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Abstract: Production and marketing of handicrafts can be considered as an effective factor in the development of
a country's economy because of the increasing tendency of countries to use clean industries and avoid single
product economy such as oil. Introduce and advertising handicrafts for marketing inside and outside the country
is one of the main ways to develop handicrafts. Joining the UNESCO Creative Cities Network, as the best
branding tool and the desire to work effectively with network member cities, is due to create a stronger identity.
Tabriz city is one of the main centers of handicrafts in Iran. In this study, its potential as a Creative City of Crafts
and Folk Art was investigated and evaluated based on the benchmarking model. In this regard, 10 indicators of
Creative City of Crafts and Folk Art were identified based on the UNESCO and by studying the 41 Creative City
of Crafts and Folk Art. Then, Tabriz city was compared with the creative cities of Isfahan and Bandar Abbas. The
results indicated that compared to Isfahan and Bandar Abbas cities, Tabriz city has been in good condition based
on the indicators of exhibitions, job creation, education, production licenses, exports, and handicraft
infrastructures. However, it has had poor performance based on some indicators including financial support,
registered works, and temporary markets. Therefore, it is recommended that by expanding the number of
temporary markets and providing financial support, the city can be introduced as a Creative City of Crafts and
Folk Art.
Key Words: UNESCO Creative Cities Network, Crafts and Folk, Tabriz city, Benchmarking model.
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چکیده
 تولیدد و بازاریدابی تولیددا صدنایع دسدتی،با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت
 از راهکارهای توسعة صنایع دستی میتوان به معرفی و تبلیغ صنایع دستی بهمنظور بازاریابی در داخد.بهعنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح میشوند
 ابزاری برای برندسازی و تمای به همکاری مؤثر با شهرهای عضدو شدبکه بدرای ایجداد، عضویت در شبکة شهرهای خالق یونسکو.و خارج از کشور اشاره کرد
 پتانسی شهر مزبدور بدهعندوان، شهر تبریز یکی از مهمترین کانونهای صنایع دستی ایران است که در مطالعة حاضر براساس مدل بهینهکاوی.هویت قویتر است
 شدهر خدالق صدنایع دسدتی و41  در این راستا براساس شاخص هدای یونسدکو و بدا بررسدی.شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی بررسی و ارزیابی می شود
 شاخص شهر خالق صنایع دستی شناسایی شدند و شهر تبریز بدا شدهرهای خدالق اصدفهان و بنددرعباس در هریدک از شداخص هدای مزبدور10 ،هنرهای مردمی
.مقایسه شد
 پرواندههدای تولیدد، آمدوزش، اشدتاالزایدی،نتایج نشان میدهند شهر تبریز در مقایسه با شهرهای خالق اصفهان و بندرعباس براساس شاخصهدای نمایشدگاههدا
 آثدار ثبدتشدده و بازارچدههدای موقدت، صادرا و زیرساختهای صنایع دستی وضعیت مطلوبی داشته است و از لحاظ شاخصهای حمایدت مدالی،صادرشده
 زمینة ارتقای شهر مزبور را فراهم و بده، پیشنهاد می شود با گسترش تعداد برگزاری بازارچه های موقت و انجام حمایت های مالی،عملکرد ضعیفی دارند؛ بنابراین
.معرفی آن بهعنوان شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی اقدام شود
. مدل بهینهکاوی، تبریز، صنایع دستی و هنرهای مردمی، شبکة شهرهای خالق یونسکو:واژههای کلیدی
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برنامه ریتزی متیکنتد .تتا ستال  246 ،2020شتهر در مجمتو

مقدمه

زمینه های فتوق در شتبکة شتهرهای ختالق یونستکو بته ثبتت

بیان مسئله
امروزه رشد اقتصادی و دستتیابی بته هتد هتای مختلت

نن

سرلوحة برنامه هتا و فاالیتت بستیاری از دولتتهتا و بتهویتژه
کشورهای درحال توستاه استت .خالقیتت بتهطتور فزاینتدهای
توسط سیاستگذاران بهعنوان دارایی های اصلی در دستیابی بته
اهدا

سیاستی فراتر از رشد اقتصادی دیده میشتود .الگوهتای

فرامدرن ،شهر را محوریترین عامل توساة کشورها میشناسند
و ماتقدند توساه باید از شهرها نغاز شود .شهر بهعنوان پدیتدة
ماهیتاً فرهنگی و اجتماعی در عتین برختورداری از یتک کالبتد
فیزیک تی از کالبتتد محتتتوایی و فرهنگ تی نی تز برختتوردار استتت
(رضائیان قراگوزلو و همکاران.)7 :1391 ،
سازمان نموزشتی ،علمتی و فرهنگتی ستازمان ملتل متحتد
(یونسکو )1در ستال  2004یتک طتر ابتکتاری بته نتاش شتبکة
شتتهرهتتای ختتالق یونستتکو ( )2UCCNرا بتتا هتتد

تقوی تت

همکاری بینالمللی در شهرهایی مارفی کرد که خالقیتت را بته
عنوان تأثیر استراتژیک در توساة پایدار به رسمیت شناخته انتد.
شهرهای عضو شبکة خالق ،مرکز خالق شناخته میشتوند کته
هد

ننها تحریک توساة فرهنگی و اجتمتاعی و اقتصتادی در

کشورهای توساهیافته و درحال توساه ازطریتق صتنایع ختالق
است (.)UNESCO, 2017: 1
دو گرایش اصلی ،عضویت و مشارکت در شبکة شتهرهای
خالق یونسکو را برجسته میکند :نخست ،تمایل به استتااده از
عضویت شبکة شهرهای خالق یونسکو بهعنتوان ابتزاری بترای
برندسازی که در چارچوب راهبردهتای ارتبتاطی محلتی بترای
جذب سرمایهگذاران و گردشگران استااده میشود .دوش ،تمایتل
به همکاری با شهرهای عضو شبکة شتهرهای ختالق یونستکو
برای ایجاد هویت قویتر با استتااده از نتتایج متثثر حاصتل از
فاالیتهای همکاری است (.)Rosi, 2014: 1
این شبکه متشکل از هات زمینة ادبیتات ،ستینما ،موستیقی،
صنایع دستی و هنرهتای مردمتی ،طراحتی ،هنرهتای رستانهای
(توساة فرهنگی و صنایع خالق) و خوراکشناسی بوده است و
هر شهر با توجه به انرژی و ظرفیتتی کته بته صتنات خالقانته
اختصاص متیدهتد ،اولویتت ختود را براستاس زمینتة متدنرر
1.

United Nations Educational, Scientific and Cultural
)Organization (UNESCO
2.
UNESCO Creative Cities Network

رسیدهاند .ازجمله شهرهای عضو شبکة شهرهای خالق یونسکو
میتوان به شتهر رشتت در زمینتة ختوراکشناستی ،اصتاهان و
بندرعباس در زمینة صنایع دستی و هنرهای مردمتی ،ستوول در
زمینة طراحی ،سیدنی در زمینة سینما ،ملبورن در زمینة ادبیات و
گالسگو و سنندج در زمینة موسیقی اشتاره کترد ( UNESCO,

.)2019: 1
گرایش به صنایع دستی نمایهای از اقتدار فرهنگی به شتمار
مینید و گسترش صنایع مزبور همانند جزء جداییناپذیر اقتصاد
روستایی و شهری میتواند با جذابیتهای فتراوان گردشتگری،
چشت انتتداز بستتیار امیدبخشتتی را در رشتتد اجتمتتاعی و رونتتق
اقتصادی بگشاید .صنایع دستی به محصوالتی اطالق میشود که
با استااده از مواد اولیة طبیای عمدتاً بومی ،با بهکارگیری نقوش
سنتی و بهره مندی از خالقیت فردی با حات پیشتینة تتاریخی،
هویت و اصالت ،با دست یا دست و ابزار طی فرایندی به تاداد
نامحدود تولید میشود .صنایتع مزبور از صنایاتتی بتته شتتمار
متیرونتد کتته حاصتتل فکتتر ،عمتتل و ابتتتکار و خالقیتت
ستازند ٔە ننها استت و بتتا ویژگتی هتتای ارزشتتمند ،ازجملتته
تولیتدات غیتروابستتهای بته شتمار متیروند کته بته حمایتتتی
مبتنی بتر شتناخت کامتتل ارزشهتای اختصاصتتی ننهتا نیتتاز
دارنتد .ایتن صتتنایع ،جایتتگاه و اهمیتتتت ویتتژهای در ایجتتاد
اشتتغال و افزایتش تولیتد و درنمتد ملتتی دارنتد و بتراستتاس
این ،متیتوانتتند بتتهعنتتوان یکتتی از ستتتونهتای استتتقالل
اقتصتادی مطر شتوند.
هر زمینه از شبکة شهرهای خالق یونسکو به استانداردهای
دقیق بینالمللی احتیاج دارد .ازاینرو ،استانداردهای شهر خالق
صنایع دستی و هنرهای مردمی عمدتاً شامل موارد زیر هستند:
 سنت طوالنیمدت در یک نو خاص از صنایع دستی
یا هنر عامیانه
 تولید مااصر صنایع دستی و هنر عامیانه
 مراکز نموزشی مرتبط با صنایع دستی و صنایع مترتبط
با هنرهای قومی
 تالش برای ارتقای صتنایع دستتی و هنرهتای محلتی
(جشنوارهها ،نمایشگاهها و بازارها)
 زیرساخت مربوط به صنایع دستی و هنرهتای محلتی؛
برای مثال ،موزهها و فروشتگاههتای صتنایع دستتی ( Huang,
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در زمینة شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمتی بررستی و

صنایع دستتی و هنرهتای ستنتی بتارزترین تجلتی و تبلتور

ارزیابی میشود.

