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چکیده :با طرح نظرات الگوهای رشد درونزا ،نظریه شهر خالق با تمرکز بر نقش فرهنگ محلی و خالقیت
مورد توجه و تأکید بینالمللی قرار گرفت .در میان نظریهپردازان «شهر خالق» ،فلوریدا نظریهپرداز برجسته،
سه متغیر کلیدی 1رواداری ،استعداد و تکنولوژی را از ویژگیهای اصلی شهر خالق برمیشمرد و واجدان آن
را برندگان این عصر تعریف میکند .در میان این سه شاخص ،اما تسامح و تساهل ،نقشی پررنگتر و راهبردی
دارد زیرا وجود و حضور استعداد و فناروری ،سخت به پیششرط رواداری ،محتاج است .به اعتقاد فلوریدا
فرهنگ تسامحگرا و باز ،عامل اصلی موفقیت اقتصادی جدید شهرهاست.
گردشگری خالق ،نسل سوم گردشگری ،که از یکسو با فرهیختگی گردشگران و تمایل به داشتن تجارب
متمایز ،ارتباطی ناگسستنی دارد و از سوی دیگر به دلیل عدم نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین و سخت
و توجه به فرهنگ ،آداب و رسوم محلی و ویژگیهای منحصر به فرد شهرها ،مورد اقبال شهرها و مقاصد
گردشگری قرار گرفته است ،فرایندی است که اگر آن را شرط الزم و کافی توسعه شهرها بدانیم ،بیراه نرفتهایم.
اما آنچه این مقاله بر آن تأکید و تصریح دارد ،نقش راهبردی رواداری در این فرایند است .گردشگری خالق
عرضهمحور ،مقصدمحور و فعالیت محور ،خصوصاً در بستر شهر خالق را گریزی نیست جز آنکه پرچم سفید
تسامح ،تساهل و مدارا را به عنوان معنویترین و مهمترین مؤلفه شهر خالق ،افراشته نماید تا بذر استعدادهای
ی ثمره آن شود .به این ترتیب است که جوامع محلی طعم
انسانی در این فضای مساعد ،شکوفه کند و فناور 
شیرین توسعه و رفاه را خواهند چشید .پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی نشان میدهد که رواداری،
راهبردی معنوی برای توسعه گردشگری خالق است که در گستره شهر خالق تحقق مییابد ،از آن سود میبرد
و به آن بهره میرساند .همچنین بیان میکند که این شاخص در منابع چهارگانه معنویت مورد توجه و تأکید
است.
واژگان کلیدی  :شهر خالق ،گردشگری خالق ،رواداری.
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مقدمه

تحوالت تکنولوژیکی ،اجتماعی و اقتصادی ،سبب شده
تا در نظام گردشگری رویکرد یا مفهوم جدیدی با عنوان
«گردشگری خالق» ظهور نماید .از یک طرف ،روزافزونی
کاربریهای اینترنتی و توسعه فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطاتی و همچنین پیشرفتهای پرسرعت در حوزه
حملونقل ،و از سوی دیگر افزایش تقاضا برای سفر تجربه
گرایانهتر ،منحصر به فردتر و معنادارتر ،همچنین اشباع
مقاصد سنتی گردشگری و فشار برای عرضه فرآوردههای
نوآورانه در این صنعت از سوی سوم ،از اهم مواردی است
که پارادایم نوین گردشگری با عنوان «گردشگری خالق»
را به میان آورده است.
در این نوع از گردشگری ،رسوم محلی ،سنت ،هنر ،تاریخ
و فرهنگ بیشتر مورد توجه قرار گرفته و گردشگران به
طور فعاالنه در فرهنگ و خالقیت محلی درگیر شده و
از فرآوردههایی که آنها را به مشاهدهگران صرف تنزل
میدهد ،روی میگردانند ( .)Richards, 2008به این ترتیب
مقاصدی که تجارب منحصر به فرد عرضه میکنند ،ارزش
و مزیت رقابتی باالتری به دست میآورند (.)Voss, 2004
موارد زیر از دیگر تغییرات مهم فرهنگی و اجتماعی است
که ذائقه گردشگران امروزی را تحت تأثیر قرار داده و
سیاستگذاران و برنامهریزان را به توجه به گردشگری
خالق سوق داده است .)Richards, 2014( :
در فرایند خالقیت ،تأکید از دانش و مهارت فردی
به تأکید بر دانش جمعی ،از طریق روابط اجتماعی و
شبکهها ،تبدیل شده است.
"زندگی مانند یک فرد محلی" ،تجربهای است که
گردشگران امروز به آن اشتیاق یافتهاند.
بنیان اقتصاد فرهنگی امروز از شیفتگی برای
فرهنگ متعالی (به عنوان مثال دیدار از موزهها و آثار
باستانی) ،به سوی درک و تجربه صنایع خالق و محصوالت
نمادین حرکت کرده و همچنان به سمت "فرهنگ خلق
مشارکتی" ،مسیری رو به رشد دارد.
 تغییر ذائقه گردشگران پسامدرن امروزی از
داشتن تجاربی بر مبنای میراث تاریخی و منابع ملموس
فرهنگی به سوی اشکال نمادینتر و ناملموستر فرهنگ،
که امکان بازتفسیر آنها بر مبنای خالقیت را مساعدتر کرده
است.
درهم تنیدگی روزافزون فرهنگ و خالقیت ،خلق
روابط جدیدی میان ساکنان شهر و بازدیدکنندگان را
ضروری ساخته است.
در گردشگری خالقانه ،گردشگران در چشمانداز فرهنگی
مقصد طوری درگیر میشوند که سهمی در فعالیتهای
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مختلف مانند کشاورزی ،هنر ،آشپزی ،رقص و موسیقی و
سایر فعالیتهای خالقانه به عهده میگیرند .بدین ترتیب
فرصتهایی جدیدی برای یادگیری مهارتهای جدید و
برقراری پیوند نزدیکی میان گردشگران و مردم محلی و
میراث فرهنگی آنها پدید میآید ( Richards & Wilson,
.)2007
این نسل نوین گردشگری ،زیرساختها و تمهیداتی
میطلبد که مطابق نظر اندیشمندان این حوزه در نظریه
شهر خالق به آن پرداخته شده است .این ایده که از میانه
دهۀ  1990میالدی تولد یافت ،از جمله مفاهیم جدیدی
است که شهرسازان و اقتصاددانان شهری با آن مواجه
شدهاند و نظریهپردازان بسیاری در خصوص آن سخن
گفتهاند .ایده «شهر خالق» راهبرد حیاتبخش جدیدی
را برای شهرها رقم زده و سبب شده تا جوامع به طور
فزایندهای به هنر و فرهنگ به عنوان ابزار توسعه روی
آورند .به طور کلی دو مسیر برای تحقق شهر خالق مطرح
است یکی جذب مستقیم سرمایه با توجه به ویژگیهای
خاص شهر و دیگری جذب افراد خالق برای توسعه
اقتصادی شهر .به بیان دیگر شهر خالق باید زیرساختهای
سختافزاری و نرمافزاری خالق داشته باشد زیرا خالقیت
بیان ایده و ظرفیت کاربرد آن است .شهر خالق ،استعدادها
را شناسایی ،پرورش و جذب میکند و امکان تداوم آن را
نیز فراهم میسازد (قربانی .)1392،در شهر خالق فرهنگ،
اصلیترین نقش را عهدهدار است چرا که به ویژگیهای
مکانی انحصار و یگانگی میبخشد ( .)Pratt,2010و این
صفت منحصربه فرد شدن شهر در مقوله رقابت اقتصادی،
دستمایه اصلی شکوفایی و رونق شهرها در ساختار جهانی
اقتصاد است و موجب پایدارسازی جوامع محلی میشود.
افزون بر این ،در شهر خالق قدرت صنایع فرهنگی و خالق
افزایش مییابد و با افزایش میزان اشتغال ،شهر توسعه
مییابد .به نظر نگارندگان البته مهمترین محصول و جلوه
شهر خالق ،جذب گردشگر بینالمللی است که سبب رفاه
و رونق اقتصادی جامعه محلی میشود.
از جمله مهمترین نظریه پردازان شهر خالق فلوریداست که
سه شاخص 2مهم را برای شهر خالق برمیشمرد و به نقش
طبقه خالق اهمیت ویژهای میدهد و معتقد است نخبگان
يا طبقه خالق به سكونت در شهرهايي گرايش دارند كه از
تنوع ،تساهل و تسامح چشمگيري برخوردار است و سطح
كيفيت محيط شهري و استانداردهاي طراحي آن باالست
(حاجیحسینی.)1393،
با این مقدمه که از «گردشگری خالق» و «شهر خالق»
بیان شد ،پژوهش حاضر مطابق مدل مفهومی زیر و با روش
توصیفی -تحلیلی و مطالعات کتابخانهای به این پرسش
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پاسخ میدهد که «راهبردیترین مؤلفه معنوی برای
توسعه گردشگری خالق چیست؟»
به این منظور در این پژوهش تالش شده تا فرضیات زیر
اثبات شود :
•گردشگری خالق آخرین حلقه از زنجیره توسعه
گردشگری است.
•توسعه گردشگری خالق ،نیازمند بستر شهر خالق است.
تحقق شهر خالق ،منوط به تحقق مؤلفهها و متغیرهای
سخت و نرم آن است.
•رواداری ،متغیر کلیدی ،راهبردی و معنوی شهر
خالق است (تصویر.)1
•

