 ندهیشهر آ یو دگاهیخالقانه و عمل خالقانه ارائه شده است. از د یزیرمهفکر خالقانه، برنا یبرا ییروش ها

که  ندهیشهر آ ایدارد. شهر خالق  ازیها و موانع ن افتهیگرفتن از  خواهد بود که به آموختن و درس یشهر

 :باشدیم ریز اتیواجد خصوص دینما یوضع م یالندر

 دارد، اجینرم و سخت احت یها رساختیاز ز یبیشهر خالق به ترک •

 مردم است، نیکننده ارتباطات ب تیشهر خالق تقو •

 برخوردار است، اتیفیاز امکانات و ک ییشهر خالق از سطح باال •

 ستیسوم جائ یکار و فضا طیدوم مح یاول خانه، فضا یاست. فضا« سوم یفضا» یشهر خالق حام •

 جیآرام و مه یاز فضاها یبیاحتماال ترک ییفضاها نیتوانند با هم باشند، چن یتوانند در آنجا م یمکه مردم 

 شده است، یتوجه خاص ییبایز تیفیسبز و ک یهستند و در آن ها به فضاها

 است، شرفتهیپ یشهر خالق به لحاظ تکنولوژ •

 باشد، یم یمحل یشدن و حفظ ارزش ها یجهان نیب یشهر خالق، حالت متعادل •

 دارد، ازیها ن دهیو هم به اجراکنندگان ا ایشهر خالق هم به متفکران و خالقان پو •

 دارد، ازین عیفرمال در سطح وس ریهوشمند فرمال و غ یساخت ها ریشهر خالق به ز •

امکان وجود و  زین یمعمول ریمربوط به افراد و مردم غ یکه فضاها باشدی باز م یشهر خالق شهر •

 دارند، تیفعال

 نیشده که ا سیشهر و جهان خارج تاس نیدر خود شهر و ب یارتباط یقو یها وندیدر شهر خالق پ •

 .دینما یها کمک م یکمپان یو راه انداز سیو تاس ییامر خود به توسعه فرهنگ کارگشا

 ازیخالق باشد ن قتایآن شهر حق نکهیا یشهر در راستا کی یبرا ییارهایها و مع نهیزم شیپ ،یالندر دگاهید از

 یرا برشمرد. شهرها با برخ یاز مزاحمت و نگران یآزاد ت،یآور، امن جانیه طیتوان مح یاست. از جمله آنها م

 خواهد بود: نیبهتر ریز اریمع 7صورت وجود  رعملکرد آن ها د کنیتوانند خالّق باشند، ل یم ارهایمع نیاز ا

 ،یشخص یها تیفیک .1

 ،یخواستن، اراده و رهبر .2
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مکمل  یها یمختلف)مهاجران و خارج یبه افراد مستعد و استعدادها یاز انسان ها و دسترس یتنوع .3

 (هایداخل

 یفرهنگ سازمان .4

مختلف در  های¬و وجود تلرانس در صورت وجود فرهنگ یفرهنگ تیبر هو دی)تاکیمحل تیهو .5

 شهر(

 یفضا و امکانات شهر .6

 .(Networking Dynamics)یشبکه ا ییایپو .7

 یم کنیبوده ل زیاز هم متما دهیباشد. هر دو ا یم یبه انتقال به اقتصاد بعد صنعت یفوق هر دو پاسخ یها دهیا

کننده  تیحما دایفلور دهیکنند ا یرا رد نم گریکدی گریزمان هر دو درست باشند به عبارت د کیتوانند در 

 دیخالق به آن مکان به عنوان تول طبقهکشاندن  یمکان برا کی تیقدرت جذاب شیافزا قیاقتصاد خالق از طر

 التیتشک یبرا یو حکمران یزیدر عمل برنامه ر ینوآور یدر مورد راه ها یباشد. الندر یم تیکنندگان خالق

. دینمایخالق بحث م یهایها و همکار تیفعال ندهیزا یشهر یها طیپرورش مح یدر راستا هیناح کی ییاجرا

 یخاص تیمکان ازاهم کی تیمکان به عنوان قدرت جذاب یها تیفیدادن ک رمحور قرا لیبه دل یالندر یتئور

 برخوردار است..

هدف در  یهاگروه یکه بر رو یو همکارانش در رابطه با مطالعات دایفلور چاردیحاصل ازپژوهش ر جینتا در

گذاشتند  کپارچه( ی Amenitiesرا بر امکانات) دیتاک نیشتریهدف، ب های ¬گروه یپترزبورگ انجام شد، اعضا

 گریکننده همد لیمکان، ضرورتا تکم کیرا در انتخاب (  Life style) یو سبک زندگ یاقتصاد های¬و فرصت

از بازار کار در انتخاب مکان  شیب طیو مح حاتیتفر تیفیاز لحاظ آن ها بر ک یاز بعض قتی. در حقدندید یم

 کردند: یم فیتعر ریهدف امکانات را به صورت موارد ز یگروه ها یند. اعضاکرد یم دیتاک یزندگ یبرا

 از افراد جوان و فعال یادیوجود تعداد ز •

 باز یفضا یها تیاز فعال یعیبه بازه وس یادیز یدسترس •

 زنده یقیموس یاز فرصت ها یعیبازه وس ایپرشور  یقیموس یها تیفعال •

 متعدد بدون الکل نهیشامل گز( (Night-Lifeشبانه  یزندگ اتیاز تجرب یعیوجود بازه وس •

 و لذت حیتفر یبرا یعیحفظ منابع طب یوجود تعهد برا زیسالم وتم طیمح کی •

 ((Diversityتنوع) یو حام( Youth-friendlyهمساز با جوان ) یوجود سبک زندگ •
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 یاز سرزندگ یعالمت یدر اطراف به معنا یامکانات خاص ایخواستند بدانند که آ یفقط م یاریبس ن،یبر ا عالوه

که  ی. اما امکاناتندیکه شخصا ممکن بود از آن امکانات استفاده هم ننما یدر حال ر؟یخ ایمنطقه وجود دارد 

( است، اقتصاد یاقتصاد صنعت ازی)امکانات مورد نیباشند متفاوت با امکانات سنت یمطلوب کارگران خالق م

مانند رستوران  مواردی و( …اپرا، تئاتر، باله و  ،ی)مانند سمفون یمعموال تمرکزش بر امکانات فرهنگ یصنعت

 بود. یورزش ی، فضاها(Spots Nightشبانه ) حیمراکز تفر ،یدر سطح مل یا رهیزنج یها

 یکم جاامکانات هنوز مهم هستند اما کم نکهیا یدهند با وجود یوجود دارند که نشان م یشیرو به افزا شواهد

 نیاز ا یعی. کارگران خالق بازه وسدهندیم یباز، همه شمول و مشارکت تر،¬یررسمیغ یهاتیخود را به فعال

و صخره  یدوچرخه سوار ،یسوار قیاباز )مانند ق یفضا یها تیشامل امکانات و فعال ییهاتیفعال نیچن

زنده و پرشور، رستوران  یقیموس یاجرا ی)مانند محل ها یبه سبک زندگ مربوط یها تیفعال ری( و ساینورد