محسوس اندیشه و زیبایی شناسی ایرانی استالمی استت کته در
طول سده های متوالی شکل گرفته و گسترش یافته استت .ایتن
هنرها که در قالب حر  ،صناعات و پیشه هتای کهتن و ستنتی
ازطریق نموزش استتاد و شتاگردی بته مرحلتة ظهتور و ثبتوت
رسیده ،عالوه بر نفترینش هنتری ،اصتلی تترین شتیوة پترورش
مانوی است .این صنایع و هنرها با  295رشته و زیررشته بدون
احتساب قالی و گبه همواره نقشی برجسته در زمینة اشتغال زایی
داشتهاند (سالنامة نماری سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری .)50 :1397 ،در این میان ،تبریز با قتدمت چنتدهزار
ساله یکی از شهرهای کهن تاریخی ایران است و نثار مکشتوفة
نن حکایت از پیشینة تاریخی و فرهنگی این دیار است .صتدها
نشان از ذوق و هنر از مساجد و مدارس و خانههای تتاریخی و
مسجد کبود و ارگ علیشاه سند ماتبری از عمق تاریخی زایتش
و بالندگی و خالقیت هنری کسانی است که ایتن نب و ختاک،
فرهنت ،،هنتتر و نداب و رستتوش بتتومی را نماینتتدگی متیکننتتد.
همچنین ،تبریز یکی از مه ترین کانونهای صنایع دستتی ایتران
است .هنرمندان صنایع دستی در این شهر در بیش از  63رشتتة
هنرهای سنتی به فاالیت مشغولاند .فرش ،ورنیبافی ،گلی بافی،
ساالگری ،نقرهسازی ،حکاکی روی نقره ،ماترقکتاری ازجملته
رشتههای صنایع دستی و هنرهای سنتی تبریز هستند (سند تدبیر
و توساة استان نذربایجان شرقی)197 :1394 ،؛ بنابراین ،میتوان
مطر کرد خالقیت برای تبریز بهعنوان اهترش بترای استتااده از
ظرفیت ها بهمنرور توساة شهری عمل میکند .همچنتین ،بترای
سنجش یک شهر همواره باید مایارهایی را در نرر گرفت و بتا
استااده از ابزاری میزان نزدیکی به ایدئالها و مایارها را سنجید.
ازاینرو ،در مطالاة حاضر با بررستی شتهرهای ختالق صتنایع
دستی و هنرهای مردمی ثبتشده و شاخصهای اعتالششتده از
سازمان یونسکو ،شتاخص هتای شتهر ختالق صتنایع دستتی و
هنرهای مردمتی شناستایی شتدند .در ایتن میتان بتا توجته بته
دسترسی به اطالعات دو شهر اصاهان و بندرعباس که بهعنتوان
شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی در شتبکة شتهرهای
خالق یونسکو ثبت شدهاند ،دو شهر مزبور مبنای مقایسته قترار
گرفتهاند .در ادامه با استااده از مدل بهینهکاوی 1ضتمن مقایستة
شهر تبریز با دو شهر اصاهان و بندرعباس ،پتانسیل شهر مزبتور

پیشینة پژوهش
در سالهای اخیر مطالاات گستردهای در زمینة شهرهای ختالق
انجاش شدهاند که در ادامه به تاداد محدودی از مطالاات داخلی
و خارجی در زمینة مزبور اشاره شده است.
المودی ( )2017پتانسیل مکه در تبدیلشدن به شهر ختالق
را شناسایی میکند .او با استااده از مقایسة عناصر رایج حاصتل
از تجربیات شهرهای خالق و شاخصهای شتهر ختالق ،متدل
جدیدی را ارائه داد که  CREATIVEنامیده میشود و ارتبتاط
قوی با ادبیات شهر ختالق دارد .ایتن متدل بتا عناصتر کلیتدی
ماهوش ،منابع ،رویدادها ،جذابیت ،تکنولوژی ،مشارکت و اشتیاق
طراحی شتده استت و نن را بتهعنتوان چتارچوبی بترای رونتد
جمتتعنوری دادههتتا در تحقیقتتات ختتود و در تجزیته و تحلیتل
یافتههای تحقیق درخور بحث قترار متیدهتد .او بتا استتااده از
روش تحقیق کیای مبتنی بر «مطالاه موردی »2از مصتاحبههتای
نیمهستاختاری بتا ذینااتان ،دانشتگاهیان و کارشناستان مستوول
توساة شهر مقدس مکه بهعنتوان منبتع اصتلی دادههتا استتااده
میکند .عالوه بر این ،تاداد چشمگیری از اسناد مربوط به مکته
را بررسی کرد .یافتههای این تحقیق نشان میدهند مکه بتاوجود
سطح پایین مشارکت شهروندان ،توانایی باالیی برای تبدیلشدن
به یک شهر خالق با منتابع منحصتربهفترد دارد .حتج و عمتره
رویدادهای جهانی اند و پروژه هتای بتزرگ ستاختمانی درحتال
تالش برای بهبود جذابیت خود در کنار یک طتر هوشتمندانة
شهر و طر جامع  30سالهاند.
گلدبرگ میلر )2019( 3در مقاله ای ،استراتژی شهر خالق و
چگونگی دستیابی شهر نیویورک به نن را بررسی میکنتد .او از
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از  21مصاحبة نیمهساختاریافته
با  )1کسانی که بترای دولتت کتار متیکردنتد ،ماننتد مقامتات
منتخب ،کارگران شهرستان یا مدیران منصتوبشتده )2 ،بختش
خصوصی و غیرانتااعی ،ازجمله رهبران هنرها یتا ستازمانهتای
جاماه ،مربیان ،برنامته ریتزان شتهری ،بشردوستتان ،هنرمنتدان،
ماماران ،توساهدهنتدگان و تولیدکننتدگان فرهنگتی همتراه بتا
موارد تاریخی به کش

راههایی پرداختند که در شهر ختالق در
2

. Benchmarking model

1

. Case Study
.Goldberg Miller

3
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طول دهة  2000استااده میشتوند .او از دیتد جریتان چندگانتة

کردنتتد .در ایتتن راستتتا بتتا تجزیتته و تحلیتتل نتتتایج حاصتتل از

توتتوری مجموعتته موضتتو متتورد بحتتث روز ،شتتواهدی از

پرسشنامه با استااده از روش ماادالت ساختار ( )SEMبه ایتن

شهرسازی خالقانه و سیاست فرهنگی در دستور کار شتهرداری

نتیجه رسیدند که پتانسیلهای گردشگری در کیایتت زنتدگی و

نیوی تورک را شناستتایی کتترد .جتتذابیت شتتهرها شتتامل عوامتتل

کیایت زندگی در ایجاد شهر خالق مثثرند که با افزایش کیایت

سختافزاری ازجمله محیط زیست فرهنگتی ،هنتر و امکانتات

زندگی ،وضایت شهر خالق به مقدار  0/85تغییر خواهد کرد و

رفاهی ،گزینه های زندگی و فرصتهایی برای طبقة خالق برای

بتتا بهبتتود کیایتتت ختتدمات زیرستتاختهتتای پتانستتیلهتتای

توساه و همچنین عوامتل نترش ماننتد جتذاببتودن یتک شتهر

طبیاتگردی شهر کرمانشاه ،شهرخالق با سرعت بیشتری تحقق

بهعنوان یک مقصد توریستی و فرصتهتای فرهنگتی متاتددی

مییابد.

است که یک مرکز شهری حیاتی ایجاد میکند .نتایج نشان دادند
در طی این دهه نیویورک تأثیرگرفته از تجدید حیتات خالقیتت

مبانی نظری

است که در نن بخش خالق یک عامل در استتراتژی شتهرداری

نخستینبار دبور در سال  1967مبحثی با عنوان شهر تماشایی یا

برای تجدید حیات پس از شوک خارجی در  11سپتامبر بود.