گردشگری خالق

تحوالت حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و تکنولوژیهای
حملونقل از یک سو و فرهیختگی گردشگران امروزه که به
دوران پسامدرن پا گذاشته و جویای کسب تجارب یگانه
و پرمعنا هستند و از نظارهگری میراث فیزیکی و ملموس
فراتر رفته و خواهان درک منابع فرهنگی ناملموس و رسوم
محلی جوامع گوناگون هستند ،از سوی دیگر ،سبب شده
تا نظام گردشگری با تغییر پارادایمی به گردشگری خالق
دگرگون شود .این روند تکاملی در تصویر  2به خوبی
نمایش داده شده است :
خالقیت با توسعه فرآوردهها و تجارب گردشگری ،احیای
مجدد فرآوردههای موجود ،افزودن بر ارزش مادی
داراییهای فرهنگی و خالقانه ،ایجاد فرآوردههای جنبی

از رهگذر توسعه خالقانه ،استفاده از فنون خالقانه برای
ارتقای تجارب گردشگری و افزودن نشاط و تنفس به
مکانها ،میتواند در صنعت گردشگری نمایان شود.
( )Richards,2014ولی در عین حال مشارکت فعال،
تجارب معتبر ،توسعه ظرفیت خالقانه و توسعه مهارت ،از
ویژگیهای مهم گردشگری خالق است (.)Kian Tan,2013
از جمله مهمترین دالیل توجه به خالقیت برای توسعه
گردشگری ،موارد زیر است :
•تولید ارزش توسط خالقیت به واسطه کمیابی این
پدیده ،آسانتر است.
•خالقیت به مقاصد گردشگری امکان میدهد به
سرعت فرآوردههای جدید ابداع کرده و به این ترتیب،
مزیت رقابتی نسبت به سایر مقاصد پیدا کند.
•خالقیت فرایندی است که از منابع پایداری تغذیه
میشود که به طور نامحدود قابل تجدید هستند.
•خالقیت ،تحرکپذیر است و نیاز به زیرساخت
ویژه ندارد.
به این ترتیب خالقیت ،پیشران اصلی صنعت ،اقتصاد،
توسعه شهری و زندگی اجتماعی قرن بیست و یکم و
اکسیر توسعه گردشگری است .راهبردهای توسعه فرهنگ
محور و خالقانه مسیر جدیدی برای نیل به تجارب یگانه و
دست اول گردشگری فراهم ساختهاند.
گردشگری خالق در برنامه شبکه شهرهای خالق سازمان
آموزش ،علوم و فرهنگ جامعه ملل (یونسکو) ،مورد
پذیرش قرار گرفته و سازمان مزبور تعریف خود را از این

تصویر .1مدل مفهومی پژوهش

............................................................

تصویر  .2تحول نظام گردشگری .مأخذ  :نگارندگان.
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مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

39

مهرنوش بستهنگار و همکاران.

مفهوم چنین ارایه کرده است " :گردشگری خالق سفری
است که با هدف دستیابی به یک تجربه فعاالنه و معتبر
صورت میگیرد و در طی آن با مشارکت در یادگیری هنر،
میراث فرهنگی یا ویژگیهای خاص یک مکان ،هدف مورد
نظر تحقق یافته و ارتباطی محکم و مؤثر با ساکنین محلی
یعنی آفرینندگان این فرهنگ زنده پدید میآید" (یونسکو،
( .)2006ریموند )2007 ،نیز گردشگری خالق را به عنوان
یک شکل پایدار گردشگری تعریف میکند.
دو طیف و گستره مهم در مفهوم گردشگری خالق و
پژوهشهای مرتبط با آن وجود دارد  :طیف «عرضهمحور
–تقاضامحور» و گستره «مقصدمحور -فعالیتمحور» که در
جدول  1و  2تشریح شده است :
شهر خالق و متغیرهای آن

اندیشمندانی چون پيترهال ( )1998و چارلز لندري

( )2000با الهام از ايدههاي جین جاکوبز  ،)1969(3که به
نقش شهرها در جذب افراد مستعد ،نخبه و خالق و متقابال
بر نقش حایز اهميت افراد خالق در سازماندهي فعاليتهاي
اقتصادي در شهرها توجه داشتند؛ همچنین بایانچینی و
لندری( ،)1995ريچارد فلوريدا ( ،)2000ريچارد كيوز و
در آسيا افرادي نظير ماسايوكي ساساكي ()1997،2001
و سازمانها و نهادهايي چون دپارتمان فرهنگ ،رسانه و
ورزش دولت انگلستان در دهۀ  1990ميالدي که مفهوم
صنایع خالق را توسعه دادند ،را میتوان از مهمترین
نظریهپردازان شهر خالق برشمرد.
مفهوم شهر خالق را باید در ورود ایده فرهنگ به عنوان
موتور توسعه اقتصادی شهر جستجو کرد .سنتهای بومی
و محلّی زندگی جمعی ،جشنوارهها ،آیین و تشریفات
مذهبی یا قصهها میتوانند منابع فرهنگی باشند که
میتوانند ویژگیهای منحصر به فردی به یك مکان بدهند

جدول .1تبیین گستره «عرضهمحور – تقاضامحور» در گردشگری خالق .مأخذ  :نگارندگان با توجه به
رویکرد عرضه محور

(.)Lee,2015) (Richards & Marques,2012

رویکرد تقاضا محور

همگرا ساختن صنایع خالق و فرهنگی و فناوری اطالعات با خدمات

ابزاری برای تقویت هویت و تشخص

شکلی از آموزش در حین تفریح؛ آموزش همراه با تحقق شخصیت

شکلی از تجلی و کشف درونی

گردشگری خالق

ابزاری خالقانه برای استفاده از منابع فرهنگی ناملموس محلی

مشارکت و یادگیری هنر یا میراث فرهنگی محلی

ابزاری برای درگیر ساختن گردشگران در زندگی خالقانه جاری در مقصد

مشارکت در تولید و خلق تجارب منحصر به فرد ،تجاربی برای
رضایتمندی خویش

گردشگری (انتقال دانش و مهارت به گردشگر)

جدول .2تبیین گستره «مقصدمحور  -فعالیتمحور» در گردشگری خالق منبع :نگارندگان

رویکرد مقصدمحور

نهادینهسازی خالقیت و ارزشهای خالقانه در مکان و مقصد گردشگری
توسعه فضاهای خالق و جدید و ساختارهای زیربنایی
کاربست نمادها و نشانههای خالق در فضای شهری

شهرهای خالق ثبت شده در شبکه شهرهای خالق یونسکو

...........................................................