 باشد. ی( موهیآبم یبارها ک،یارگان یباز، سوپر مارکت ها یفضا یها

هستند و مکان  یمختلف یو نژاد یتیقوم یها نهیزم یباال معموال دارا یبا تکنولوژ عیخالق در صنا کارگران

باز و امکانات  یخالق )امکانات فضا یتنوع را بازتاباند. امکانات اقتصاد نیدهند که ا یم حیرا ترج ییها

متنوع،  طیمح کیاز  یو شواهد ئمباشند. بلکه عال ینم تیاهم یخود دارا ی( به خودیمربوط به سبک زندگ

هدف  یگروهها یدهند. اعضا یارائه م (youth-friendlyکننده، همساز با جوانان و جوان پسند ) تیحما

از همکاران و دوستان را  یکننده ا تیبتوانند با آن ها هماهنگ شوند و ساختار حما یکه به راحت ییمکان ها

 ینوآور زانی)با م یکیتکنولوژ تیخالق نیبر رابطه مثبت ب دایفلور چاردیدهند. ر یم حیبه وجود آورند را ترج

 (Bohemian) نیبا شاخص بوهم یفرهنگ تیشود( و خالق یاندازه گرفته م یتکنولوژ عیدر منطقه و صنا

است، صحه  یفرهنگ دکنندگانیها و تول دانیقیاز هنرمندان، موس یکه آن نسبت منطقه ا شودیاندازه گرفته م

 دهد: یدر دوران خالق ارائه م تیموفق یرا برا یشنهاداتیپ دای. فلورگذاردیم

 هر شخص یانسان لیاستفاده از پتانس •

 و آموزش« خالق  رساختیز» در  یگذار هیسرما •

 جامعه واقعا باز کی جادیا •

جذب  شتریرسد که افراد مستعد و تلنت ب یرا در برداشت: به نظر م ریز جیو همکاران نتا دایفلور مطالعات

 یگروه ها ینکته مهم است که اعضا نی. البته ذکر امیاقل ای یحیتا امکانات تفر گردندیم یامکانات فرهنگ

بال و  سیمانند ب یتماشاچ یادار یباز و ورزشها یفعال و پرشور فضا حاتیتفر نیب یمشخص زیهدف تما

فعال  حاتیاز تفر ییبا سطح باال ییقائل بودند. آن ها مشخصا ابراز داشتند که جذب مکان ها یفوتبال حرفه ا

 لکردهیاد مستعد و تحصرا با شاخص تنوع دراد. افر یارتباط و وابستگ نیشتریگردند. تلنت ب یباز م یفضا

از باز بودن و  ییسطح باال یبرخوردار باشند. دارا کیدموگراف یاالگردند که از تنوع ب یم ییجذب مکان ها
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گوناگون،  یها ریمتغ نیب (Path Analysis ةلی)بوسشتریب لیو تحل هیورود باشند. در تجز یموانع نسبتا کم برا

 :ردگی یمشخص از مطالعاتش م جهیسه نت دایفلور

 ارتباط دارد. یتکنولوژ -یها عیبا صنا ایتلنت قو .1

 ارتباط دارد. یکیتکنولوژ-یها عیتنوع هم با تلنت و هم با صنا .2

 باشند. یم یو منف فیضع گر،یامکانات د زانیم ایو  تیمانند جذاب گر،ید یرهایمتغ راتیتاث .3

 یهدف اجتماع کیتنوع فقط  نیدارد. بنابرا یو مثبت میاستعدادها در جامعه با درآمد متوسط رابطه مستغ رشد

و ارزش  تیجذاب ،یبا امکانات فرهنگ نیباشد. درآمد همچن یم زین یاقتصاد یایمزا یدارا مایبلکه مستق ست،ین

 ردیگ یم جهینت نیچن شتریب یها یبررس زا دایارتباط دارد. فلور کیتکنولوژ عیو صنا یمتوسط خانوادگ یها

 گذارد. یم ریمناطق خلّاق تاث یبصورت مشترک بر زندگ یکه تلنت و تکنولوژ

 چالش های اصلی شهر خالق در پاوه 

کسری در همه سطوح مدیریت به منظور خدمات رسانی به جوامع در حال رشد کمبود جدی سرمایه کار در -

 این شرایط ناشی شده و سازمان فرهنگی هر اندازه ای آسیب پذیر هستند .

نا توانی  برای تامین پول کافی به منظور حفظ موسسات فرهنگی در سطح بین اللملی ، نیازمند منابع بیشتری  -

 برای حمایت عملکرد روبه رشد آنها .

منابع محدودی برای نگهداری از دارایی های فیزیکی و میراثی وجود دارد . امکاناتی که شهر مالک آن است -

ایه گذاری کرده است . معموال  در شرایط فیزیکی ضعیفی هستند . امکانات غیر و مواردی که روی آنها سرم

اتفاعی که چه به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد حمایت شهر پاوه قرار گیرند ، با وقفه   ی جدی نگهداری 

 روبه رو هستند .

کولبری قاچاق  میشناسند  شهرهای مرزی و با شرایط آب هوای مدیترانه ای با فرهنگ یکسان خود تنها مسیر-

در صورتی بهترین بتانسیل و اشتغال می توان با استفاده از وام کم بهره و طرح زود بازده  حمایت از عملکرد 

 رو به رشد آن می باشد 

منابع محدودی برای نگهداری از دارایی های فیزیکی و میراثی وجود دارد .امکانات که در شهر پاوه وجود -

بروی سرمایه گذاری می باشد که شرایط فیزیکی ضعیفی که باعث امکانات غیر انتفاعی که به  دارد مواردی که

 صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد حمایت شهرهای دیگر قرارگیرد 
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مطالعه میدانی در مورد شهر خطی پاوه به دلیل شهرهای مرکزی  شهرستان می باشد بیشترین گردشگر وارد -

 هری این شهر شده اند شهر شده باعث ترافیک ش

معرفی و اساس نامه ورود به اورامانات  توسط جوامع محلی با هم خوانی منظقه برای جلوگیری از  بی بند  -

باری در جامعه نیازمند ظرفیت سازی  به کار گیری لفراد داوطلب و حفظ فرهنگ و آداب رسوم بین مهمان و 

 میزبان .

ب نمایشگاه و برنامه است که بر غنای فرهنگی و جوامع گونا گون اثر گذار منابع موزه به منظور توسعه یا اکتسا

 است .