شهر نمایش مطر کرد .نررات او میتواند پیشبینی اولیة ایتدة

ایزدی ( )1395در مقالهای ابااد و ویژگیهای شهر خالق و

تلایق فضای اقتصادی و فرهنگی در مقیاس انسانی ،بتهویتژه در

شرایط و ویژگی هایی که یک شهر ختالق ادبیتات بایتد داشتته

موضوعاتی نریر فضاهای مولد جدید ،مجموعههای فرهنگتی و

باشد را بررسی کترده استت تتا درنهایتت بتا شتناخت ادبیتات

به نمایش در نوردن محیطهای بصتری باشتد ( Scott, 2006:

ماهومی شهر خالق ادبیات ،گاشهای صتحیح و ضتروری بترای

 .)15این باد فرهنگی ه شهرها را قابل زندگی میکنتد و هت

مارفی شهر شیراز بهعنوان شهر خالق ادبیات برداشته شتود .در

محرک اقتصادی برای نیندة فراصناتی است ( O'conner et al,

این راستا با اتخاذ رویکرد توصیای تحلیلی به این نتیجه رسیدند

.)2020: 1

بر داشتههای ادبی برای ایجاد شهر خالق ادبیات

در این میان شهر خالق مکانی برای رشد و نمو خالقیتها

کتتافی نیستتت و بتترای تبتتدیلشتتدن بتته شتتهر ختتالق ادبی تات

است .پیتدایش ایتدة شتهر ختالق بته اواخر دهة 1980میالدی

ضرورتهایی وجود دارد کته ایتن ضترورتهتا عبتارتانتد از

بازمیگردد .تالش مدیران شتهری بتترای ستتاختاردهی مجتدد

فضاهای شهری خالق ،رویکترد صتناتی بته مقولتة فرهنت ،و

شهرها در پاسخ به تحتوالت جهتانی منجر به ظهور این ماهتوش

ادبیات ،جذب طبقة خالق ،کتارایی ستاختار نهتادی و بستط و

شد و در اوایتل دهة  1990رواج بیشتری پیدا کرد (کیقبتادی و

بهبود پشتوانههای حقوقی.

همکاران .)40 :1387 ،بیشتر تووریهای مطتر در زمینتة شتهر

که تکیة صر

1

2

زنگنه شهرکی و فتوحی مهربتانی ( )1397الگتوی مطلتوب

خالق متالق به تووریهای ریچارد فلوریدا و چتارلز النتدری

شهر خالق برای کالن شهر تهتران را تتتدوین کردنتد .در ایتن

است و هر دو توتوری در جهتت انتقتال بته اقتصتاد مبتنتی بتر

راستا با جمعنوری دادههتای کتابخانتهای و استتااده از نرترات

خالقیتاند (محسنی و همکاران.)2 :1396 ،
3

خبرگان در قالب روش دلای 63 ،شاخص در  5مثلاته سترمایة

الندری و بیانچینی در سال  1995میالدی کتاب شتهرهای

انسانی و طبقة خالق ،امکانات محیطی ،تنو و تسامح ،فنتاوری،

خالق را منتشر کردند که در نن ،ماهوش شهرهای خالق بهعنوان

تحقیق و توساه و جهانیشدن برای حرکت تهتران بتتهستتمت

واکنشی در مقابل مسائل شهری در مواجهته بتا بحتران شتهری

شتهر ختالق استتتخراج شتد .همچنتین ستته راهبتترد «طبقتتة

بینالمللی در نرر گرفته میشود که در مرحلة گذار به فراصناتی

ختالق»« ،صتنایع ختالق و دانتشبنیتان» و «گردشتگری ختالق»

و اقتصاد جهانی رخ داده است و از چارچوب سنتی برنامهریزی

برای تحقق شهر ختالق در تهتران شناستایی شتد کته  5مولاتة

فیزیکی به سمت بهبود محتیط هتای شتهری و ایجتتاد جتتوی

مزبور تأثیر مستقیمی در تحقق این سه راهبرد دارند.

ختالق و زیرساختهتایی نترش ازطریتق مشتتارکتهتتای نتتو

شاطریان و همکتاران ( )1398بتا استتااده از روش تحقیتق
توصتتیای – تحلیلتتی ،تتتأثیرات گردشتتگری شتتهری در کیایتتت
زندگی و شکلگیری شهر خالق در شتهر کرمانشتاه را بررستی

1

. Richard Florida
charles Landry
3.
Bianchini and Landry
2.

ارزیابی شهر تبریز بهعنوان شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی براساس مدل بهینهکاوی طی دورة زمانی 1 1390-1397
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حرکت میکند .مطتابق پتژوهش النتدری )2000( 1یتک شتهر

وجود ندارد ،اما به فاالیتهای متاکرانهای نیاز دارد که فقتط در

ختتالق عتتالوه بتتر زیرستتاختهتتای فیزیک تی و ستتخت (ماننتتد

یک محیط حمایتی ارائه میشوند .در یک اقتصتاد دانتشبنیتان،

ساختمانهتا ،جتادههتا ،نب و بترق) ،بته زیرستاختهتای نترش

محیط بیشتر باد جدیدی بته نتاش باتد مجتازی پیتدا متیکنتد.

(همچون زیرساختهای فکری) نیز نیاز دارد؛ بهطوریکه بتواند

سایتهای شبکههای اجتماعی فرصتی را ارائه میدهند و ابزاری

فرصتها و چالشهای خود را مدیریت کند (.)Leng et al, 2014: 21

مه برای ایجاد شبکههای همکاری بترای گستترش دانتشانتد؛

الندری  10شتاخص کلیتدی را بترای ارزیتابی خالقیتت شتهر

ازاینرو ،استاادة مثثر از این کانال ها ،بر رونتد توستاة شتهری

شناسایی می کند -1 :چتارچوب سیاستی و عمتومی  -2تمتایز،

تأثیرگذارند و در شکلگیری یتک محتیط ختالق نقتش مهمتی

تنو  ،سرزندگی و ابراز وجود  -3بازبودن ،2اعتمتاد ،تحمتل 3و

دارند ( .)Przygodzki & Kina, 2015: 8در مجمو  ،فلوریدا

و نونوری  -5رهبری ،چتابکی

( )2002برای خالقیت ،شاخصهای مختلای را در قالب Tهای

و چشت انتتداز استتتراتژیک  -6توستتاة استتتاداد و چش ت انتتداز

سهگانه شامل استاداد ،فنتاوری و تحمتل ارائته متی کنتد .ایتن

یادگیری  -7ارتباطات ،اتصال و شبکه  -8مکان و مکانسازی 9

شاخصها به تنهایی به خالقیت منجر نمیشوند؛ ولی بهعنتوان

 -قابلیتتت زنتتدگی و رفتتاه  -10حرفتتهایبتتودن و اثربخشتتی

عاملهایی برای ایجاد جذابیت شهر و قراردادن شهر بتهستمت

( .)Landry, 2011: 174-176فلوریدا ،اقتصاددان منطقتهای در

شهر خالق عمل میکنند.

دسترسی  -4کارنفرینی ،اکتشا

دانشگاه کارنگی ملون است که در ستال  2002نخستتین کتتاب

یونسکو ،میزگرد اصلی سیاستت فرهنگتی جهتانی ،اقتصتاد

خود را با عنوان طبقة خالق بته چتار رستاند و پتس از نن در

فرهنگی را بهعنوان یک فرصت توساه برای همه ارتقا میدهتد،

سال  2005کتاب دیگرى را براى تقویت موضوعش منتشر کرد.

اما زمینة محلی را نیز فراه میکند که در نن دولتها و نخبگان

او در صدد پاسخگویی به این سثال استت کته چترا باضتی از

میتوانند یک محیط خالق را برای استااده از این اقتصاد جهانی

نقاط ،رشد و رفاه باالیی دارنتد؛ درحتتالیکتته نقتاط دیگتر بتا

وعده داده شده گسترش دهند (.)O'conner et al, 2020: 5

وجود تالش زیتاد بته ایتن ستطح از رفتاه دستتت نمتییابنتد.

در سال  2004میالدی نیز شبکة شتهرهای ختالق یونستکو
4

ازنرر او در اقتصاد جدید خالقیتت انستانی یتک سرمایة بسیار

( ) UCCNبا هتد

ارزشمند استت و همتواره گروهتی از افتراد ختتالق ،شتتکل،

شهرهای عضو ،تسهیل سرمایهگذاری در حوزة خالقیت بهعنوان

جهتت و جغرافیتتای توستتاة اقتصتتادی را تایتین متیکننتد.

راهبر و توانمندساز توساة شتهری پایتدار و تترویج مشتارکت

فلوریتدا ایتن گتروه را طبقتة ختالق می خوانتد .طبقتة ختالق

اجتماعی و طراوت فرهنگی ایجاد شتده استت .بتا پیوستتن بته

متشتتکل از افتترادی استتت کتته ازطری تق خالقی تت ختتود ارزش

شبکه ،شهرها تاهد ختود نستبت بته اشتتراکگذاشتتن بهتترین

اقتصادی را ارتقا میدهند .او بیان میکند هستة این طبقه شتامل

شیوهها ،ایجاد مشارکت برای ارتقای خالقیت و صنایع فرهنگی،

دانشمندان و مهندسان ،استادان دانشگاه ،شاعران و رماننویسان،

تقویتتت مشتتارکت در زنتتدگی فرهنگتتی و ادغتتاش فرهنتت ،در

هنرمنتتدان ،بتتازیگران ،طراحتتان و مامتتاران ،رهبتتری جاماتته،

برنامههای توساة شهری را تأیید میکنند.

تترویج همکتاریهتای بتینالمللتی میتان

چهتترههتتای فرهنگ تی ،تحلیلگتتران و ستتایر نویستتندگان استتت

شهرها با پیوستن به شبکه ،متاهد به اشتراکگذاشتن بهترین

( .)Florida, 2002: 68-69بته عبتارتی نرریتهپتردازان ماننتد

شیوههای خود و ایجاد مشتارکتهتای مربتوط بته بختشهتای

فلوریدا ( )2008 ،2002ادعا میکنند مکانها ،بهویژه مکانهتای

عمومی و خصوصی متیشتوند ( .)UNESCO, 2019: 1-2بتا

شهری ،مراکزیاند که افراد جدید و خالق را جذب میکنند تتا
نونوری را برای توساة اقتصادی محلی ترویج دهنتد (

Leng et al,

)2014: 21؛ بنابراین ،شهر خالق یک ماهوش توساة خاص است که
Landry

1.