احیای مقاصد و بازسازی خالقانه آن

و آن را از سایرین متمایز سازند .منابع فرهنگی ،مواد خام
یك شهرند و پایه ارزش آن محسوب میشوند و به عنوان
دارایی جایگزین عناصری مثل زغال سنگ ،فوالد و طال
میشوندّ .
خلقیت شیوه بهرهبرداری از این منابع و کمك

..............................................................................
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رویکرد فعالیتمحور
برپایی رویدادها و جشنوارهها و فستیوالها که ارزشهای نمادین خلق میکنند.
مشاهده ،خرید ،آموزش و تجربهاندوزی گردشگر

زندگی گردشگر همانند یک فرد محلی (شهروند -گردشگر)
همه فعالیتهای خالقانه مستقل از مکان

فعالیتهایی که ساکنان محلی را به مربیان و گردشگران را به فراگیران ،تبدیل میکند.
کاربست خالقیت برای ارتقای تجربه گردشگری

به رشد آنهاست (.)Landry, 2006

مفهوم شهر خالق ،مفهومی متنوع و وسیع است .در یک
مفهوم ،شهرهای خالق؛ شهرهایی هستند که قادرند
راهحلهای جدیدی برای مشکالت روزمره، محدودیتها و
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طبقه خالق در مکانهایی ریشه میدوانند که در آن
شاخص رواداری و تحملپذیری ،در باالترین درجه خود
باشد (.)Florida, 2005
در تعریف ساساکی هم شهر خالق که در مقوله فرهنگ
و صنعت از حیث خالقیت غنی بوده ،اساس کار بر
بیان آزادانه فعالیتهای خالقانه مردم استوار است و
در عین حال ،این شهر مجهز به نظام اقتصادی مترقی
و انعطافپذیری است که از تولید انبوه فاصله میگیرد

(.)Sasaki, 2001

تصویر  .3متغیرهای شهر خالق .ماخذ .Teresa,2010 :

............................................................

موانع (فیزیکی ،اجتماعی ،فرهنگی و )...شان ارایه دهند.
مفهوم دیگر شهرهای خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز
است؛ مفهوم دیگر بر ظرفیت و توانایی شهر بر جذب
سرمایه انسانی خالق تأکید میکند .در بسیاری از متون
مربوط به شهر خالق ،فهم پایداری و پویاییهای جریان
کاربرد دانش مورد تأکید قرار گرفته است.
ریچارد فلوریدا نظریهپرداز پرآوازه شهر خالق ،اما اساس
چنین شهری را بر پایه سه متغيرکلیدی  4بنا نهاده است
(تصویر .)3سه مؤلفه  :فناوري  5استعداد  6و تساهل
و تسامح (رواداری)  .7فناوري ،به دلیل فراهم ساختن
فرصتهايي براي كسب دانش بيشتر و کاربرد آن نقش
مهمي در رشد اقتصادي دارد .استعداد ،نشان دهنده
افرادي است كه انديشههاي نوآورانهاي دارند .تسامح
بیانگر فرهنگي باز و متنوع بر مبناي قوميت ،مذهب،
نژاد و جنسيت است .این عامل ،عاملی کلیدی در توانمند
ساختن مکان برای به حرکت درآوردن و جذب فناوري
و استعداد است .گرچه اقتصاددانها همیشه فناوری و
استعداد را به عنوان محرکهای مهم رشد اقتصادی در
نظر ميگيرند ،اما منابعی مانند فناوري ،دانش و سرمایه
انسانی ذخایر ثابتی نیستند ،بلکه جریانهاي ناپایدارند.
فناوري و استعداد عوامل متحرک مهمی هستند که به
مکانها وارد و خارج میشوند و این پرسش را ایجاد
میکند که آنچه به برخی مکانها ظرفیت جذب نخبگان
و استعدادهاي خالق میبخشد ،چیست؟ پاسخ عقلي
اين پرسش در تنوع ،تسامح و تساهل نهفته است .در
این نظریه ،تساهل و تسامح به معنای تعصب کورکورانه
نداشتن ،پذیرش همه نوع افراد ،پذیرش و تنوع در تمام
قومیتها ،نژادها و سبکهای زندگی است .بر این اساس،

شهر خالق ،افراد و شرکتهایی را که به مسایلی چون
ارزشهای فرهنگی ،انصاف ،نوآوری ،برابری جنسیتی،
نژادی و مذهبی اهمیت میدهند ،تشویق میکند .اصول
دموکراتیك و شمولگرایی فرهنگی ،از ویژگیهای عمومی
آگاهانه و سنجیده شهر خالق است( )Reis,2009خالق
با کشف استعداد مردم و کالبدی مبتنی بر فرهنگ و
فضاهای جمعی و استفاده از ف ّناوری ،فضاهای عمومی
درخور حضور مردم را فراهم میکند .ساختار شهر خالق
ویژگیهایی دارد که شالوده فضای عمومی باقابلیت
حضور باالی مردم را دارد و خلق کننده انواع تعامالت و
فعالیتهای شهری است (صادقی.)1394،
در سطح بينالمللي سازمانهايي نظير سازمان آموزشي،
علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد  8با طرح شبكه جهاني
شهرهاي خالق ،سازمان همكاري و توسعه اقتصادي  9و
كمسيون اروپا  10نیز از اين ايده در سياستگذاريهاي خود
استفاده کردند .البته زمینه پرداختن به ایده شهر خالق
در یونسکو را باید در سال  2001و بیانیه جهانی تنوع
فرهنگی ،جستجو کرد که به دنبال نفی استانداردسازی
فرهنگ تحت شرایط جهانی شدن بود(.)Sasaki, 2010
شبکه شهرهای خالق یونسکو نشان دهنده پتانسیل بسیار
باالی فرهنگ برای تقویت توسعه پایدار است .شهرها با
پیوستن به این شبکه متعهد میشوند که با نگرش تقویت
خالقیت و صنایع فرهنگی ،مشارکت را در زندگی فرهنگی
ارتقا داده و فرهنگ را در طرحها و استراتژیهای توسعه
اقتصادی و اجتماعی بگنجانند .گفتنی است دستور کار
توسعه پایدار برای سال  2030که سپتامبر سال 2015
به تصویب رسید ،بر نقش فرهنگ و خالقیت به عنوان
اهرمهای کلیدی برای توسعه پایدار شهری تأکید میکند.
شاید اصلیترین مزیت حضور در این شبکه را بتوان در
افزایش آگاهی جهانی از ویژگیهای منحصر به فرد هر
یک از این شهرها دانست که در نهایت میتواند به افزایش
سرمایهگذاری ،استفاده بهینه از سرمایههای انسانی ،رونق
گردشگری داخلی و بینالمللی و در نهایت رونق اقتصادی
و فرهنگی این شهرها بیانجامد.

..............................................................................
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مهرنوش بستهنگار و همکاران.