 نزدیک بودن در فاصله کمتر از یک روز برای دسترسی  وهزینه پذیرش مراکز فعالیت های فرهنگی -

ساعت در کل  اورامانات گردی در 3دسترسی جوامع محلی شهر های مذهبی نجارو هورامان فاصله کمتر از -

روز که ویژه گی های منحصر به فرد اورامانات و شهر پاوه  شهر دانش و خالق ، شهر معماری و فرهنگ یک 

 خصائص ذیل ارائه می شود :

 پیشینه تاریخی شهر پاوه ؛

 طراحی و معماری سنتی با مصالح که در طبیعت  منطقه هم خوانی دارند ؛

 تامین نیازهای خدماتی مصرف کننده و تولید  کننده ؛

 رتباط با سایر نقاط جهان از طریق اینترنت و فضای مجاری برای جذب و تبلیغ گردشگری ا

در شهرهای بزرگ جهان مانند نیویورک ،برلین و شهرهای کوچک مانند آستین تگزاس و نیوکا سل توسعه 

ت اقتصادی و خالق به یک اولویت راهبردی تبدیل شده است . در صورتی اولویت  فقط برای ایجاد فرص

تولید و مصرف اشتغال  نیست .بلکه فعالیت های خالق و فرهنگی باعث افزایش زندگی و آرامش رفاه اجتماعی 

شهری می شود . و در کیفیت زندگی محالت شهری تاثیر به سزایی دارد . باعث توانمندی  تفکر نوآورانه و 

با رقابت فزاینده برای استعداد  حل مسئله در ساسر بخش های اقتصادی می شوند و به هویت شهر در مواجه

ها ، سرمایه گذاری و بازشناسی  هویتی  تشکیل می شوند  .که خودش باعث رقابت  برای استعداد ها و خالیق 

، شهرها و مناطق وابسته به آن باید ویژه گی های خاصی داشته باشند که بتوان به شهر خالق تبدیل شوند ،غیر 

( صنعت و ویژه صنایع  با فن آوری  برتر ، بسترهای اجتماعی و فرهنگی چون از بسترخای )دانشگاه ها و ...

:تنوع اجتماعی و فرهنگی و مطلوبیت محل زندگی و کیفیت زندگی و برابری اجتماعی و جایگاه مهمی برای 

خود اختصاص می دهند  ریالعالوه بر جذب سرمایه های خالق در یک شهر ، هنور و فرهنگ به عنوان 

 یگر برای شهرها خالق به شکار می آیند .شاخصی د



 آزادی زاده و مهردانش                     

  

 

349 

 

 

 

شهر تماشایی یا شهر نمایش »مبحثی به عنوان  1967در سال « دبو »خاستگاه نظری شهر خالق که اولین بار 

مباحث –مطرح کرده است .او برای بدست اوردن ایده های و تلفیق فضاهای ، اقتصادی و فرهنگی انسانی «

ومعه های فرهنگی را به نمایش در آوردن محیط بصری در مادر شهرها ی جدید در مورد فضاهای جدید ، مج

 اصلی در سراسر جهان  را به وجود آورد . 

در اولین کتاب  خود به عنوان کریتیو  2002ریچارد فلوریدا در مورد شهرهای خالق با اولین ایده خود در سال 

در ، ( .12:1389دیگری منتشر کرده  )رفیعیان کتاب  2005(. نوشته است و در سال Creative classکلس )

برخوردار بوده و از نظر  یریطبقه خالق در شهرها سکونت دارند از تنوع و ، تساهل و تسامح چشمگ پژوهش 

 کی یاقتصاد  تیباشند و باعث موفق یبرخوارد م یاز سطح باال یطراح یو استاندارد ها یشهر طیمح تیفیک

توسعه   ای، توسعه صادرات ،  یصنعت یسنت ی)مثل استخدام یسنت یوسع اقتصادت یها یشهر از نظر استراتژ

)اشتری حسن باشد یجذب گروه استعداد وخالق م نهیدر زم یاستخدام شتری؛ ب ستیکار ( استوار ن روین

(. بر این اساس خالقیت نقش مهمی در جغرافیای  توسعه اقتصادی یک شهر دارد از جمله شهر پاوه  از 1391؛

ظر نیرو انسانی و تحصیالت عالی دانشگاهی چه زن و چه مرد دارد که نیازمند مدیریت که بتوانند این خالقیت ن

 به کار آفرینی و ایده های برتر کشور ی تبدیل کنند با حمایت سرمایه داران بزرگ . 

 هفت زمینه در مورد اولویت شهر خالق 

توجه به ثبت جهانی اورامانات آیا تعریف برای خالقیت شهر  که آیا شهر پاوه جزء این اولویت ها می باشد با

 پاوه مطرح شده است 

ادبیات :تعدادی از مولفه ها ی شهرهای این دسته عبارتند از کمیت و کیفیت نشریات و انتشارات ، طرح های 

شهری که در آموزشی که بر ادبیات  بومی یا خارجی در دروس دبستان تا آموزش عالی کار می کند ، محیط 

 آن ادبیات در ام و اشعار ، نقش واحدی را بازی میکنند و....

سینما : شهرها ی که از ویژگی های همچون دارای زیر ساخت  های سینمایی ، زمینه تاریخی تولیدات ، توزیع 

مدارس و تجارت فیلم ، سابقه برگزاری فستیوال ها ، جشنواره ها  بر اساس فرهنگ منطقه با موضوع مراکز و 

 تربیتی و سینمایی و ..می باشد.

موسیقی :شهرهای دارای مراکز موسیقی ، میزبانی  فستیوال ها مراسمات ملی و بین المللی ،وجود صنایع  مربوط 

به موسیقی ، مدارس ، همایش ها و مراکز عالی در زمینه موسیقی از جمله وویژگی های شهری این دسته 

 هستند .
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ینه  های که ویژگی درن شناسایی می شود ،عبرات از پیشینه طوالنی در فرم خاصی از مهارت و هنر فلکلر :زم

مهارت و هنر  فلوک  و دارای تولیدات  معاصر در این زمینه بوده است و مراکز تربیتی مرتبط با این موضوع 

 در تالش حفظ زمینه ها از طریق فستیوال ها ، نمایشگاه ها یا بازارچه ها و.... 

طراحی در زمینه ایجاد صنایع طراحی ،مناظر و چشم انداز فرهنگی که به وسیله طراحی محیطهای   طراحی :

انسان ساخت  تغذیه می شوند )به عنوان مثال :معماری ،برنامه ریزی شهری محیط عمومی ،مجسمه ها و حمل 

ه طراحان محلی و برنامه و نقل ، سیستم های اطالعاتی و...( طراحی مدارس و مراکز تحقیقاتی ، فرصت استفاد

 ریزان شهری از مصالح بوم ساز گار با شرایط بومی و محلی فراهم می آورد .

هنرهای رسانه ای :شهرهای با چنین ویژگی های دارای توسعه فرهنگی و صنایع خالق از طریق به کار گری 

شود  رشد گونه های  فناوری دیجیتال ، هنور های رسان های موفق که منجر لخ بهبود  زندگی شهری می

الکترونیک که در جستجوی جامعه شهری هستند ، دسترسی بیستر فرهنگ از طریق رسانه  و فناوری دیجیتال 

، برنامه های ، مداوم و دیگر فضاهای استودیو برای هنرمندان رسانه نیز با دیگر ویژگی های این دسته هستند 

. 