 .2گاتن چیزی یا انجاش رفتاری ،بهطوریکه در نن سای در پنهانکردن
چیزی وجود ندارد.

عمل به تاهدات مزبور اهدا

ذیل تحقق مییابند؛

 تقویت ایجتاد ،تولیتد ،توزیتع و انتشتار فاالیتتهتای
فرهنگی ،کاالها و خدمات
 ایجتتتاد مراکتتتز خالقیت تت و نتتتونوری و گستتتترش
فرصتهایی برای سازندگان و متخصصان در بخش فرهنگی
 بهبود دسترسی و مشارکت در زندگی فرهنگی ،بهویژه

 .3نگرش فردی که مایل به پذیرفتن عقاید دیگران ،شیوة زندگی و ...
است؛ بدون ننکه با ننها مخال

باشد.

UNESCO Creative Cities Network

4.
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باد از ارسال درخواستتهتا از شتهرها و دریافتت توستط

برای گروهها و افراد حاشیهنشین یا نسیبپذیر
 ادغاش فرهن ،و خالقیت در برنامههای توستاة پایتدار
(.)Rosi, 2014: 3

دبیرخانة یونسکو ،مدیر کل یونسکو تصمی نهایی دربارة تایتین
شتهرهای ختالق یونستکو را پتس از مشتورت بتا متخصصتان
یونسکو و مشاورة خارجی سازمانهای غیردولتی ،دانشگاهیان و

از پتانستیل خالقانته

دیگر کارشناسان مستقل و همچنین شهرهای عضو سازمانیافتته

شهرهای خالق با روش های مختلت

استااده میکنند .باضتی از ننهتا بتهعنتوان گرهتی بترای ایجتاد

در هات زمینة خالق ادبیات ،سینما ،موسیقی ،صتنایع دستتی و

تجارب فرهنگی برای ستاکنان و بازدیدکننتدگان ازطریتق ارائته

هنرهای مردمی ،طراحی ،هنرهای رسانهای (توستاة فرهنگتی و

داراییهای فرهنگی یا فاالیتهتای فرهنگتی ختود در هنرهتای

صنایع خالق) و خوراکشناستی ارائته متیکنتد ( UNESCO,

نمایشتتی و تصتتویری عمتتل متتیکننتتد .باضتتی از ننهتتا از

.)2019: 2-3

جشنوارههایی استااده میکنند که هویتت کتل شتهر را تشتکیل
میدهند .برخی دیگتر ،دیتدگاه وستیعتتری نستبت بته صتنایع
فرهنگی و رسانه ای برای ایجاد اشتغال و درنمد دارند و صتنایع
مزبور را بهعنوان منابای برای رشد شهر و منطقه میدانند .سه
بخش خالق در رشد اقتصادی شهرها میتواند بهطتور مستتقی
با توجه به سه مستتقی ایتن بختش در تولیتد ،ارزش افتزوده،
درنمد و اشتغال و همچنین ازطریتق اثترات غیرمستتقی شتامل
مخارج صر شده توسط گردشگران بترای تجربتة جاذبتههتای
فرهنگی اندازهگیری شود (.)UNCTAD, 2010
حال سثال این است که چگونته در راستتای مارفتی شتهر
بهعنوان شهر خالق اقداش میشود .شبکههتای شتهرهای ختالق
یونسکو ،هات زمینة ادبیات ،سینما ،موستیقی ،صتنایع دستتی و
هنرهای مردمی ،طراحی ،هنرهای رسانهای (توستاة فرهنگتی و
صنایع خالق) و خوراکشناسی را مطر کردهاند کته هتر شتهر
میتواند تنها در یتک زمینته اقتداش کنتد .در ستال  2020شتبکة
شهرهای خالق یونستکو شتامل  246شتهر استت کته بتا هت
بهمنرور دستیابی به اهدا

مشتترک ایجتاد خالقیتت و صتنایع

فرهنگی در قالب برنامههای توساه در سطح محلی و فااالنه در
سطح بینالمللی همکاری میکنند (.)UNESCO, 2019: 1
ازاینرو ،شهرها باید یک برنامه ارائه دهند که نشتاندهنتدة
تمایل ،تاهد و ظرفیت ننها برای کمک به اهدا

شتبکه استت.

پیوستن به شبکه یک تاهد طوالنی بتوده و شتامل یتک فراینتد
مشارکتی و گزارش عملکردهای نتی استت .شتهرها بایتد یتک
برنامة عملی واقعبینانه شامل طتر هتای ختاص ،ابتکتارات یتا
سیاست هایی برای حرکت در مسیر توساة پایدار شتهری ارائته
دهند .تماش برنامههای کاربردی باید ازطریق ایمیل و بتا استتااده
از فترش درخواستت رستمی در دستترس ارستال شتوند و بایتد
دبیرخانة یونسکو تا زمان ماین نن را دریافت کند.

روش پژوهش
محققان ماتقدند تاداد زیادی از ابزارهای سنجش عملکرد شهر
وجود دارند که ازنرتر سیستت تخمتین ،استتحکاش ،شتاافیت و
مناسببودن برنامه در شرایط ختاص محلتی متاتاوتانتد .ایتن
ابزارها هنگاش ارزیابی عملکرد شهرها ،بدون ارزیتابی بتین ننهتا
برای انتدازهگیتری و نرتارت استتااده متیشتوند؛ درحتالیکته
شاخصهای شهری برای سنجش عملکرد شهری طی یک دورة
زمانی استااده میشوند و میتوانند توالی از دستتاوردهای یتک
شهر واحد ،در طیای از شهرها یا منطقة خاصی را فتراه کننتد
که شهرها در نن بهصورت رقابتی عمل میکننتد ( Sáez et al,

 .)2020: 1مدل بهینهکاوی شهر شتامل مقایستة شتاخصهتای
شهری در داخل و در سراستر شتهرها بترای تایتین چگتونگی
عملکرد یک منطقه یا شهر در برابتر ستایر منتاطق یتا در برابتر
بهتترین عملکترد استت (.)Kaplan & Norton, 1992: 74
بهینهکاوی به این ترتیب یک برنامتة مشتوق و رقتابتی را بترای
مناطق یا شهرها ازنرر عملکرد نسبی ننها نسبت به سایر منتاطق
ایجاد میکند و برای ایجاد انگیتزه در تغییتر سیاستتهتای الزش
برای تغییر رتبهبندی یا رتبهبندی نسبی ننها استااده میشود.
بهینه کاوی یک فرایند است .این فرایند با توجته بته متوارد
درگیر ،شامل تنو زیتادی از مراحتل استت؛ درحتالیکته ایتن
مدل های فرایند ممکن است کمی متاتاوت از یکتدیگر باشتند،
همه ننها عناصر مشترکی دارند .متداولترین مدل ،متدل فراینتد
بهینهکاوی کمپ 1است .این مدل پنج مرحله را شامل میشود و
سپس گاشهای مختلای در هر مرحله انجتاش متیشتود ( Fong,

 .)1998: 412مه ترین مزیت استااده از متدل کمپتز بتهعنتوان
چارچوب کلی این است که ازنرر سیستماتیک در تالش بترای
1. Camp
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بهبود عملکرد ،دارای ماهیت چرخهای است که باعث متیشتود
نن را بهطور مداوش ادامه دهد و بتر تایتین اهتدا

تأکیتد کنتد.
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( )1989در پنج مرحله ارائته کترده استت ( Rushanim et al,

:)2008: 28

شکل  1مدل فرایند بهینتهکتاوی را نشتان متیدهتد کته کمتپ

 )1ننچه که باید محک بزنید مشخص کنید

مرحلة برنامهریزی

 )2شرکتهای مقایسهای را مشخص کنید
 )3جمعنوری دادهها
 )4تایین «شکا » عملکرد فالی

مرحلة تحلیل

 )5چش انداز پروژه
 )6ارتباط با یافتههای مایار و به دست نوردن پذیرش (موفقیت)
 )7تایین اهدا

مرحلة ادغاش

عملیاتی

 )8تدوین برنامههای اجرایی
 )9پیادهسازی اقداش ویژه و نرارت بر پیشرفت

مرحلة عمل

 )10ارزیابی مجدد مایارها
مرحلة بلوغ

موقایت رهبری بهدستنمده
بهترین روشهای کامالً یکپارچه در فرایندها
شکل  -1مدل فرایند بهینهکاوی
منبع :کمپ ()1989

درواقع فرایند بهینته کتاوی ،چیتزی بتیش از ابتزاری بترای

گاتنی است تحلیل خالقیت شتهری و درنهایتت ،مارفتی شتهر

جمعنوری دادهها دربارة عملکرد یک شرکت در برابتر دیگتران

بهعنوان شهر خالق در پنج مرحله انجاش گرفتته استت کته سته

نیست .بهینه کتاوی در صتورت اجترای صتحیح ،متیتوانتد بتا

مرحلة اول مربوط به انتخاب الگوهای موفق ،بررستی وضتایت

مجبورکردن یک سازمان برای مقایسة خود با سازمانهای برتتر،

موجود شهر و مقایسة شهر مدنرر با الگوهای مزبتور و مرحلتة

به تایین کمیت در تااوت عملکترد ،اثبتات دلیتل اختالفتات و

چهارش و پنج مربوط بته اقتدامات عملیتاتی مستوولین شتهر و

مشخصکردن اینکه چته کتاری بایتد انجتاش شتود ،در راستتای

ارزیابی ننها است .در مطالاة حاضتر از سته مرحلتة اول بترای

موفقیت سازمان عمل کند .برای دستیابی به چش انداز ختود بتا

هدایت مطالاة یکپارچته در جهتت اقتدامات الزش و درنهایتت،

کمک بهینه کاوی ،یک سازمان باید فاکتورهای مه موفقیتت در

مارفی شهر تبریز بهعنوان شهر خالق صنایع دستتی و هنرهتای

روند بهینهکاوی را درک کند؛ این شامل انجاش مطالاة مناستب و

مردمی استااده شده است.