طبق نظر فلورید شهرهای خالق ،به صورت جهانوطن
عمل میکنند .به این معنا که برای پذیرش ایدههای
جدید ،باز و گشوده هستند .آنها پذیرای سبکهای
زندگی غیرمتعارف هستند و افراد با استعداد را جذب
میکنند که برای نوآوری بسیار مهم هستند (Florida,

...........................................................

.)2005

بحث اساسی فلوریدا این است که سطوح ّ
خلقیت و
نوآوری با باز بودن و بردباری محیطی که افراد ّ
خلق در
آن کار میکنند ،در ارتباط است( موماس.)2004،
ویژگیهای شهرهای ّ
خلق را میتوان چنین برشمرد :
•این شهرها را میتوان محیطهای بازی دانست
که تحمل پذیرش تنوع را دارند .حضور جمعیتی متنوع با
عقاید و ایدههای متفاوت فرصتی ویژه برای بروز ّ
خلقیت،
نوآوری و ابتکار در زمینههای مختلف است.
•فراهم کردن یك بستر مناسب جهت بروز
ایدههای ساکنان و تبادل این ایدهها و در نهایت استفاده از
آنها جهت حل مشکالت و مسائل و نیز توسعه اقتصادی،
اجتماعی و شهری است .برای این کار ایجاد محیطی برای
گفت وگو و مشارکت مردم ،ایجاد جامعهای شبکهای برای
استمرار بخشیدن به روند تولید ایدهها ،ایجاد امکاناتی
زیرساختی جهت تبدیل ایده به محصول و نیز بازاریابی
کاال و خدمات تولید شده از ضروریات است.
•دسترسی شهر ّ
خلق به استعدادها و منابع انسانی
ّ
و فکری است .این اصطالح تحت عنوان طبقه خلق از آن
خلق موتورهای حرکت شهر ّ
یاد میشود .طبقه ّ
خلقند.
•دسترسی این شهرها به فناوریهای سطح باال و
داشتن اقتصادی ّ
خلق و استخدام افراد در این نوع صنایع
است.
•در این شهرها قدرت و توان ویژهای در مواجهه
با بحرانهایی چون فقر ،بیخانمانی ،بافتهای فرسوده
و ...دارند.
•وجود حکمروایی مطلوب در این شهرها؛ به
طوریکه میتوان سه عنصر ،دولت محلّی ،نهادهای مردمی
و بخش خصوصی را در کنار هم و در تعامل با هم دید.
•جایگاه ویژه فرهنگ در ابعاد مختلف شهر و نیز
سیاستها و برنامههای شهری و استفاده مؤثر از تمام
منابع فرهنگی.
•ارتباطات چهره به چهره مؤثرترین ابزار انتقال
ایدههای ظریفی است که به توسعه محصوالت جدید و
فرایندهای تولید میانجامد .یک شهر خالق فرصتهای
بسیاری را برای مردم جهت تعامل با کسانی که دارای
عالیق مشترك هستند ،فراهم میآورد؛ بنابراین باعث
ارتقاء تفکر خالق میشود .از دیدگاه اقتصاد شهری،

..............................................................................
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شهر فرصتهایی را برای انتشار آگاهی و دانش ،ایدههای
مشترك مردم ،توسعه محصوالت جدید و فناوریهای
تولید فراهم میآورد .همچنین در شهرها فرصتهای
آموختن مهارت برای کارگران فراهم است.
•فضاهایی عمومی در شهر خالق ،تعدیل کننده
و هماهنگ کننده نظام ارتباطی شهری است خصوصاً به
هنگامی که بازیكنان جدیدی وارد صحنه آن میشوند.
بنابراین فرهنگ باز و با پذیرش و تحمل باال ،عاملي
برای کارآفرینی ،توسعه اقتصادی و نوآوری است .به بیان
دیگر ،در جهان به شدت رقابتي امروز ،شهرها با ترويج
فرهنگي باز ،چند مليتي ،تكثرگرا و تسامحگرا قادر به
جذب نخبگان و به تبع آن پيشرفت و توسعه اقتصادي
ميشوند (حاجیحسینی .)1393،ايده شهر خالق تنوع
عاليق و عقايد در پهنه شهر را به رسميت مىشناسد و
تالش مىكند به همه نيازهاى شهروندان پاسخى در خور
دهد .نقش محوری فرهنگ و به ویژه فرهنگ و هنر بومی
و محلّی در رویکرد شهر ّ
خلق ،سبب میشود که تنوع
فرهنگی به جای یک فرهنگ واحد جهانی ،راهبرد اصلی
شهر خالق باشد .به بیان دیگر شهر ّ
خلق ،هوشمندانه
شرایط جهانی محلّی را درك کرده است.
رواداری و معنویت

معنویت فهم خفتگی و خفتهگردی ماست؛ مطابق نظر
صاحبنظران میتوان آموزههای معنوی را از منابع
چهارگانه زیر فرا گرفت و به مدد آن معنوی زیست :
آموزههای ادیان و مذاهب جهانی،
مجموعه آنچه که عارفان جهان گفتهاند (چه
عارفانی که خودشان به دین و مذهب خاصی تعلق
داشتهاند و چه عارفانی که فارغ از هرگونه دین و مذهبی
بودهاند)،
11
آموزههای اگزیستانسیالیسم  ،به ویژه اینکه
بعضی از اگزیستانسیالیستها بسیاری از مؤلفههای
زندگی معنوی را نشان داده و در زندگی معنوی تجارب
مثبت بسیاری بیان داشتهاند.
آثار روانشناسان انسانگرا یعنی آثار کسانی چون
آبراهام مزلو ،کارل راجرز ،خانم کارن هورنای ،اریش فروم،
یونگ ،شولتس و ...که از آن به نهضت سوم روانشناسی
تعبیر میشود (ملکیان.)1381،
در این پژوهش به بررسی مفهوم و جایگاه رواداری و
مدارا در آموزههای دین اسالم و اسالمپژوهان ،آموزههای
اگزیستانسیالیسم ،آیین بودا و دائو و اشعار عرفایی چون
حافظ و موالنا پرداخته شده است.
واژه رواداری دربرگیرنده فضيلتهایی چون فروتني،
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انسان دوستي ،بردباري و خويشتنداري ،فرو بردن خشم،
دوري از كينهتوزي ،دوري از خشونت و سختگيري ،ترك
ستيزهجويي ،پرهيز از دشنامگويي ،آسانگيري و باالخره
مقابله به نيكي در مقابل بديهاست .آنچه مسلم است
مدارا و رواداری در عمق مفهوم خود پذیرش و تحمل
مخالف را آشکار میسازد.
«رحمت» ،که با مفهوم رواداری نزدیکی و خویشاوندی
دارد ،از جمله کلیدیترین مفاهیم و تعالیم اسالمی است،
چنانکه تمامی سور قرآن با ذکر رحمت خاصه و عامه الهی
آغاز شده است همچنین این واژه و مشتقات آن 318
بار در قرآن تکرار شده ،به عنوان نمونه «کتب علی نفسه
الرحمه» (انعام )۱۲؛ َ« َما أَ ْر َسلْ َن َ
ِین»
اک إ ِ َّل َر ْح َم ًه ل ّ ِلْ َعالَم َ
(انبیاء )۱۰۷؛ (کدیور.)1394،
َ
َ
ْ
از امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده که « َعل ْیک ب ِال ِّرف ِق،
والخرق شُ و ٌم ا َِّن ال ِّر ْفقَ َو ال ْ َّب َر و ُح ْس َن
من
الرفق يُ ٌ
ّ
فإن ّ
ْ
12
ْ
ید فِی ال ِّر ْزق ».بر شما الزم است
یار َو یَ ِز ُ
ال ْ َخلقَ یَ ُ
عم ُر ال ِّد َ
باهم نرم باشید مدارا کنید و آسان بگیرید؛ زیرا نرمش،
نیکو و کج خلقی ،شوم و مذموم است ،بدون شک نرمش
و نیکوکاری و خوش اخالقی ،خانه و شهر را آباد میکند
و بر روزی میافزاید.
در توضیح این سخن آمده است  :مؤمن بايد در همه
مظاهر روابط اجتماعى خود با ديگران چه در گفتار و چه
در رفتار رفق و مدارا و سازش داشته باشد و از خشونت
و سختگيرى اجتناب کند .اثر رفق و رواداری تنها ثواب
اخروى و يا در روابط فردى خالصه نمىشود؛ بلكه در وضع
كلّى جامعه اثر گذارده شهرها را آباد و زندگى اجتماعى
را رونق و شكوه میدهد .چون نرمش و سهلگيرى موجب
الفت و همكارى بين افراد شده و در نتيجه امور جامعه
پيشرفت مىكند و وقتى كه در جامعه عمران و آبادى
رواج گرفت ،روزى انسانها هم زياد مىشود.
پيامبر اکرم درباره جايگاه رفق فرمودند « :من اعطي َح ّظه
الدنيا و االخره و َمن َح َّرم
الرفق َف َقد اعطي َح َّظه َخير ُ
م َِن ّ
الرفق َف َقد َح َّرم َح ّظه مِن خير الدنيا و االخره»
َح َّظه م َِن ّ
 .13به هر كس بهرهاي از رفق و رواداری عنايت شود،
نصيبش خير دنيا و آخرت است و اگر محروم از رفق باشد
محروم از خير دنيا و آخرت خواهد بود .
خداوند هم در قرآن تساهل و تسامح را يك نعمت بزرگ
قلمداد و به نقش اساسي آن اينگونه اشاره فرموده است
« :فبما رحمه من اهلل لنت لهم و لوكنت ّ
فظا غليظ القلب
النفضوا من حولك» (آل عمران  .)159در پرتو رحمت
الهي در برابر آنان نرم و مهربان بودي و اگر خشن و
سنگدل بودي از اطراف تو پراكنده ميشدند .خود آن
حضرت نیز فرمود  :من براي تحقق رسالت خود مأمور به