عنوان مرکز شهر یا ناخیه  ای در امده است ، تعداد قابل  تغذیه :توسعه فعالیت های رستوران داری که به

توجیهی از رستوران ستی و یر آشپز ها ،مغازه های اذیه سنتی و صنایع غذایی سنتی ، میزان ستی فستیوال ها 

،جوایز و مسابقات بودن ...از جمله معیارهای انتخاب در زمینه تغذیه سالم ارگانیک شهر خالق می باشد 

 (.14:1389)رفیعیان 

 

 ارکان شهر خالق 

مردم بشتر نیرو اصلی یک شهر خالق هستند از نظر بنگاهای اقتصادی ، فضاها ، پیوند و چشم انداز پنچ رکن 

اصلی خالق می باشد  . پذیرش مهاجرین به یک شهر برای فرصت های شغلی  منشاء اصلی ورود به شهرا 

ه این شهر در زمان جنگ ایران ، عراق باعث افزایش جمعیت می باشد و شهر پاوه با توجه به مهاجرت روستا ب

شهر پاوه شده  است ، ارتقاء انگیزه و توسعه روحیه مشارکت منجر به ایجاد موقعیت مناسب برای کارکنان 

 خالق در کلیه رشته اقتصاد  خواهد شد .

ختلف اقتصاد و فرهنگ به یکی از ویژگی اصلی که در مناطق یک شهر مطرح است ،  ،ترکیب و تلفیق ابعاد م

 .(Momas, 2004; Zukin, 1995)گونه ای که نشان از نظم منطقی انسانی برای پیشرفت شهری است 
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 ارزیابی پیشرفت شهر خالق 

مسائل سیاسی از نظر حکومت ها در هر سطحی ، باعث ارزیابی بازگشت سرمایه عمومی در شهر خالق می 

ق  برای ایجاد شاخص های نعنی داری  برای موفقیت و چارچوب هایی شود . از این رو باید چالش شهر خال

برای محک زدن پیشرفت می باشد . در ارتباط طرح شهر پاوه   با توجه وضعیت در چند سال یک بارو باعث 

پیشرفت شهر سنجش قرار گرفته است .که شاخص ها بازتاب دهنده اولویت  های رقابت شهر خالق و طرح 

 خالقیت  مردمانش خواهد شد   نمونه شهر پاوه   به شرح زیر می باشند . شهرهای که موجب

سطح سرمایه گذاری مالی )در مقایسه با سایر شهرها ( و بازگشت آن ) نفوذ نقدینگی از طرق سرمایه گذاری -

 شهر(  .

اثرات اقتصادی )تعدادی مشاغل ایجاد شده در بخش فرهنگی و اثر بخش فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی  -

 پاوه ( 

 رتبه بندی بر اساس شاخص های خالقیت  در زمینه های مختلف در زمانهای مختلف  سطح شهر . -

 سطح تولیدات فیلم برنامه تلوزیونی کسانی که باعث خالقیت شهر شدن  -

 اقتصادی ) بر تعداد مشاغل ایجاد  شده در بخش فرهنگی بر اساس ناخالص داخلی در شهر پاوه   اثرات-

حضور و مشارکت در فعالیت های مختلف  بر اساس رویداد های فرهنگی و  و برنامه تنظیم  شده برای -

 جوانان که شهر آنها تا مین اثر بخش فرهنگی بر تولید مالی  شهر مرزی پاوه ( 

 لید فیلم و برنامه تلوزیونی تبلیغاتی در زمینه فرهنگی اجتماعی و جاذبه های طبیعی و تاریخی ...سطح تو-

 تعداد انجمن جدید  گردشگری  تاسیس شود  -

 تعداد بازدید کنند گان  شهر پاوه  -

یع دارایی میراثی)تعداد دارایی های میراثی مشخص و فهرست برداری شده و آثار طبیعی و تاریخی و صنا-

 دستی مشخص ( 

شهر پاوه شرایط فرهنگی و امنیتی  خوبی دارد و مردم شهرستان با معماری و فرهنگ  خود نشان از وحدت و 

فرهنگ قوی منطقه نشان می دهد و نیازمند حفظ این فرهنگ  خود می باشد .در مجموع  به نظر می رسد در 

های حاصل شده است در عین حال الزم  خصوص ساخت شاخص برای ارزیابی خالقیت و ابتکار ، پیشرفت

است برای اطمینان کارآمدی و اثر بخشی سیاست ها و برنامه ها ،کار بیشتری انجام شود تا این موارد با دقت 

بیشتر به فرصت ها ،چالش ها و سایر ابعاد مرتبط با شرایط جامعه محلی واکنش نشان دهند . به این ترتیب 
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ی تواند جامعه محلی را به طور کامل از توان خالق آگاه سازند )داکسبری این سیاست ها و برنامه ها  م

83:1389 . ) 

 سوابق شهر خالق در ایران و جهان 

در کشور ایران شهر خالق فارس و معرفی شیراز به عنوان سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی وسازمان ملل 

از نخستین شهر ایران در مجموعه شهرهای )یونسکو(  فراهم شود . در صورت علمی شدن این موضوع شیر

خالق یونسکو است  ضوابط ویژه ای مانند برگزای برنامه های هنری و جشنواره های ادبی ، انتشارات فعال ، 

 ( 24:1392واحد های ادبیات  در دانشگاه کتابخانه و فروشگاه های مهم کتاب برپا  شده است )رحیمی و دیگران

شرق  چین پس از لندن  دومین شهر جذاب جهان شناخته شده است شانگهای نمونه خارجی شانگهای در 

و دنیای خارج ،به شهر است « جنگل آسمان خراش ها»غول آسا و لبریز از جمعیت رابط میان   چین معروف 

توسط سازمان  2010این شهر در کنار رودخانه هوانگ پو در جنوب یانگ تسه قرار دارد این شهر در سال 

 ( .32:1392شهرها خالق ثبت شده است  )رحیمی و دیگران « شهر طرح و پروژه »به عنوان یونسکو 

مونترال  شهر ایده دانش جدید بوده است و صنایع  جدیدی برای آینده ایجاد می کند و آخرین همایش  

شده به  فدارسیون شهرداری های کاندا مطرح شد،این شهر کمبود آزار دهنده فرهنگ در آخرین چشم  اندازه

رنج می برد .فعالیت فرهنگی وبستر انرژی  نوآورانه فعالیت ایجاد می کنند  "شهر دانش  "یا  "شهر ابتکار"عنوان

 ،در این چشم اندازها و طرح ها نقشی ندارند 

 رانیخالق ا یشهرها

ثبت شدند، اصفهان که در  ونسکویخالق  یدر شبکه شهرها رانیا یهاندهینما نیاول 1394سال  رانیا در

. دیبه ثبت رس یدست عیبه عنوان شهر خالق صنا گریشهر د 46نهاد رد شده بود همراه با  نیا یاز سو 1393سال

به عنوان شهر خالق در  النیگ تانبود؛ شهر رشت، مرکز اس رانیا گرید یاندهیشهر، نما 46از آن  گرید یکی

 شد. یمعرف ییغذا قهیتنوع و سل

ارائه شد و در  ونسکویخالق جهان به  یقرار گرفتن در شبکه شهرها یپرونده چهار شهر برا زیه نگذشت سال

و شهر سنندج به  یدست عیشهر بندرعباس به عنوان شهر خالق صنا وستند،یشبکه پ نیشهر که به ا 66 انیم

 شدند. دییتا ونسکوی یاز سو یقیعنوان شهر خالق موس

 هستند. یرانیآنها چهار شهر ا انیدارند که از م یدر شبکه شهر خالق جا یمختلف یشهر از کشورها 246 اکنون
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 شهر هزار هنر اصفهان،

 

گران ماهر شهرت داشت اما با باشد، به شهر صنعت یحکومت صفو تختیاز آن که پا شیها پاز سال اصفهان،

 یدر چارچوب آن به هنرمند یاریشد و هنروران بس لیکشور تبد یبه بازار مرکز ه،یتمرکز پادشاهان صفو

 پرداختند و شکوفا شدند.