استااده از یک فرایند بهینهکاوی مناسب است.

نخستین مرحلة مدل بهینه کاوی به دنبال پاسخ بته ستثاالت
«چه چیزی را محک میزنی ؟» و «چته کستی بهتترین استت؟»

شرح و تفسیر نتایج
مدل بهینه کاوی مدنرر از پنج مرحله تشکیل شده است .درواقع

است .در مطالاة پیشرو مایارها و شاخصهتای شتهر تبریتز از
منرر راهبرد شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی سنجیده

اقتصاد شهری ،دوره  ،5شماره  ،1توالی  ،7سال 1399
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شده است تا وضایت خالقیت شهر تبریز در زمینة مزبور تبیتین
شود.

مقایسه انجاش شده است .همچنین بهعلت دسترستینداشتتن بته
دادههای همه شاخصها در دورة زمانی یکسان ،برخال

در س تال  2020شتتبکة شتتهرهای ختتالق صتتنایع دستتتی و
هنرهای مردمی یونسکو شتامل  41شتهر از شتهرهای مختلت
جهان است که با ه برای دستیابی بته اهتدا

وجود

برخی تورش ها ،مقایسه بتین شتاخصهتا در شتهرهای ختالق
اصاهان و بندرعباس و شهر تبریتز در طتی دورههتای متاتاوت

مشتترک ایجتاد

انجاش شده است .در ادامته بترای یتافتن پاستخ بته ستثالهتای

خالقیت و صنایع فرهنگی در قالب برنامه های توساه در ستطح

«چگونه ننها این کار را انجاش دادهاند؟» و «وضایت شتهر متورد

محلی همکاری می کنند .از بتین  41شتهر ،دو شتهر اصتاهان و

مطالاه در شاخصهای مورد بررسی چگونه است؟» ،به مقایسة

بندرعباس از ایران در شبکة شهرهای خالق یونستکو در زمینتة

شهر تبریز با شهرهای خالق مزبور در زمینة شاخصهای شتهر

صنایع دستی و هنرهای مردمی حضور دارند .در مطالاة حاضتر

خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی و تشخیص علل نتتایج و

دو شهر مزبور ،مبنای مقایسه و تحلیل شهر تبریز بترای داشتتن

شناسایی فرایندهایی میپردازی که می توانند بهبود پیدا کنند؛ در

پتانسیل شهر خالق در زمینة صتنایع دستتی و هنرهتای مردمتی

این حالت به انتهای مرحلة ستوش و مشتخصشتدن مستیری در

است .در این راستا با بررسی شهرهای ختالق صتنایع دستتی و

جهت انجاش اقدامات الزش برای مارفی تبریز بهعنوان شهر خالق

هنرهای مردمی ثبتشده و شاخصهای اعتالششتده از ستازمان

صنایع دستی و هنرهای مردمی میرسی .

یونسکو  10شاخص شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی
بهصورت زیر شناسایی میشوند.

بررسی شاخصهای شهر خالق یونسککو در ممینکة

جدول  -1شاخصهای شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی

صنایع دستی و هنرهای مردمی برای شهر تبریز
-1

سنت طوالنیمدت در یک نو صنایع خاص

1

1

سنت طوالنیمدت در یک نو صنایع خاص

2

جشنواره و نمایشگاه

3

بازارچههای موقت

4

نثار ملی و بینالمللی ثبتشده

بین رفتن باید دائ خلقهای نو داشتته باشتند و فرهنت،ستازی

5

نموزش

6

حمایت مالی

برای استااده از صنایع مزبور باعث میشود متردش بتا هنترهتای

7

زیرساختهای مربوط صنایع دستی

 -2جشنواره و نمایشگاه
صنایع دستی ،صنایای مردمیاند کته بترای جلتوگیری از از

فاخر و بومی کشورمان نیز نشنا شتوند .اگتر مکتانهتایی بترای
نمایش هنرهتای دستتی در اختیتار هنرمنتدان قترار گیترد ننهتا

8

صادرات

9

پروانههای صادرشده

میتوانند با هزینهای کمتر و نسانتر نثار ختود را عرضته کننتد.

10

اشتغال

نمایشگاه صنایع دستی مکانی بهصورت دائ یا موقت است کته

منبع :یافتههای تحقیق

هد

اصلی از برگزاری نن ،عرضة تولیدات حداقل یک گتروه

اصلی ،رشته یا زیرمجموعه رشتتههتای صتنایع دستتی استت و
دادههای مربوط به هریک از شاخصهتای بتاال از ستازمان
میراث فرهنگتی و گردشتگری ،استناد راهبتردی برنامتة ششت

همچنین این امکان را فراه میکند که هنرمندان نثار همدیگر را
ببینند و ه افزایی کنند و با سلیقة بازار نشنا شوند.

توساه ،سازمان صنات و مادن ،سالنامههای نماری و گتزارش
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمعنوری شده است.

در طول سالهای  1390تا  1397در شتهر ختالق اصتاهان
سه نمایشگاه ملی و یک نمایشگاه بینالمللی و در شتهر ختالق

در مرحلة دوش با مرتتبستازی ،ستازماندهی و نرتارت بتر

بندرعباس دو نمایشگاه ملی برگزار شدهاند .در شهر تبریتز نیتز

عملکرد شهر

سه نمایشگاه ملی و یک نمایشتگاه بتینالمللتی در دورة مزبتور

اطالعات و داده ها ،حذ

عوامل نامنر  ،اختال

تبریز با شهرهای خالق ثبتشدة اصاهان و بندرعباس در هریک
از شاخصها تایین می شود .الزش بته ذکتر استت کته بتهعلتت
دسترسینداشتن به دادههای برختی از شتاخصهتا بترای شتهر
بندرعباس ،در شاخصهای مزبور فقتط بتین اصتاهان و تبریتز

1

 .پیرامون دستیابی به تاریخ دقیقی برای ظهور صنایع دستی بهطور عام

در ایران و بهطور خاص در شهرهای ایران به جمعبندی دقیق و متقنی
نمیتوان رسید؛ ازاینرو در این مطالعه ،سایر شاخصها بررسی میشوند.
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برگزار شده است (سالنامه نماری:1397 ،81 :1396 ،63 :1395 ،

همچنین ،شهر مزبور به لحاا موقایت جغرافیایی و تأثیرپذیری

)64؛ بنابراین ،شهر تبریز همچون شهر خالق اصاهان در مقایسه

از نبوهتتوای مدیترانتتهای بتتا نبوهتتوای مطبتتو و دلپتتذیر از

با شهر ختالق بنتدرعباس از لحتاا شتاخص تاتداد برگتزاری

عرصه های مه جلب و جذب گردشگری داخلی و خارجی بته

نمایشگاهها موفقتر عمل کرده است.

شمار متی رونتد .در همتین راستتا شترکتکننتدگان در نهمتین
رشتد فتروش ،شتاهد

کناتترانس وزیتتران گردشتتگری کشتتورهای عضتتو ستتازمان

با وجود این ،در این بخش برخال

افزایش چشمگیری ازنرر تاداد برگزاری نمایشگاه ها نبوده ایت .

همکاریهای اسالمی ،در شهر نیامی ت پایتخت جمهوری نیجر ت

کمبود اعتبارات جاری سه عمتدهای را در جریتان ایتن متغیتر

شهر تبریز را شهر نمونة گردشگری کشورهای اسالمی در ستال

داشته است و عواملی از قبیل مشکالت سیاسی و کاهش قیمت

 2018برگزیدند .ازاین رو ،با توجه بته پتانستیل شتهر تبریتز در

نات باعث شده است فاالیتت هتای برنامته ریتزی شتده توستط

زمینة گردشگری ،شهر مزبور ،ظرفیت بیشتتری بترای برگتزاری

دولتی با هزینتههتای جتاری دچتار اختتالل

بازارچه های موقت دارد و با عنایت به اینکه تسهیل رونق تولید

شوند .همچنین ،کاهش قتدرت فاتاالن صتنایع دستتی موجتب

صنایع دستی با برگزاری بازارچه های موقت میسر است ،باید از

پاییننمدن توان استانها برای مشارکت در برنامههای کوتاهمدت

ایجاد و سرمایهگذاری بخش خصوصی در برپایی هرچه بیشتتر

همانند نمایشگاه بهدلیل هزینههای مرتبط با اسکان ،حملونقل و

تاداد بازارچههای موقت حمایت شود.