رفق و مدارا با مردم شدم« 14 .امرني ربي بمداراة الناس كما
امرني بتبليغ الرساله» .پرودگار من مرا به مدارا با مردم
فرمان داد همانطور كه مرا به تبليغ رسالت فرمان داد و
در تعبیر دیگری هست که «اَمرنی ربی بمداراه الناس کما
امرنی بأداء الفرائض» 15؛ پس مدارا یك تكلیف اخالقی
در اسالم است .پیامبر اكرم (ص) همچنین میفرمایند :
«مداراة الناس نصف االیمان و الرفق بهم نصف العیش »16؛
نیمی از ایمان ،مدارای با مردم است و نیمی از زندگی،
رفق ومالطفت با آنان است (محدثی.)1391،
رواداری را میتوان در سفارش موالی پرهیزکاران و معلم
مدارا به وضوح دید ،آنجا که خطاب به فرزندشان امام
حسن (ع) میفرمایند « :ای فرزندم! در روابطت با دیگران،
خویشتن خویش را میزان قرار ده .هر آنچه که برای خود
میپسندی برای دیگران نیز بپسند و آنچه را که برای
خویش نمیپسندی ،برای دیگران نیز مپسند .چنانچه
دوست نداری ستم ببینی ،خود نیز ستم مکن و همانگونه
که از دیگران نیکی انتظار داری ،خود نیز در حق آنان
نیکی کن .هر کاری را که از دیگران زشت میشماری،
ارتکابش را برای خود نیز زشت بدان .در نهایت ،آنچه
نمیدانی مگو ،هرچند دانستههایت اندک باشد ،و آنچه
را دوست نداری دربارهات بگویند ،تو نیز درباره دیگران
مگو».
همچنین حدیثی از امام حسن عسكرى (ع) در تفسير
آيه «با مردم به زبان خوش سخن بگوييد» نقل است که
ایشان فرمودند « :17با همه مردم ،چه مؤمن و چه مخالف،
به زبان خوش سخن بگوييد .مؤمن ،به هممذهبان ،روى
خوش نشان مىدهد و با مخالفان ،با مدارا سخن مىگويد
تا به ايمان ،جذب شوند و ح ّتى اگر نشدند ،با اين رفتار ،از
بدىهاى آنان در حقّ خود و برادران مؤمنش ،پيشگيرى
كرده است» .18
رواداری آن است که شخص در عین توانایی و قدرت
برخورد قهرآمیز ،با مخالفین از در مسالمت و مهر وارد
شده و با مدارا با آنان برخورد میکند .در آیات فراوانی
نحوه رفتار و سلوک با مخالفان بیان شده است از جمله :
«و جادلهم بالتی هی احسن»  19خداوند تبارک و تعالی
به پیامبر سفارش میکند که با موعظه حسنه و حکمت
و مجادله احسن ،کافران را دعوت به حق کند .نیز داریم
« :وال تجادلوا اهل الکتاب اال بالتی هی احسن اال الذین
ظلموا منهم و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و
الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون»  20؛ با اهل کتاب
جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید ،مگر
کسانی که از آنها مرتکب ظلم و ستم شدند ،به آنها
بگویید ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل
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مهرنوش بستهنگار و همکاران.