از چند صد  شیاز آن ها ب یاست که قدمت برخ دهیساز هنرمندانه به ثبت رسها صنعت دستاصفهان ده در

پرورش  یکه اصفهان برا یخوب طیشرا لیبه دل گرید یهنرمندان شهرها یدر نظر داشت برخ دیسال است، با

دادند و در بازار  حیترج خودشهر را به اقامت در شهر  نیها، سکونت در اداشته در طول سال شانیها ییتوانا

 به کار و کسب درآمد مشغول شدند. یمشهور شاه عباس

پوست و  ،یسازکیسفال و سرام ،یعباباف ،یدوزوهیو گ یبافوهیگ ،ینمدمال ،یکارمنبت ،یسازخاتم کار،قلم

 اریو بس یکوبروزهیف ،یسازحیضر ،یصحاف ،یدوزسوزن ،یسازیکاش ،یناکاریم ،یسازلهیمل ،یدوزنیپوست

قرار بدهد که بر  یشهر رانیمد اریاخت رمدون د یتوانسته برنامه ا گنجد،یمقال نم نیکه در ا یگرید یهنرها

 .ردیبگ یجاخالق فرهنگ و هنر  یشهرها انیارائه کنند و در م یشهر داریتوسعه پا یبرا ییاساس آن، طرح ها

 رشت، شهر هزار طعم

 هاوهیمختلف، تا م جاتیغذا را دارد، از سبز یبازارها نیاز متنوع تر یکیاست و  ییبهشت مواد غذا الن،یگ

قدرتمند  یتا دامدار ییایها و محصوالت در یاز ماه ،یاز محصوالت گوشت یریگگوناگون و بهره جاتیفیو ص

شهر  یعنیاستان،  نیشده که مرکز ا یزیشگفت انگ ییبه خاطر مراتع سرسبز، منجر به شکل گرفتن، چرخه غذا

 بدهد. یجا ونسکوی یخالق فرهنگ یشبکه شهرها انیرشت خود را در م

 یکی یرتبه اول را کسب کرده و در بحث خوراک شناس یشهر متقاض 17 نیب ونسکویدر زمان ثبت در  رشت

 دارد. یشبکه خالق، جا نیکه در ا شودیمحسوب م ایکشور دن 11از  ایشهر دن 18از 

خوراک است و   250تا  210 نیب یالنیها از جمله کتاب سفره گنوشته یبر اساس برخ النیگ ییغذا تنوع

، ترش تره ،یقاسم رزای، م، باقال قاتق، کپور آبهچغرتمه، کاله کباب ج،یغوراب یمالته، کول یچون ماه ییغذاها

 12و  جیبیف یماه جا،یکباب، موتنجن، دب مجشش انداز، ترش آش ، گ شکا،یواو ج،یکباب ترش، انارب ،هیرقلیس

 .کندیم یندگیهستند که رشت آنها را نما النیگ یغذاها ینوع فسنجان، برخ
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از دل سختی کوه، عشق  صدا و لحن مردم کرد، سرشار از نواهای خوش کوهستانی است، آوازهای مردمی که

 .اند و حاال سنندج به نمایندگی این مردم هزارآوا، شهر خالق موسیقی نام گرفته استو مهربانی را بیرون کشیده

نی، سرنا، نایه، دهل، دف، تنبک، تنبور، کمانچه، دیوان، شمشال، برخی سازهای موسیقی کردی هستند که به 

 بسیاری تولد شهر تنهایی، به سنندج شوند،می استفاده هم از جدا یا و تناوب و بر اساس موقعیت، کنار یکدیگر

 موسیقی های دستگاه خوانان بسیاری را در دامان مهربان خود پروردهاست.آواز و بوده آشنا نام نوازندگان از

 بسیاری هایگوشه و گاهپنج راست و چهارگاه گاه،سه همایون، نوا، شور، ماهور، مثل دارند رواج کردستان در که

 .اندازندطنین سنندج هایکوه در اند،رسیده خود اوج به آواز این با که

های سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی در میان شبکه شهرهای خالق یونسکو جای گرفت و حاال باید برنامه

 .ای نزدیک بر اساس موسیقی کردی بنا کنداش را برای آیندهتوسعه پایدار شهری

ن تعداد سالمندان دردمناطق شهری که بیشترین و کمترین درصد سالمندان که میانگین سنی جمعیت نیز بتری

دیده میشود  پشت سر گذاشتن جوانی گرویدن به میان سالی است. بدهی است به شرط تعداد سالمندان جامعه 

گی این پدیده ضروری افزایش جشمگیری خواهد یافت  همین مسئله لزوم توجه به پیامدهای اجتماعی فرهن

 می سازد.

 1393ثبت شدند، اصفهان که در سال  ونسکویخالق  یدر شبکه شهرها رانیا ندگانینما نینخست 1394 سال

به  یدست عیبه عنوان شهر خالق صنا گریشهر د 46دوباره همراه با  ینهاد رد شده بود بعد از تالش نیا یاز سو

شهر خالق به  46بود که همان سال نامش در کنار  رانیا ندهینما گرید النی. رشت مرکز استان گدیثبت رس

 شد. یمعرف ییغذا قهیعنوان شهر خالق در تنوع و سل

ارائه شد.  ونسکویخالق جهان به  یقرار گرفتن در شبکه شهرها یبرا رانیگذشته پرونده چهار شهر ا سال

 شبکه را اعالم کرد. نیا به وستیشهر پ 66 یگزارش یط ونسکویهشتم آبان ماه امسال دفتر 

شد تا آوازه  دییتا ونسکوی یاز سو یدست عیو بندرعباس شهر خالق صنا یقیبه عنوان شهر خالق موس سنندج

 در جهان گسترانده شود. شیاز پ شیشهر هزار آوا ب

و  یقیبودن موس دارشهیو ر یقیاز بزرگان و نامداران عرصه موس یمندو بهره یخیاز پشتوانه تار یبرخوردار

 یقیشد و خاستگاه موس یجهان معرف یقیبه عنوان شهر خالق موس ار،ید نیمردمان ا انیمختلف در م یآواها

 جهان شد.
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چون کامکارها،  یانکار است چرا که کردستان هنرمندان رقابلیو آواها و نواها است غ یقیکردستان مهد موس نکهیا

در ادامه  دید دیکرده است اما با یمعرف یقیموس یایو ... را در خود پرورش داده و به دن هافیتعر ها،یبیعندل