بخشهای مختل

غذا شده است (سند تاضتیلی برنامتة ششت توستاة اقتصتادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.)203 :1394 ،

 -4آثار ثبتشده
 -1-4آثار ثبتشدة بینالمللی

 -3بامارچههای موقت

نشان مرغوبیت صنایع دستی یونسکو از سال  2001نغاز شتد و

در این متغیر ،سیاست سازمان برونسپاری است؛ زیرا فااالن هر

از سال  2006به مه تترین پتروژة ستازمان یونستکو در حتوزة

استان متحمل پرداخت هزینههای سربار نمایشگاهی نمیشتوند.

صنایع دستتی ،تبتدیل و از ستال  2014ایتن برنامته از ستازمان

به عبارت دیگر ،بازارچه های موقت بتا توجته بته رشتد تاتداد

تربیتی ،علمتی و فرهنگتی ستازمان ملتل متحتد (یونستکو) بته

گردشگران و افزایش نقدینگی در ایاش تاطتیالت و ستارها ،بته

شورای جهانی صنایع دستی منتقل شد .هد

از اعطتای نشتان

صورت خودگردان و بدون هزینه بترای دولتت توستط فاتاالن

مرغوبیت صنایع دستی ،ایجاد استانداردهای دقیق مرغوبیتت در

خصوصی صنایع دستی برای عرضه و فروش صنایع مزبور اجرا

صتتنایع دستتتی ،تتترویج نتتونوری و کمتتک بتته بازاریتتابی ایتتن

میشوند.

محصوالت است .سازمان مزبور محصوالت دریافتی را براساس

در شتتهر ختتالق اصتتاهان طتتی دورة 203 ،1390-1394

 4مایار مرغوبیت ،اصتالت ،نتونوری و قابلیتت بازاریتابی و دو

بازارچة موقت صنایع دستی برگزار شده است (اسناد راهبتردی

پیش شرط احتراش به ارزش های محیط زیستت در بتهکتارگیری

برنامة شش توساة اصاهان)144 :1396 ،؛ درحالیکته در شتهر

مواد و تکنیک های تولید و مسوولیت اجتمتاعی ارزیتابی کترد و

تبریز در مقایسه با شتهر اصتاهان از لحتاا شتاخص برگتزاری

برای نثار منتخب گواهی (نشان) مرغوبیت صنایع دستی را اعطا

بازارچه های موقت عملکرد ختوبی نداشتته استت و طتی دورة

میکند.

مزبور ،تنها  53بازارچة موقت صنایع دستی برگزار شتده استت

شهر خالق اصاهان طی دورة  2008-2018موفق بته ثبتت

(گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان نذربایجان شرقی،

بتینالمللتتی  61نثتار شتتده استت (ادارة کتتل میتراث فرهنگتتی،

 .)398 :1394براستتاس مصتتوبة شتتورای عتتالی مامتتاری و

گردشگری و صنایع دستی استان اصاهان)؛ درحالیکه طی دورة

شهرسازی ایران ،تبریز بهعنوان یکی از شتش شتهر فرهنگتی و

مزبور شهر تبریز فقط  10اثر را به ثبت رسانده است (ادارة کتل

تاریخی کشور به ثبت رسیده و از خاستگاههای کهن شهرنشینی

میراث فرهنگی ،گردشگری و صتنایع دستتی استتان نذربایجتان

و مدنیت در کشور است که میراث تتاریخی و فرهنگتی بستیار

شرقی).

غنی و گستردة نن پتانسیل باالیی برای غنای فرهنگی و گسترش

 -2-4آثار ثبتشدة ملی

گردشگری شهری دارد (کروبی و همکاران.)344-345 :1397 ،

مااونت صنایع دستی و هنرهای سنتی بتا توجته بته مایارهتای

اقتصاد شهری ،دوره  ،5شماره  ،1توالی  ،7سال 1399
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ارائهشده از شورای جهانی صنایع دستی و با عنایت به مشارکت

 -5آمومش

در برنامههتای نشتان کیایتت یونستکو در صتنایع دستتی (مهتر

یکی از محورهای اصلی رشد و توساة اقتصادی ،نموزش است.

اصالت) ،از سال  1386برنامهای را با عنوان نشان ملی مرغوبیت

هد

صنایع دستی پایهریتزی و دنبتال متیکنتد .اصتاهان طتی دورة

از برگزاری کالسهای نموزش صنایع دستتی ،توستاه و

ترویج هنرهای سنتی ،نشنایی و جذب عالقمندان به رشتههتای

 1392-1396موفق به ثبت  334اثر ملی شده استت (ادارة کتل

مختل

میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستتی استتان اصتاهان) و

صتنایع دستتی ،ایجتاد بستتر مناستب بترای اشتتغال و

کارنفرینی و درنهایت رشد اقتصادی است.

طی دورة مزبور شهر تبریز  104اثتر را بته ثبتت رستانده استت

مراکز نموزشتی مترتبط بتا صتنایع دستتی در قالتب مراکتز

(ادارة کل میراث فرهنگی ،گردشتگری و صتنایع دستتی استتان

نموزشی عتالی نریتر دانشتگاه هنتر ،دانشتگاه پیتاشنتور ،مراکتز

نذربایجان شرقی).

نموزشتتی زیتتر نرتتر ستتازمان میتتراث فرهنگتتی و گردشتتگری،

شهر تبریز ازنرتر شتاخص تاتداد نثتار ثبتتشتدة ملتی و

فنیوحرفهای و نموزشگاههای نزاد فاالیت میکنند .در نمودار 1

بینالمللی ،در مقایسه با شهر ختالق اصتاهان جایگتاه مناستبی

تاداد رشته های صنایع دستی موجود در شهر خالق اصتاهان و

نتتدارد؛ بنتتابراین ،بتتا فتتراه ستتازی بستتترهای مناستتب ازجملتته

شهر تبریز و تاداد هنرجویان در شهرهای مزبور نشان داده شده

برگزاری کارگاههتای نموزشتی و افتزایش کیایتت محصتوالت

است.

صنایع دستی و تبلیغات میتوان نسبت نشان ملی و بتینالمللتی
مرغوبیت در صنایع دستی را در شهر تبریز افزایش داد.
1۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰

اصفهان

تبریز
تعداد هنرجویان (صد نفر)

۲۵۰
۲۰۰
1۵۰
1۰۰
۵۰
۰
اصفهان

تبریز
تعداد رشته های صنایع دستی

نمودار  -1تعداد رشتههای صنایع دستی و هنرجویان طی دورة 1390-1393
منبع :اسناد راهبردی برنامة ششم توسعة استان اصفهان ( )1396 -1400و گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی
()1394
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مشابه خارجی باید شایان توجه قرار گیرند.

وجود  199رشتة صنایع دستی 9400 ،هنرجو و تبریز با وجتود
 76رشتة صنایع دستی 7803 ،هنرجو توانسته انتد جتذب کننتد
(اسناد راهبردی برنامة ششت توستاة استتان اصتاهان (-1396
 144 :1396 ،)1400و گزارش اقتصادی ،اجتمتاعی و فرهنگتی
استان نذربایجان شرقی .)398 :1394 ،ازایتن رو ،بتاوجود تنتو
کمتر رشتههای صنایع دستی در تبریتز نستبت بته شتهر ختالق
اصاهان ،شهر تبریز در جذب تاداد هنرجو موفقتر عمل کرده و
بهطور متوسط بتهازای هتر رشتته ،شتهر تبریتز در حتدود 102
هنرجو و شهر اصاهان بهازای هر رشته  47هنرجو جذب کترده
است؛ با وجود این ،شناستایی ،تقویتت و پترورش خالقیتت و
ابداعات هنرمندان و صناتگران صنایع دستی و اصال شیوههای

 -6حمایت مالی
حمایت از صنایع دستی راهی بترای مانتدگاری هویتت و هنتر
ایرانی است و اگر صنایع دستی مطابق نیاز روز دنیا تولید شتود،
عالوه بر ایجاد اشتغال و رفع بیکاری موجتب چترخش ستریع
چرخ های اقتصتادی کشتور و تحتول در زمینتههتای فرهنگتی،
اجتمتتاعی و درنهایتتت توستتاة صتتادرات غیرناتتتی و توستتاة
اقتصادی کشور خواهد شد.

در نمودار  2میزان تسهیالت پرداختی طی سالهای  1396و
 1397و اشتغال ناشی از این تسهیالت نشان داده شده است.