شده ،ایمان داریم .معبود ما و شما یکی است و در برابر
او تسلیم هستیم .خداوند به مسمانان دستور داده که از
طریق گفتوگو و مجادله علمی ،منکران را به حق دعوت
کنید.
ُ
«ان لکل شییء قفال و
امام محمد باقر (ع) میفرماید ّ :
ُقفل االیمان الرفق» 21؛ هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان،
رفق و رواداری است .در ذیل این روایت آمده است که
شیطان ،دزد ایمان مؤمنین است .شیطان وقتی میتواند
ایمان را برباید که این قفل را باز کند و انسان را به اموری
چون خشونت ،قهر ،فحش ،ناسزاگویی و امور دیگری که
موجب نقص ایمان میشود ،سوق دهد .از امام علی (ع)
نیز نقل شده « :سالمه الدین و الدنیا فی مداراه ال ّناس »22؛
سالمتی دین و دنیا در مدارای با مردم است .در حدیثی
دیگر ایشان میفرمایند « :دار الناس تستمتع بأخائهم و
ألقهم بالبشر تمت اضغانهم  ،»23با مردم مدارا کن ،تا از
برادری آنان بهرهمند شوی و با آنان با روی گشاده مالقات
کن تا کینههایشان بمیرد.
رفق و رواداری در سیره سیاسی و اجتماعی پیامبر اسالم،
هم به طور جدی مشاهده میشود .او مصداق بارز «خلق
عظیم» بود .پیامبر (ص) در برابر تهمتها و افتراهای
مخالفان و اذیت و آزارهایی که در طول دوران رسالت
از مشرکین و مخالفین دید ،صبر و بردباری پیشه و با
رفق و مدارا و بزرگواری از خود واکنش نشان میداد و
از خداوند برای کسانی که او را با سنگ به شدت مجروح
ساختهبودند ،طلب آمرزش میکرد.
همچنین گفته شده که «شمار کسانی که پس از صلح
حدیبیه به اسالم گرویدهاند ،بیش از همه کسانی است
24
که ظرف بیست سال پیش از آن مسلمان شده بودند».
نمونه بارز برخورد مسالمتآمیز پیامبر اسالم با مشرکان،
گذشت تاریخی و مدارای پیامبر اسالم با مشرکین در
جریان فتح مکه است .در سال هشتم هجرت ،هنگامی که
سپاه اسالم به فرماندهی پیامبر اسالم (ص) مکه را فتح
کردند و مسلمین بر همه اوضاع آن سامان مسلط شدند،
پیامبر (ص) ،خطاب به مردم مکه که مشرک بودند فرمود
« :ای قریشیان به گمان شما من درباره شما چه فرمانی
میدهم»؟ آنها در پاسخ گفتند « :خیراً ،اخٌ
اخ
کریم و ابن ٍ
ٌ
کریم»؛ ما جز خیر و نیکی از تو انتظار نداریم ،تو برادر
ٍ
بزرگوار و بخشنده و فرزند برادر بزرگوار ما هستی و اکنون
قدرت در دست توست 25 .پیامبر (ص) با کمال بزرگواری
به آنان فرمود « :من در مورد شما همان را گویم که
برادرم یوسف به هنگام پیروزی به برادرانش گفت « :ال
تثریب علیکم الیوم؛ امروز سرزنشی بر شما نیست» .آنگاه
حضرت چنین اعالم کرد « :الیوم یوم المرحمه ال الملحمه؛
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امروز ،روز مهربانی است نه روز انتقام و خونریزی».
پیامبر اسالم مردمی را مورد عفو قرار داد که شدیدترین
شکنجهها و آزار و اذیت را خود و یارانش از آنها دیده
بودند (اصغری. )1395،
روشن است که بیان تمامی آیات ،روایات و سیره معصومین
در خصوص آسانگیری بر مردم و مدارا در این فرصت
نمیگنجد و آنچه آورده شد مشتی بود از خروار.
تساهل و تسامح صرفاً يك امر احساسي و عاطفي نيست،
اقتضاي منطق و معرفتشناسي است (ملکیان.)1378،
«الرفق رأس
چنانچه پیامبر اعظم (ص) میفرماید :
ّ
الحکمه  »26رفق و مدارا با مردم رأس حکمت و دانایی
است؛ و نیز از امام متقیان علی (ع) نقل است که "مدارا
ثمره خردورزی است  ".27کانت از فالسفه عصر روشنگری،
هم معتقد است که اگر کسی عقل داشته باشد هرگز به
سراغ جنگ نمیرود و جنگ و ستیز دستپخت کسانی
است که از عقل محروم هستند .خشونت ابزار انسانهای
عاقل برای رسیدن به اهداف حقیر نیست ،بلکه خشونت
دستاویز همه آنهایی است که چشم عقل را کور کردهاند
و اسب سرکش غضب و خودخواهی و خشونتطلبی را در
زندگی مردم رها کردهاند .عقل فرزانه ،شریفی صلحطلب
و آرامشخواه است و جهل آفتی است جنگطلب و
آشوبخواه (مهدوی. )1395،
فهم غیرعقالنی از دین سبب میشود که در فرد تعصب،
جزم و جمود ،پیشداوری یا خودشیفتگی پیدا شود و
مردم نسبت به یکدیگر بیمدارا شوند .انسان متعصب
یعنی انسانی که از مرحله اعتدال بیرون است .انسان
اهل جزم و جمود یعنی کسی که از حالت مفتوح بودن
و مشروحالصدر بودن خارج شود .چنین فردی به جای
اینکه خودش را طالب حقیقت یا طالب نجات بداند،
مالک حقیقت یا مالک نجات میداند .این خودشیفتگی
باعث متالشی شدن جامعه میشود و نه تنها بقای روانی و
روحانی که گاهی حتی بقای زیستی هم مستحیل میشود
(ملکیان.)1382 ،
انسان معنوی ،آراء و عقاید خود را نمیپرستد ،زیرا
عقیدهپرستی را با حقپرستی ناسازگار میبیند و آن را
یکی از مصادیق بتپرستی تلقی میکند .به زبان دینی،
میتوان گفت که هیچ عقیدهای خدا نیست و نباید
پرستیده شود؛ حتی عقیده به وجود خدا ،خودش خدا
نیست.
نفی عقیدهپرستی الزمهاش این
از نظر یک انسان معنویِ ،
28
است که همه عقاید خود را ،به تعبیر گوردون آلپورت ،
روانشناس انسانگرای آمریکایی ( )1967- 1896عقیده
اکتشافی  29قلمداد کند ،یعنی عقیدهای که موقتاً میتوان
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بدان التزام ورزید تا اینکه بتواند تأیید شود یا کمک
کند تا بتوان به عقیدهای معتبرتر دست یافت .بنابراین
31
عقیدهپرستی نه تنها موجب جزم و جمود  ، 30تعصب
و عدم مدارا  32میشود و بلکه جزم و جمود ،تعصب و
عدم مدارا مهمترین عوامل تحدید کننده و تهدید کننده
آزادیهای اجتماعیاند .و انسان معنوی ،به سبب دوری
از جزم و جمود ،تعصب و بیمدارایی ،پاسدار آزادیهای
اجتماعی است (ملکیان.)1389،
اينكه برخی نميتوانند آدمیان را دوست بدارند و از موضع
باال و با خشونت رفتار میکنند به دليل اين است كه به
ِ
حقيقت آشكار
آشكاري حقيقت قائلند و ميگويند آن
هم نزد ماست .اما اگر کسی بداند حقيقت آنقدر آشكار
نيست با دیگران دوستی میورزد .اگر احساس شود كه
همة آدمیان درد مشترك دارند ،درد بييقيني ،درد شك،
درد تزلزلهاي زياد فكري ،آنگاه به هم عشق ميورزند
(ملکیان.)1394،
در آیینهای بودا و دائو ،به درسآموزي از جمادات و
نباتات به منظور درک آموزههای معنوی توصیه شدهاست.
در این رابطه بودا میگوید از آب بیاموزید؛ آب وقتی که به
مانعی برخورد میکند ،هرگز با این مانع مبارزه نمیکند،
بلکه مانع را دور میزند و راهش را مییابد .بودا میگفت
هیچ وقت در برابر کسانی که براي شما مانعاند ،نایستید،
دورشان بزنید .ضمناً آب در عین این که بسیار نرم است
کاري میکند که هیچ سختی نمیکند ،در واقع نرم باشید
ولی سختکوش ،تعبیري که دائو هم دارد ،مثل آب باشید،
یعنی تسامح کنید اما هدفتان را فراموش نکنید ،آب در
واقع هرچه قويتر میشود ساکتتر میشود ،میگفت شما
هم همینطور باشید ،هر چه سر و صدا داشته باشید آب
کمتري هستید .انسان وقتی هویت اندك دارد ،سر و صدا
دارد .آب یک نهر بیشتر از آب دریا سر و صدا دارد و آب
دریا بیشتر سر و صدا دارد تا آب اقیانوس (ملکیان.)1379،
همه فيلسوفان پست مدرن در حقیقت پراگماتيسم هستند
و قائل به نوعی پلورالیزم ( 33لکم دينكم ولي دين) هستند.
آنان ميگويند «تو به عقيده خودت من هم به عقيده خودم
تو مكتب خودت من هم مكتب خودم» .پلورالیزم در واقع
يعني اين که همه آدمیان قبول ميکنند که وضعشان
مثل هم است و هیچکس به دیگری تحکم نمیکند که
به آستانه باورهای من بیا! اين امر نظری ،در مقام عمل
تبديل به رواداری ميشود .تساهل و تسامح یعنی ارتباط
آدمیان با واقعیت و حقیقت گسیخته است ،هر فیلسوفی
تالش کرده تا بخشی از این واقعیت را بنماید ولی در
این دنیای مسدود به هرحال باید زندگی کرد ،پس ای
انسانها در همین دنیا زندگی کنید .به تعبير بسيار عالي