 انجام خواهد شد.  ییعنوان چه کارها نیبارورشدن ا یبرا ندیفرآ نیا

: دیگویسنندج م یشهردار یاجتماع ،یمعاون فرهنگ ینجف رکوتسهو  نیتدو شدنیارسال پروپوزال تا جهان از

 بود. یقیثبت سنندج بعنوان شهر خالق موس یدر سالجار یاقدامات فرهنگ نیو ماندگارتر نیتراز مهم یکی

صورت گرفت و خوشبختانه به واسطه مشارکت  یادیز اریبس یزیرتحقق آن تالش و برنامه یکه برا یاقدام

 .میبود یبزرگ فرهنگ دادیرو نیاستان شاهد ثبت ا یهنرمندان و مسؤوالن فرهنگ د،یاسات

که داشت توانست  ییارسال و به واسطه غنا ونسکویبه سازمان  یکه در قالب پروپوزال کامل و جامع ییهاتالش

 ونسکویتالش و به  یگاهیجا نیبه چن دنیرس یسال است برا یهاسال دیکه شا ییاز شهرها یاریبس نیدر ب

ی طوالن یجهان، آغاز راه یقیسنندج به عنوان شهر خالق موس ثبت.دیایب رونیب روزمندیپ فرستندیپرونده م

راه بزرگ و  کیرا نقطه آغاز  یقیشهردار سنندج، ثبت سنندج به عنوان شهر خالق موس یدیص الهحشمت

 یشوراها فیاز وظا یشهر یزندگ تیبهبود وضع یدر راستا یزیر: از آنجا که برنامهدیگویو م داندیم یطوالن

 یو فرهنگ یآموزش، علم مانکه ساز یتا از فرصت میتالش کرد ریدر دو سال اخ هاست،یدارو شهر یاسالم

 شرفتیپ یبرا یو تجربه جهان یبوم یهنرها شهیجهان فراهم آورده از اند یشهرها یبرا ونسکویملل متحد 

 می باشد . شهر سنندج 
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 قیتحق ییایمحدوده جغراف

 واقع در استان کرمانشاه انجام شده است. یاز شهرستان ها یکیدر سطح شهرستان پاوه،  قیتحق نیا

 شهرستان پاوه تیموقع 

 ارانیو کام وانیمر یاستان کرمانشاه قرار دارد. از شمال و مشرق به شهرستانها یپاوه در شمال غرب شهرستان

مرز عراق محدود )در استان کردستان (، از جنوب به شهرستان جوانرود )در استان کرمانشاه ( و از مغرب به 

 یو چهار شهر. رشته کوهها ستانو نوسود، هفت ده نگانی، با یشود. مشتمل است بر سه بخشِ مرکز یم

عرض  35ْ 03و َ ییایطول جغراف 46ْ 21شهرستان شهر پاوه است که در َ نیزاگرس در آن امتداد دارد. مرکز ا

 تیجمع 1390سال  یسراسر یواقع شده است. براساس سرشمار ایاز سطح در یمتر 1540و ارتفاع  ییایجغراف

 پاوه –راه کرمانشاه  یلومتریک 124مرکز شهرستان پاوه در  اوهنفر برآورد شده است. پ57813شهرستان  نیا

( قرار گرفته است. شهر پاوه در کنار دره خانقاه برافراشته ییتهران )فاصله هوا یلومترکی 566 در پاوه. دارد قرار

 گذرد.  یپاوه از جنوب شهر م ایه و رود دره گالل شد
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 تصاویر خالقیت شهرداری در سطح شهر پاوه 

 

  

 میدان  المان سبد انار 

 

  

 خالقیت شهرداری پاوه کنار مسجد جامع خالقیت شهرداری پاوه کنار مسجد جامع 
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مهارت بنه بافی  توسط خانم مهردانش  ارغوان بافی و خالقیت نو 

 ، آقای موسی زاده ثبت ملی شده 

 

  

میدان اصلی شهر پاوه میدان مولوی المان  مولوی شاعر 

 کرد 

 میدان شهدا )فرمانداری (
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نان ثبت شده آثار ناملموس اورامان  نان نیمه فیس توسط خانم 

 گونا مهردانش 

 کلوچه محلی  

 

 

 کرمانشاه شهر خالق خوراک 

 

شهر خالق »امید قادری, مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه گفت: پرونده  .

 .رودبه یونسکو می« کرمانشاه»به اسم « خوراک
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در کانون استراتیژی ،فرهنگ وبرنامه ریزی  1990شهر خالق به عنوان رویکرد جدید توسعه که از وسط ده 

که خمیرمایه آن فرهنگ  –فرهنگی قرار دارد اصطالحاتی چون صنعت هنر ، صنایع فرهنگی و صنایع خالق 

نگ ،نفت، مواد معدنی ی پیوند خورده است . واژگان اقتصاد و مواد خام  منابع فرهنگ است مثل زغال س

دارد تولید باید  –کارخانه و کارگاهای عظیم شان  –،شهرهای خالق چشم انداز ی متفاوت با شهرهای صنعتی 

 خالق صنایع کارخانه وجود دارد .

در صنایع فرهنگی و خالقی چون رسانه ،فیلم ،موسیقی ،طراحی ،مد تولید نرم افزار ،تائتر گردشگری انتشار 

 جستجو کرد  ات نقاشی و..

 آن وجود دارد: یپاوه و هورامان در گستردگ ایشهرستان پاوه و هورامان هستند  یبه گستردگ ایپرونده ها  نیا

 ثبت خیتار--شماره ثبت--اثر نام

 1388/12/19--12--نیمناطق کردنش پوشاک

 1388/12/19--22--یکرد یقیموس

 1388/12/19--84--یزن قلم

 1389/3/5--118--گورانی گویش

 1389/11/18--194--یباف غیچ

 1390/03/23--224--یهلپرک

 1390/8/28--277--ازدواج  یها نییآ

 1390/8/29--306--پخت نان  مهارت

 1390/8/30--333--  یسنت طب

 1390/8/31--377--در کرمانشاه  یسنت یقیموس

 1394/4/22--435--پالن یباز

 1390/10/8--459--وابسته یو مهارتها یباف موج

 1391/6/20--545--یگوران یباف وهیگ

 1391/11/4--973--یوانیروغن ح هیته یآور فن
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 1391/11/4--974--کرمانشاه ینمدمال

 1391/11/4--978--زنانه وهیساخت گ مهارت

 1391/11/4--979--دوزله ینوا

 1393/11/15--1072--در منطقه اورامات ینواز شمشال

 1393/11/15--1075--هوره   یآوا

 1393/11/15--1076--یمرس باف مهارت

 1394/4/22--1088--زوران   یباز

 1394/4/22--1090-- یکرد یخوان شاهنامه

 1395/10/6--1294--یریسقزگ یو مهارت بوم دانش

 1395/10/6--1295--آگر نوروز  مراسم

 1395/10/6--1397--یباف ارغوان

 1397/10/30--1744--شکرانه انار جشن

 1397/10/30--1743--  نیهاو چله

 1395/12/14--25--پاوه یشهدا ادمانی

 ثبت شده اند دایکه جد یها پرونده

 قمچان کرمانشاه       یباز

 اورامانات       نکهیکز نان

 اورامانات     سیف مهین نان

   مهارت بنه بافی 

 نسمه       یآب در روستا شکرانه

 اورامانات       یریرب انارگ فنون
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 قارن توپان       یباز

 بانه وره       یقربان نییآ

 خالل       خورشت

     یبژ نان

 ویژه گی های شهر خالق 

ویژگی اول شهر خالق پذیرایی تنوع محیط بازی که توانایی پذیرش گروهای مختلف انسانی و فرهنگی ،حضور 

دار ا هستند. جذب افراد اقتصادی  جمعیتی متنوع و عقاید و ایده های مختلف انسانی با فرهنگ های مختلف را

،اجتماعی ، زیست محیطی و فرهنگی برای بروز خالقیت تفراد ساکن و جذب افراد متخصص و خالق از 

 بیرون مهیا سازد .ثبت شیرینی نان نیمه فیس ،مهارت  بنه بافی ،ارغوان بافی ....