تولید و رقابتپذیرکردن محصوالت صنایع دستی با محصوالت

نمودار  -2میزان تسهیالت پرداختشده به صنایع دستی و اشتغال ناشی ام آن طی دورة 1396-1397
منبع :سالنامه آماری ساممان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ()1396

مطتتابق نمتتودار فتتوق اصتتاهان بیشتترین میتتزان تستتهیالت

بانکها ،فرایند طوالنی پرداخت تسهیالت و نرتارتپذیرشتدن

پرداختی را دارد و  1590نار از محل میزان تسهیالت پرداختتی

برنامه باشد؛ بنابراین ،بهمنرور حا و ایجاد اشتغال و تولید ،بتا

اشتغال زایی شده و در شهر بندرعباس بتا پرداختت  29میلیتارد

نرتتاشمنتتدکردن صتتدور مجوزهتتا ،تصتتحیح مقتتررات موجتتود،

ریال منجر به اشتغال  388نار شده است (سالنامة نماری سازمان

هماهنگیها و تاامالت انجتاششتده بترای پرداختت تستهیالت

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  72 :1396و :1397

ک بهره ،به تاتداد بیشتتری از متقاضتیان بختش صتنایع دستتی

 .)63در این میتان ،میتزان تستهیالت پرداختتی در شتهر تبریتز

تسهیالت ک بهره تخصیص داده شود.

کمترین مقدار را داشته است؛ اما در میزان اشتغالزایی از محتل
تسهیالت مزبور نسبت به دو شهر خالق اصتاهان و بنتدرعباس
موفقتر عمل کرده است .پتایینبتودن میتزان تستهیالت ممکتن
است بهدلیل نداشتن کاایتت تخصتیص اعتبتار بترای پرداختت
تسهیالت ک بهره یا کاهش تاداد متقاضیان بهدلیل اعمال ستلیقة

 -7میرساختهای مربوط به صنایع دستی
با توجه به جایگاه صنایع دستی در فرهن ،و هنر و اقتصاد شهر
و همچنین اهمیت فراگیر و توساة نن ،توجه به زیرساختهتای
صنایع دستی از قبیل موزه و فروشگاهها ضروری است .در ایتن
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راستتتا وقتتتی امکانتتات جدیتتدی را بتترای فتتروش و نمتتایش
صنایع دستی پدید می نوری  ،بتهصتورت غیرمستتقی بته تتداوش
تولید ،حا اشتغال و درنهایت ،افزایش تولید و اشتتغال کمتک
میکنی .
در شهر خالق اصاهان  146فروشگاه در زمینة صنایع دستی
فاالیت دارند (ادارة کل میراث فرهنگتی ،گردشتگری و صتنایع
دستی استان اصاهان) و یکی از نثار ارزشمند شهر اصتاهان کته
پیشتتینة تتتاریخی نن بتته عصتتر صتتاوی بتتازمیگتتتردد و از
جذابیتهای ماماری و هنری برخوردار است ،عمتارت رکیتب
خانه یا موزة هنرهای تزیینی کنونی استت .متوزة مزبتور شتامل
مجموعتتهای از نثتتار هنتتری در زمینتتههتتای متاتتاوت ازجملتته
دستبافتهها و رودوزی های سنتی و نثار چوبی است .در تبریتز
نیز ازجمله زیرساختهای صنایع دستی میتوان به  31فروشگاه
صنایع دستی و موزة زندة ساال اشتاره کترد (ادارة کتل میتراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان اصاهان) .موزة زنتدة
ساال تبریز یکی از منازل تاریخی این شهر بوده که مربتوط بته
دورة قاجاریه و پهلوی است؛ ایتن خانتة تتاریخی تتا ستال 84
شمسی به دست خانوادة مشتهور علتوی در تبریتز بتود و ادارة
میتتراث فرهنگتتی تبریتتز نن را خریتتداری کتترد و بتتا مرمتتت و
بازسازیهای صورتگرفته ،امروزه به بزرگترین و برترین موزة
ساالگری ایران مبدل شده استت .بیشتتر فاتاالن ایتن مرکتز را
بانوان تشکیل می دهند و این متوزه نمونتة موفتق فاالیتتهتای
غیردولتی و گروهی بانوان است که از این نرر نیز میتواند برای
تماش کشور الگو باشد .در این مرکز تالش شده است روشهای
سنتی ساالگری احیا شود .در محیط دلچسب این متوزه عتالوه
بر نمایش و فروش نثار ،تولید و نموزش نیز بهصتورت زنتده و
روزانه برگزار میشتود .عتالوه بتر ایتن ،در شتهر تبریتز 1747
فروشتتگاه در زمینتتة فتترش دستتتبافت فاالیتتت دارنتتد (اتحادیتتة
فرشفروشان تبریز )1398 ،و با توجه به اینکه قتالی نذربایجتان
از پیشینة تاریخی و کیایتت بتاالیی برختوردار بتوده و در دنیتا
شناخته شده است ،راهاندازی موزهای بترای نن متیتوانتد تتأثیر
بسزایی در ترویج فرهن ،،هویت ملی و مارفی شتهر بتهعنتوان
شهر خالق داشته باشد .با عنایت به موارد فوق میتتوان عنتوان
کرد شهر تبریز از زیرساخت مناستب صتنایع دستتی برختوردار
است؛ با وجود این ،با بازاریابی و حمایت از فااالن ایتن زمینته
برای افزایش تاداد فروشگاه های صنایع دستی متیتتوان اقتداش
کرد.

 -8صادرات
صنایع دستی پلی میتان اقتصتاد و فرهنت ،استت کته بتر رشتد
صادرات غیرناتی کشور می تواند تأثیر فزاینده بگتذارد و زمینتة
اشتغال فراوانی ایجاد کند و نیز بتهعنتوان پیتاشرستان جتدی از
فرهن ،و تمدن کشور در سطح جهانی نقش ایاا کند .بتا توجته
به این دو کارکرد ،همزمان صنایع دستی و تأثیرات نن در رشتد
اقتصادی کشور ضرورتی است که در برنامتهریتزیهتای کتالن
کشور باید به نن توجه ویژهای شود.

استان اصتاهان بته دلیتل مترزینبتودن و همچنتین نداشتتن
پروازهای مستقی ختارجی در زمینتة شتاخص صتادرات ،نمتار
متناسب با عملکرد واقای خود نتدارد (استناد راهبتردی برنامتة
شش توساة اصتاهان )138 :1396 ،و طتی دورة 1390-1394
صادرات صنایع دستی (بدون احتساب فرش) اصاهان در حدود
 51میلیون دالر استت (استناد راهبتردی برنامتة ششت توستاة
اصاهان)144 :1396 ،؛ درحالیکه استتان نذربایجتان شترقی بته
لحاا موقایت جغرافیایی ،شاهراه اصلی عبور هزاران گردشتگر
نسیایی و اروپایی است و طی دورة مزبور صتادراتی در حتدود
 196میلیون دالر داشته است (سازمان صنات ،مادن و تجتارت
استان نذربایجان شرقی) .با وجود این ،صادرات صنایع دستی در
هر دو استان روند نزولی داشته است کته بتا توجته بته کتاهش
مجوزهای تولیدی صادرشده در این زمینه ،انترار کاهش حجت
صادرات در سالهای نتتی نیتز دور از ذهتن نیستت؛ ازایتنرو،
مشارکت و جذب سرمایهگذاران و فااالن صنایع دستی بهمنرور
ارتقای تولید و صادرات صنایع دستی در توساة پایدار ضروری
است .بنابراین ،باید اقداماتی بترای حمایتت از تولیدکننتدگان و
صادرکنندگان صنایع دستی و توساة مطالاات و پتژوهشهتایی
بهمنرور شناسایی بازارها انجاش بگیرد.

 9و  -10پروانههای صادرشده و اشتغال
امروز صنایع دستی عالوه بر حا جایگاه خود در عرصة هنتر،
زیباییشناختی ،هویتبخشی ملی و منطقهای ،به یک منبتع مهت
ارزش افزوده و بهرهوری اقتصادی تبدیل شده استت؛ بنتابراین،
باید از این ظرفیت عری فرهنگی برای ایجاد فرصتهای جدید
اشتغال در جاماه استااده شود .صالحیت و فاالیت کارگاههتای
صنایع دستی براساس مجوزهای صادره پروانة تولید اناترادی و
کارگاهی برای اشتخاص حقیقتی و حقتوقی از ستوی ستازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری تایین میشود .طتی
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دورة  ،1396 - 1397در شهر خالق اصاهان  1869مجوز پروانة

مجوزها میتوان جستجو کترد .در شتهر ختالق اصتاهان سته

تولید کارگاه صنایع دستی صادر شده که به اشتتغالزایتی 3050

کارگاه های تولید کارگاهی  %20بوده است؛ درحالیکه در شتهر

نار منجر شده استت؛ درحتالیکته در شتهر ختالق بنتدرعباس

خالق بندرعباس سه کارگاههای تولید کارگتاهی  %0/04بتوده

باوجود صدور  2687مجوز پروانة تولید کارگتاه صتنایع دستتی

است .در ادامه ،در نمودار ( )1صدور پروانههای تولید و اشتغال

میزان اشتغالزایی از محل صدور مجوزهتای مزبتور  2689ناتر

ناشی از صدور مجوزهای مزبور برای دو شهر خالق اصاهان و

بتوده استت .دلیتل ایتن امتر را در سته هریتک از مجوزهتتای

بندرعباس و برای شهر تبریز طی دورة  1396-1397نشتان داده

کارگاه های تولیتد اناترادی و کارگتاهی صادرشتده از مجمتو

شده است.