سهراب سپهري «کار ما نيست شناسايي راز گل سرخ ،کار
ما شايد اين است که در افسون گل سرخ شناور باشيم».
نمیتوان به راز گل سرخ پیبرد ،اما میشود در این افسون
خوب یا بد زندگی کرد؛ پس خوب زندگی کردن را باید
برگزید (ملکیان.)1394،
35
34
الزم است همین جا ذکر شود که «مدارا » و «رواداری »
با ظرافتی دارای بار معنایی متفاوتی هستند .رواداری یک
الگوی ذهنی برای پذیرش گوناگونیهاست ،در حالی
که مدارا یک الگوی رفتاری در مواجهه با تضادهاست .36
اندیشمندان دیگری بیان کردهاند که آنجا که سخن از
مداراست ،دو طرف خود را در یک سطح نمیبینند و فرد
مداراگر با مخاطب خود یا از موضعی باالتر مواجه میشود
و یا از موضعی پایینتر و در هر دو حالت ترجیح میدهد
بی آنکه وارد گفتگو شود ،صلح مداراگونهای را در پیش
بگیرد .چناچه لسانالغیب ،حافظ چنین میسراید که
«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ،با دوستان
مروت با دشمنان مدارا» این مدارا با دشمن و نگاه به
مخاطب از موضع باال را نشان میدهد .اما در بیتی چون
«گفتگو آیین درویشی نبود ،ورنه با تو ماجراها داشتیم»
مواجهه با فردی است که سطح باالتری دارد و لذا بدون
گفتگو با او صلح مداراگرانهای در پیش گرفته میشود .اما
در «رواداری» دو طرف در موضع برابرند یا میخواهند که
در موضع برابر باشند؛ گرچه منتقد اندیشه یکدیگر هستند
لیکن حساب اندیشه را از صاحب اندیشه جدا میدانند
و اگر فکر و نظر هم را نقد میکنند ولی با صاحبنظر
رواداری پیشه میکنند و او را محترم و عزیز میشمرند
(مجاهدی .)1396،در بحث شهر خالق واژه «رواداری»
تصریح شده است.
مولوی ،بزرگ عارف و فیلسوف برجسته ایرانی هم همانند
تمامی عرفا ،منادی صلح و پرهیزاننده انسان از خشونت
است .در حکایات مثنوی ،مولوی در پی رسیدن به نوعی
تفاهم و فهم مشترک است .فهم مشترکی که بعضاً به
«چندصدایی» منجر میشود .با مداقه در عرفان مولوی
میتوان دریافت که عامل ایجادکننده این نوع نگرش در
او همان عشق به مبدأ هستی است .در آرمانشهر مولوی،
شیر خدا و رستم دستان و موسی عمران ،مسیح جاودان و
رسول کرام در زیستی همدالنه تصویر میشوند و الگوهای
آرمانی انسانیت را در پیش چشم میگذارند .مولوی،
موانع تحقق جهان آرمانی و بدون خشونت را هوسورزی
و لذتپرستی میداند و بر آن است که بندهای تعلق به
امور گوناگون مادی ،آدمی را به خشونت علیه دیگران و
ترجیح خود بر دیگری سوق میدهد و سرانجام وی را
دچار توهم لذت دائمی میسازد .توهم و خودخواهی و
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جهل مرکب انسان را دائم در بند خود نگه میدارد .تصور
حقيقت مطلق دانستن خود و جزمانديشي نگاهي است
که صدها سال است بر جان بشريت چنگ انداخته و کمر
بر نابودیش بسته است؛ کيمياي انديشه موالنا مس وجود
آدمي را ميتواند تبديل به گوهر خردمندي و آزادگي کند
و به آدمي بردباري و تحمل را بياموزد .در جستجو براي
يافتن حقيقت چه بسا کساني راه را گم کنند .موالنا همه
روندگان و کوشندگان را به رسميت ميشناسد .اساسا
دينداري در نزد او با به رسميت شناختن ديگران معنا
پيدا ميکند .موالنا در حيات خويش نيز همين شيوه را به
کار بست (غفارنژاد.)1394،
بنابراین با پژوهش و بررسی صورت گرفته در منابعی که
معنویت و حیطه زندگی معنوی آدمیان را تبیین میکند،
مالحظه میشود که رواداری از اصول مهم و کلیدی
آموزههای معنوی است.

...........................................................

رواداری و اکوسیستم گردشگری خالق

آنچه هدف اصلی این پژوهش است رویکرد «مقصدمحور»
و «عرضه محور» و همچنین «فعالیتمحور» در گردشگری
خالق است ،که پیشتر به آن پرداخته شد و باید مورد
اهتمام سیاستگذاران و دستاندرکاران توسعه گردشگری
قرار گیرد .در این گستره است که باید اکوسیستم و
اتمسفر خالقیت شکل بگیرد و بالنده شود و این مطالعه
تأکید دارد که به دالیل زیر "رواداری" ،عامل کلیدی،
زیربنایی و اصلی شکلگیری این اکوسیستم خالق است:
•امروزه ،فرهنگ معرف ایدهها ،مکانها و نمادهایی
است که از مجموع آنها به عنوان «اقتصاد نمادین» یاد
میشود و از رهگذر این فعالیتهای فرهنگی ،ثروت خلق
میشود (  .)Richards & Palmer, 2010در این معنا،
خالقیت میتواند از طریق ابداع محصوالت یا تجارب
جدید ،اشکال جدید مصرف یا اماکن جدید گردشگری
کاربرد عملی پیدا کند (.)Richards and Wilson, 2007
مدارا و تسامح بستری است که نطفه ایدههای خالقانه در
آن بسته میشود.
•در دنیای کنونی شبکهها ،مجراهایی برای تبادل
انواع مختلف سرمایه از جمله سرمایه اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و رابطهای میان گروهها و افراد هستند .در
جامعه شبکهای معاصر ،روابط آزادتر و منعطفتر جایگزین
ساختارهای اجتماعی سنتی شده است و ساخت شبکهها و
جریان اطالعات ،دانش و مهارتها درون این شبکهها اهمیت
بیشتری یافته است)Richards & Marques,2012( .
و گردشگری خالق به طرز فزایندهای به شکل رابطه
میان مردم نگریسته میشود (.)Richards, 2011
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گسترش روابط شبکهای و در پی آن ارتقای سرمایه
اجتماعی جز با دارا بودن فرهنگ تحمل ،تکثرپذیری و
مدارا جویی صورت نمیگیرد.
• از گردشگری خالق میتوان انتظار تجربه کردن
در حوزههای هنرها و صنایع دستی؛ طراحی؛ آشپزی؛
سالمت و درمان؛ زبان؛ معنویت؛ طبیعت؛ ورزش؛ بازیها
و سرگرمیهای سنتی؛ موسیقی و رقص؛ فیلم و سایر
رسانههای آفرینشی داشت که همگی مبتنی بر عرضه
فراوردههای خالقانهای هستند که در زمینه مساعد تکثر
و پذیرش و تحمل فرهنگهای مختلف میرویند.
•از منظری باالتر ،شهرها دیگر صرفاً ظروفی
برای خالقیت و اجتماعی شدن نیستند ،بلکه باید خود
را با جریانهای متحرک افراد و فعالیتهای خالق آنها
هماهنگ سازند تا مشوق رابطههایی شوند که خالق سرمایه
رابطهای و محرک خالقیت است .بنابراین مردم ساکن یک
شهر باید به تحرک واداشته شوند تا با شهروندانی که از
شهر عبور میکنند تماس یابند .این امر در واقع اساس
برنامهها و پروژههای گردشگری خالق است که گردشگران
را قادر به مالقات با افراد محلی ،تعامل با آنها و یادگیری
درباره آنها میکند تا امکان تجربه زندگی مانند یک فرد
محلی را پیدا کنند .این برخوردهای انسانی میتواند در
هر مکان و زمانی روی دهد که این واقعیت به نوبه خود
نه تنها سلطهگری نهادهای فرهنگی مانند موزهها و سایر
فضاهای جاافتاده فرهنگی را با افزودن رستورانها ،پالژها
و میدانهای تفریحی به عنوان مکانهایی برای تبادل
خالقانه و توسعه سرمایه اجتماعی کاهش میدهد ،بلکه
به سلطه جمود فرهنگی و نپذیرفتن فرهنگها و آداب
متکثر و متعدد هم پایان میدهد که خود تأثیرگذار و
تأثیر پذیر از تسامح و تساهل است.
•افراد متخصص و با استعداد یا به تعبیر فلوریدا
طبقه خالق ،مقاصد و مکانهایی را برای زندگی
برمیگزینند که دارای باالترین سطح تحمل و پذیرش
باشد .گردشگری خالق هویت خود را از تعامل نزدیک
میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میگیرد طبقه
خالقی که قادرند نقشهای خود را با یکدیگر عوض کنند
و تجارب منحصر به فردی بیافرینند؛ همه اینها جز در
فضای باز و روادارانه قابل تحقق نیست.
نتیجهگیری