تبادل این ایده ها در نهایت استفاده از  ویژگی دوم  :فراهم نمودن بستر مناسب جهت بروز ایده های ساکنین و

آن ها جهت حل مشکالت و مسائل و نیر توسعه و اقتصادی ،اجتماعی و شهری است و مشارکت  مردم ،ایجاد 

جامعه ای شبکه ای ایجاد امکاناتی زیر ساختی  جهت تبدیل ایده به محصول )کاال خدمات( و نیز بازاریابی 

 ریات است .کاال و خدمات تولید شده از ضرو

ویژگی سوم :دسترسی شهر خالق به استعداد های منابع و فکری است . و موتورهای حرکت شهر خالق می 

تواند از افراد شناخته شده وسرشناس مثل هنرمندان ،نویسندگان ،محققان اساتید دانشگاه تا افراد کمتر شناخته 

 شده که در اقتصاد دانش محور کار می کنند . 

:دسترسی این شهرها به فناوری های سطح باال و داشتن اقتصادی خالق و استخدام افراد در این ویژگی چهارم 

 نوع صنایع است.

ویژگی پنجم :این شهرها را می توان قدرت توان ویژه این شهرها در مواجهه  یا بحران چون فقر ،بی خانمانی 

تفاده از نوآوری و ابتکارات افراد چه افراد ،بافت های فرسوده و..دانست . یک شهر خالق مسائل را حل کند اس

 خالق و چه شهروندان عادی مورد توجه است .

ویژگی ششم :وجود حکمروایی مطلوب در این شهر هاست  بطوریکه می توان سه عنصر ،دولت محلی 

 ،نهادهای مردمی و بخش خصوصی را درکنار هم در تعامل با هم دید.

ویژگی هفتم :همان جایگاه ویژه فرهنگ در ابعاد مختلف شهر و نیز سیاستهای و برنامه ریزی شهری و استفاده 

موثر از تمام منابع  فرهنگی حتی ان های که ممکن است بی اهمیت جلوه داده شوند در واقع مثل موسیقی 
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فرهنگ بویژه فرهنگ هنر بومی محلی ،غذا ،لباس ،نمایش ها و بازی های بومی ...است و علت نقش محوری 

و محلی در رویکرد شهر خالق می توان شهر خالق را به عنوان راهبرد ی که حفظ تونع فرهنگی و جلوگری 

از جایگزینی یک  فرهنگ واحد به جای فرهنگ متنوع  دارد به همین دلیلی یونسکو تالش خاصی در معرفی 

 شهرهای خالق و گسترش ادبیاتی آن در جهان دارد .

نتیجه گیری همانطور که در این نوشتار به آن اشاره شد با ابزارهای فیزیکی نمی توان به شهر خالق دست -

پیدا کرد و خالقیت یک شــهر به جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصــادی ، تاریخی ، فرهنگی و امثالهم 

 -های مختلف گرد شگری  بســتگی دارد . باتوجه به رقابتی شــدن شهرها از شهرهای خالق در زمینه

تفریحی، تاریخی و.... میتوان بهترین بهره را ج ست تا پیروز میدان این رقابت شد و همچنین با پتانسیل موجود 

در بسیاری از شهرهای مستعد کشور می توان این شهرها را در عرصه های جهانی مطرح نمود که البته این 

یت کارآمد ، ســرمایه اقتصــادی و تالش بی دریغ اســـت . اقدام منوط به برنامه ریزی صــحیح ، مدیر

همچنین در این راه می توان از شـــهرهایی که در این زمینه موفق بوده اند الگو برداری کرد و با مســـائل و 

 .مشکالت موجود در این مسیر آگاه شد

  گیری نتیجه

هنوز نیازمند پژوهش بسیار  گردشگر پذیر  مناطقدر خالق و معیارهای شهرهای شهرها به اصول  توجه به 

در راستای دستیابی به شهر  شهر پاوه  گردشگر پذیر  است؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیتهای منطقه

نظری و مالحضات ، به تحلیل نقاط قوّت، ضعف، فرصتها و تهدیدها پرداخته است. با توجه به بخش خالق 

 )شهر در مهمترین نقاط شهری آن  خالق ، ابعاد مختلف شهر پاوه اورامانات  شهرستانهم چنین شرایط موجود 

قابلیتها و محدودیتها در  خالقیتهای از پاوه ، نوسود و نودشه ، باینگان ،بانه وره و روستاهای شهرستان پاوه (

ل شد، بیانگر های گوناگون این منطقه حاص بیان شد. آن چه از بررسی و تحلیل جنبه مدل توصیفی چهارچوب 

دارای نقاط قوت و فرصتهای بیشتری نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها میباشد.  شهرستان پاوه این نکته است که 

اما این منطقه با وجود داشتن قابلیتها و زیرساختهای اساسی و هم چنین برخورداری از استراتژی تهاجمی، 

ریزیهای صورت گرفته در  دارد. در واقع، برنامه فاصله زیادی الق هنوز با شرایط مهم و ضروری یک شهر خ

در شاخصهای  شهرستان پاوه نتایج نشان میدهد  .نبوده است خالق متناسب با معیارهای شهر  شهرستان پاوه 

های توریستی فراون و موقعیت  برخورداری از سیستمهای حمل و نقل متنوع، مراکز علمی و آموزشی، جاذبه

ی دارد ولی شاخصهای برگزاری فستیوال های فرهنگی، هنری و ورزشی در مکانی جذاب وضعیت مطلوب

در منطقه میشود  الق شرایط نامطلوبی قرار دارد که برطرف نمودن این کاستیها موجب ارتقای جایگاه طبقه خ

فراهم میشود. از مهمترین موارد نامطلوب شاخص فرهنگی و هنری در  الق گیری شهر خ و زمینه برای شکل

و توسعه فرهنگی و هنری، تعداد  پژوهش های  ده مورد مطالعه، پایین بودن تعداد هنرمندان، هزینهمحدو

سینماها، فرهنگسرا و رویدادهای هنری میباشد. ذکر این نکته ضروری است که کانون اغلب استراتژیها و برنامه 