ک ا ر گ ا ه ه ا ی  ص ن ا ی ع  د س ت ی  -ت و ل ی د  ا ن ف ر ا د ی
۲۶۸۶

۲۶۵1

1۵۰۲

1۸۸۰

1۵۰۴
۹۲1

۵۸1

۳۷۶
۳۵

تعداد اشتغال
تعداد اشتغال
تعداد صدور
مردان از محل
پروانه های تولید زنان از محل
صدور
صدور
انفرادی
پروانه های تولید پروانه های تولید
انفرادی
انفرادی

بندرعباس

تبریز

اصفهان
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مطابق نمودار فوق شهر خالق بندرعباس طی دورة -1397

بوده است .در این میان ،سه اشتغالزایی زنان از محتل صتدور

 1396بیشترین تاداد صدور پروانه های تولید انارادی را داشتته

پروانههای تولید انارادی  %80و از محل صدور پروانههای تولید

است و سه اشتغالزایی زنان از محل صدور پروانههای مزبتور

کارگتاهی  %74بتوده استت (ستالنامة نمتاری ستازمان میتراث

در حدود  %99بوده است؛ درحالی که شهر خالق اصتاهان طتی

فرهنگی ،صنایع دستتی و گردشتگری  69 :1396و )59 :1397؛

دورة مزبور کمترین تاداد صدور پروانههای تولید انارادی داشته

ازاینرو ،شهر تبریز در مقایسه با شهر خالق بندرعباس از لحاا

است و سه اشتغالزایی زنان از محل صدور پروانههای مزبتور

تاداد صدور مجوز پروانههای تولید کارگتاهی و در مقایسته بتا

در حدود  %60بوده است.

شهر اصاهان از لحاا اشتغال زایی برای زنان موفقتر عمل کرده

در مقایستتة شتتهرهای ختتالق از لحتتاا پروانتتههتتای تولیتتد

است .در این رابطته شتهر اصتاهان باتد از پیوستتن بته شتبکة

کارگاهی ،شهر خالق اصاهان طی دورة  1396-1397بیشتترین

شهرهای خالق یونسکو ،تشویق زنان در تولید صنایع دستتی و

تاداد صدور پروانههای مزبور را داشته که اشتغالزایتی زنتان و

هنرهای عامیانه ازطریق طر بازسازی انبوه ،بتا هتد

ارزیتابی

مردان از محل صدور این مجوزها برابر بوده است؛ درحتالیکته

زنان با مهارت های سنتی در زمینة صنایع دستی و تبدیل ننها بته

شهر خالق بندرعباس کمترین تاداد صدور پروانههای مزبور را

تولیدکنندگان بترای ادامتة دانتش و تحریتک اقتصتاد محلتی را

داشته که نن نیز فقط منجر به اشتغالزایی زنان شده است.
شهر تبریتز نیتز در مقایسته بتا دو شتهر ختالق اصتاهان و
بندرعباس وضایت مابین داشته است و سه مجوز پروانههتای
تولید کارگاهی از مجمو مجوزهای صادرشده در حتدود %93

بهعنوان مشارکت در اهدا

شبکة شهرهای خالق یونستکو در

برنامه های خود قرار داده است (برنامتهریتزی شتبکة شتهرهای
خالق برای توساة پایدار.)26 :2018 ،
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نتیجهگیری
صنایع دستی صناتی چندبادی است و غیر از جنبههای هنری و
فرهنگی ازنرر اقتصادی و اجتمتاعی نیتز حتائز اهمیتت استت.
صنایع دستی ،بهعنوان صناتی کامالً بومی و غیروابسته که متواد
اولیة نن بهراحتتی در داختل کشتور تتأمین متیشتود ،نیتاز بته
سرمایهگذاری زیادی ندارد و به همین دلیل ارزش افزودة باالیی
دارد .همچنین ،وجود تکنیکهای ساده و نموزش نسان نن و نیز
هماهنگی فرهن ،تولید نن با فرهنت ،اصتیل مردمتی ،نن را بته
صناتی مناسب بترای اشتتغال زایتی بتدل کترده استت .عوامتل
بسیاری در زمینة نگهداشت ،بازسازی و گسترش هنرهای سنتی
و صنایع دستی تأثیرگذارنتد .در ایتن میتان عضتویت در شتبکة
شهرهای خالق یونسکو بتهعنتوان ابتزاری بترای برندستازی و
جذب سرمایهگذاران و گردشتگران و نیتز بترای ایجتاد هویتت
قویتر براساس نتایج مثثر ازطریق فاالیتهای همکاری استااده
میشود .در بیشتر مطالاات انجاششده به شاخصها و زمینههای
شهر خالق یونستکو تتوجهی نشتده استت و هتیچ بررستی از
شهرهای خالق ثبتشده صورت نگرفته است .در مطالاة حاضر
شاخصهای استاادهشتده ،طتی انجتاش تحقیتق و بتا استتااده از
همگرایی بین بررسی شهرهای خالق صنایع دستتی و هنرهتای
مردمی و شاخصهای اعالششده از سازمان یونسکو تایین شتده
و براساس مدل بهینهکاوی در زمینة شاخصهای استتاادهشتده،
تبریز با شهرهای خالق اصاهان و بندرعباس مقایسه شده است.
نتتتایج نشتتان متتیدهنتتد شتتهر تبریتتز براستتاس شتتاخصهتتای
نمایشگاهها ،اشتغالزایی ،نموزش ،پروانههای تولیتد صادرشتده،
صادرات و زیرساخت های مربوط به صنایع دستی در وضتایت

اقتصاد شهری ،دوره  ،5شماره  ،1توالی  ،7سال 1399

حوزه را به دنبال دارد .همچنین دولت می تواند ازطریق حمایت
مالی و فاالسازی بخش های خصوصی برای راه اندازی ،ارتقای
کیایت و حضور در بازارهای بینالمللتی ،زمینتة ایجتاد اشتتغال
بیشتر و افزایش تاداد نثار ثبتشده را فراه نورد.
بنابراین با توجه به موارد فوق میتوان عنتوان کترد صتنایع
دستی شتهر تبریتز دارای پتانستیل بتاال استت و در بستیاری از
شتاخصهتای شتهر ختالق صتنایع دستتی و هنرهتای مردمتی
عملکرد مناسبی دارد و باید با ارتقتای وضتایت موجتود بترای
مارفی شهر تبریز بهعنوان شهر خالق صنایع دستتی و هنرهتای
مردمی عمل کرد .با وجود این ،پیشنهاد متیشتود در مطالاتات
نتی تحقیق جامای در خصوص سایر زمینتههتای شتهر ختالق
یونسکو در تبریز انجاش شتود و بته ایتن ترتیتب بتا رتبتهبنتدی
زمینههای شهر خالق یونسکو برای تبریز بتوان گتامی متثثر در
جهت مارفی شتهر تبریتز بتهعنتوان شتهر ختالق یونستکو در
زمینهای با باالترین پتانسیل برداشت.

منابع
اتحادیة فرشفروشان تبریز (.)1398
اسناد راهبردی برنامتة ششت توستاة اصتاهان (جلتد دوش)
(.)1396
ایزدی ،پگاه (« .)1395شیراز شتهر ختالق ادبتی :بازنشتانی
ضرورتها و مولاهها» ،دومین کنفرانس بینالمللی شهرسامی،
مدیریت و توسعه شهری 22 ،و  23نذرماه  ،1395شیراز.
سالنامة نماری ستازمان میتراث فرهنگتی ،صتنایع دستتی و
گردشگری ( 1396 ،1395و .)1397

مطلوبی قرار گرفته است و از لحاا شاخصهای حمایت متالی

سازمان صنات ،مادن و تجارت استان نذربایجان شرقی.

در مقایسه با شهرهای خالق اصتاهان و بنتدرعباس و از لحتاا

سند تاضیلی برنامتة ششت توستاة اقتصتادی ،اجتمتاعی و

شاخصهای نثار ثبتشده و بازارچههای موقتت در مقایسته بتا
شهر خالق اصتاهان عملکترد ضتایای دارد .در ایتن راستتا بتا
مطالاات بازارشناسی ،مخاطب شناسی و مخاطبسازی در کنتار

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (.)1395-1399
سند تدبیر و توساة استان نذربایجتان شترقی (جلتد ستوش)
(.)1394

تبلیغ مناسب می توان برای گسترش تاداد برگزاری بازارچههای

شاطریان ،محسن و همکاران (« .)1398مدلسازی تتأثیرات

موقت و ترویج هنرهای بومی اقداش کرد .نتیجة این امر ،افزایش

گردشگری شهری بر کیایتت زنتدگی و شتهر ختالق در شتهر

نگاهی در جاماه و پدیدنوردن گرایش به نن است .این نگتاهی

کرمانشاه» ،مجله آمایش جغرافیایی فضکا ،دوره  ،9شتماره ،33

در جاماه ،افزایش تقاضا برای یادگیری ،خرید هنرهای دستی و

.49-60

بومی را در پی دارد و همچنتین ،تحترک و پویتایی هنرمنتدان،

کروبتتتی ،مهتتتدی و همکتتتاران (« .)1397تحلیتتتل نقتتتش

صتتناتگران و دوستتتداران بتترای ورود و کتتار در ایتتن میتتدان و

گردشگری در توساة اقتصادی شهر تبریز» ،جغرافیکا و روابک

درنتیجه رشد فاالیت های تولیدی و شکوفایی نونوری ها در این

انسانی ،دوره  ،1شماره .335-352 ،2
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