همپای سایر تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیکی
در جوامع انسانی ،گردشگری هم مسیر تکاملی
خود از گردشگری سنتی به گردشگری خالق را
پیمودهاست(  .)Richard,2011در حالیکه گردشگری
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فرهنگی سنتی بر پایه مشاهده ،نگریستن و تفکر بنا
شده ،گردشگری خالق مبتنی بر تجربه ،مشارکت و
یادگیری است .بر این اساس گردشگری خالق ،به عنوان
نسل سوم گردشگری ،برآورنده سطوح باالتری از نیاز به
رشد روحی آدمی ،نزدیک به راس هرم مازلو ،و با تمرکز
اصلی بر توسعه فعاالنه مهارتهاست.
پژوهشگران حوزه گردشگری ،از ابعاد و زوایای مختلفی
گردشگری خالق را مورد مطالعه قرار دادهاند .نگارندگان
در تحقیق جداگانهای ،با در نظر گرفتن طیفها و مفاهیم
گوناگون گردشگری خالق ،مدلی مفهومی طراحی کردهاند
که از شاملیت و جامعیت برخوردار است .در این مدل
«اکوسیستم گردشگری خالق» یکی از خانههای مدل
چهار خانهای است که به گردشگری خالق عرضهمحور
و مقصدمحور تمرکز و توجه دارد (بستهنگار و همکاران،
 .)1396در این رویکرد و قرائت از گردشگری خالق،
شهر خالق و ویژگیهای آن پررنگ میشود .از جمله
ویژگیهای مهم هر شهر خالق این است که افزون بر
اینکه مکانی جذاب برای کار و زندگی شهروندان خصوصا
جوانان و زنهاست ،فضایی دلچسب و شوقآور برای
گردشگران ،خصوصا گردشگران بینالمللی ،است که با به
کارگیری و مدیریت درست فناوریهای نوین به شکوفایی
بخشهای مهم اقتصادی شهر میانجامد.
همانطور که نظریهپرداز شاخص شهر خالق هم تصریح
کرده است ،کلیدیترین و مهمترین مؤلفه در چنین
شهری ،رواداری ،تسامح و تساهل است که در کنار
استعداد و تکنولوژی ،منجر به توسعه شهر میشود .در
حقیقت شهر به مانند یک صحنه عظیم از هویتهای
متکثر است و شهروندان داراییهای اصلی شهرند که خود
با داشتن روابط شبکهای و پویا ،صاحبان سرمایههای
اجتماعی فراوانند .سرمایه اجتماعی معلول و گسترش
دهنده سه مؤلفه مهم اعتماد اجتماعی ،ارتباطات شبکهای
(انسجام اجتماعی) و هنجارها (مشارکت اجتماعی) است
که وابستگی و ارتباط متقابل و محکمی با سرمایه
فیزیکی ،اقتصادی و انسانی دارند و به تسریع توسعه
اقتصادی ،فرهنگی و اطالعاتی و رشد و بالندگی جامعه
یاری میرساند و موجب ایجاد حس همکاری ،همیاری و
مشارکت میان اعضای جامعه میشود.
در هر حال چه رویکرد جذب سرمایه و چه رویکرد جذب
نخبه برای شهر خالق مد نظر باشد ،الجرم باید فرش
قرمزی از تساهل و تسامح و رحمت و مهربانی در شهر
گسترانیده شود .از آنجا که نظریه خالقیت قائل به نقش
گستردهتر فرهنگ و پتانسیلهای نامحدود انسان است و

کلید رشد اقتصاد منوط به شکوفا کردن این پتانسیل در
نظر گرفته میشود ،الزمه این شکوفاسازی وجود فرهنگی
باز است .فرهنگی که تبعیض قائل نمیشود ،مردم را
محدود نمیسازد و به شکلهای گوناگون به انسان و
هویت انسانی اعتبار میبخشد و در يك كلمه فرهنگي
متنوع ،تكثرگرا و تسامحگرا است .به این معنی و مفهوم،
فرهنگ نه از طریق تحمیل امکانات برای ایجاد خالقیت
انسانی بلکه به واسطه تسهیل و تحریک خالقیتهای
انسانی ،عمل میکند.
با مطالعه و بررسی منابعی که معنویت و زیست معنادار
آدمیان را مورد توجه و تمرکز قرار دادهاند ،چنین دریافت
میشود که تساهل و تسامح از مؤلفههای مهم معنوی
است که در حوزه زندگی فردی و اجتماعی بر آن تأکید
شده است .به طوریکه در بیانات بزرگان دین ،آبادی
شهرها و افزایش روزی از نتایج مدارا و آسانگیری ذکر
شده و رفق و رواداری با مردم ،كليد اصالح جامعه معرفی
شده است.
در این پژوهش از منابع اسالمی ،آموزههای
اگزیستانسیالیسم ،دیدگاه عرفا و آموزههای بودا و دائو،
مدد گرفته شده و نشان داده شده است که رواداری و
تسامح ،ثمره خردورزی و عقالنیت است؛ چنانچه پيامبر
رحمت با استمداد از اين ويژگي توانست جامعه آن
روز را كه مظهر خشونت و كينه و دشمني بود متحول
سازد .رعایت اصول«مروت و مدارا» در ساختار سیاسی،
اجتماعی و مدیریتی ،شاخص مهمی از شایستگی حکومت
و حکمرانان یک کشور است.
مطابق اعالمیه اصول مدارا هم که در بیست و هشتمین
نشست کنفرانس عمومی سازمان یونسکو ()۱۹۹۵
تصویب شده است« ،رواداری» تنها یک اصل بسیار
با ارزش از نظر شناسایی حقوق دیگران و حقوق بشر
جهان شمول نیست ،بلکه پیششرط ضروری برای صلح
و رشد اقتصادی و اجتماعی همه ملتهاست .تسامح
باید توسط افراد ،گروهها و دولتها اعمال شود .در
بنیادهای یک دمکراسی واقعی و در فرهنگ مروت و
مدارا ،مهمترین خواستههای مردم از نظامهای سیاسی
و اقتصادی خود مسایل ساده و طبیعی هستند ،که از
آن جمله است « :تأمین برابری فرصتها برای جوانان
و آحاد جامعه ،شغل برای کسانی که توانایی کار کردن
دارند ،نبود خشونت ،امنیت برای همگان ،قانونمداری،
پایان دادن به امتیازات ویژه برای برخی و محافظت
از حقوق اساسی و آزادیهای مدنی برای همه».
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