 4شماره 4دوره ،1401بهار جغرافیا و روابط انسانی،                       

364 

 

رهنگی مانند پشتیبانی از هنر و ، تحکیم و تقویت فعالیتهای هنری و فالق ریزها برای تبدیل شدن به شهر خ

و با یک نگاه الق هنرمندان و زیرساختهای نهادی مورد نیاز میباشد. اینجاست که بر اساس رویکردهای شهر خ

آل اندیشی به نتایج تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق در مییابیم که یک الگوی  واقع بینانه به دور از هر گونه ایده

تدوین شود. از بررسی الق شرایط منطقه و با هدف بالفعل کردن پتانسیلهای شهر خ توسعه ای با در نظر گرفتن

و زیرساختهای تفریحی، چنین استنباط میشود، که این عناصر در سط قابل قبولی قرار ندارند، در  الت تسهی

مطالعه شرایط منطقه در قالب  .است خالق حالی که وجود این عناصر از عوامل اصلی ایجاد و توسعه شهر

است که شرایط موجود در  مهم  بیانگر این نکتهخالق استراتژهای چهارگانه تدوین شده با شاخصهای شهر 

خالق توسط شهرداری و مدیران در مقایسه با اغلب شهرها، میتواند زمینه ساز حضور طبقه  - شهرستان پاوه 

است و القیت منطقه دارای پتانسیلهای زیادی برای بروز خ باشد؛ چرا که اینخالق و رونق صنایع  شهری 

ف نماید. این مسأله با متغیرهایی گوناگونی در ارتباط ذرا جذب کرده و ح الق های انسانی خ میتواند سرمایه

است که از جمله آن میتوان به وجود ظرفیتهای متنوع فرهنگی، علمی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، حمل 

شهرستان پاوه ردشگری و امکانات طبیعی در منطقه آزاد تجاری ارس اشاره نمود. با توجه به اینکه و نقل، گ

ب میکند ، تنوع اجتماعی ذهمجوار است و درطول سال از این نواحی جمعیت جکشور عراق با  خود شهر پاوه 

مییابد. در زمینه ظهور کرده و گسترش  خالق و ذوب فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای شهر 

پارک جنگلی پیشنهادی ،  ظرفیت گستردهای دارد؛ قرار گرفتن بکرترین  وجذب طرفداران محیط زیست 

منطقه حفاظت  پاوه ودر شهرستان شاخص مهم به عنوان  بوزین مرخیل و تپه هول و شاهو ... بخش جنگلهای

آبشار وه زه نه بن ، آبشار خور ، آبشار نوسود ، ، سد هیروه و داریان ، سیروان رود،  شده بوزین مرخیل پاوه 

جذابیت محیطی آن میافزاید و  شهرستان پاوه در محدوده جغرافیایی  ، آبشار بل خدای ابها آب معدنی ...

را نمایان میسازد. ارزیابی چالشها و خالق که شهرستان پاوه ریزی متناسب با معیارهای شهر  ضرورت برنامه

شهرستان پاوه یک از عناصر برجسته فرهنگی دیگر در  (51پوراحمد و همکاران ) –. فرصتهای ایجاد شهر ..

 شهرستان پاوه  محلی منطقه ورزشهای سنتی و محلی مانند برگزاری مسابقات  دست کورد  نشین می باشد ،

از ویژگیهای برگزار میشود و مورد استقبال مناسب نیز واقع میشود که آن نیز با برخی که مراسم نوروز هر سال 

علیرغم توانهای موجود در حوزه حمل و نقل و داشتن موقعیت استراتژیک،  شهر پاوه مطابقت دارد. خالق شهر 

توسعه یابد، یکی از مهمترین علل این ناکامی،  خالق های حمل نقل رایج در شهرهای  نتوانسته مطابق با شیوه

جاده های گیری نامناسب از توانهای استراتژیکی و  و تداوم آن که باعث بهرهو راهکار های وقوع بحران 

منطقه جلوگیری کرده است. الق مسکو شده و بدین ترتیب از ظهور نقاط شهری خ - اورامان شهرستان پاوه 

هر چند در مراحل اولیه توسعه خود است و با کم و کاستیهای بسیاری  شهرستان پاوه سرانجام میتوان گفت که 

وفق یابد  خالق برای توسعه هر چه بیشتر دارد و میتواند با معیارهای شهر  بایلنی رفیت نیز مواجه است ولی ظ

در خالق ای شود. پیشنهادهایی که برای تحقق قابلیتهای توسعه شهر ه و زمینه ساز تغییر و تحول منطقه

 :، به شرح زیر میباشدولوژیک حاکم بر ایران میتوان اراطه دادئدر چهارچوب نظام اقتصادی و اید شهرستان پاوه 
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جوراب بافی، فرش، ،مهارت بنه بافی ، گیوه بافی ، ارغوان بافی ، قالی بافی، )برگزاری نمایشگاه صنایع دستی -

شقی  دف نوازی و جشنوارههای فرهنگی (جشنهای محلی، موسیقی عا (کفش، گلیم بافی و لباسهای محلی

میشود که از شاخصهای خالقیت ای اقتصادی، بروز تنوع و موجب پوی شهرستان پاوه ، ) در تمام نقاط شمشال 

، شرکتهای ،دانشگا ه پیام نور دانشگاههای آزاد  ، شهر پاوه  مراکز علمی و پژوهشی  - .میباشد خالق اصلی شهر 

و حوزه گردشگری سالمت  دانش بنیان میتوانند با اراطه طرح و عناوین پژوهشی بر اساس نیازهای پژوهشی

، پیشنهاد، طراحی و اجراء طرحهای نوآورانه، برگزاری نمایشگاههای گاه علوم پزشکی زیر نظر شاخه دانش

فناورانه، مدیریت مطالعات راهبردی و اداره کار گروه توسعه و پژوهش وابسته به دانشگاه در واحد شهرداری، 

ایجاد شهر  راستای در مؤثری گامی منطقه ای( –شهری )برگزاری و مدیریت کنفرانسها و همایشهای علمی 

با رویکرد مشارکت  پاوه ای و استراتژی توسعه شهری  تهیه طرح جامع منطقه - .بر دارند شهر پاوه  خالق 

مردمی از مهمترین عواملی هستند که میتوانند در شکوفا شدن قابلیتهای نهفته در منطقه تأثیر بسزایی داشته 

خالق جهت دستیابی به شهر  - .شکل یابد خالق ای شهر براساس شاخصهپاوه باشند و از این طریق شهر 

میتوان از قابلیتهای توریستی آن نهایت استفاده را به عمل آورد و به هر یک از بخشهای  شهرهای کوچک میانی 

: روستا نجار تجاری، کارکرد گردشگری ویژهای را اختصاص داد؛ الف)  بازارچه های مرزی چهارگانه 

پاوه ، نوسود ،شوشمه  (های مرزی (بازارچه امازاده های )در سطح شهر پاوه ، تکیه های گردشگری مذهبی (

گردشگری ورزشی ، طبیعت گردی ، گردشگری .: گردشگری روستایی،: گردشگری فرهنگی و طبیعت گردی )
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