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ــدازۀ گردشــگری و خــوراک دارد؛ امــا امــروزه نظامــات  ــه ان چکیــده | توأمــان گردشــگری و خــوراک، قدمتــی ب
ایــن دوقلوهــای بــه هــم چســبیده چنــان توســعه یافتــه اســت کــه می تواننــد بــا محوریــت خالقیــت، فرهنــگ 
و هنــر محلــی و بومــی، شــکوفایی و رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع و مقاصــد را تضمیــن کــرده و مخاطــرات 
زیســت محیطی را هــم کنتــرل کننــد. چنیــن توســعۀ پایــداری در گــروی نــوآوری و اتخــاذ رویکردهــای خالقانــه 
در حــل مســائل مدنــی اســت. پیــاده راه خــوراک، گرچــه در دیــد نخســت تنهــا فضایــی برای یــک گردشــگری آرام 
و پرســه زنی )شــکم گردی( بــه نظــر می رســد، ولــی چنانچــه مدیــران و برنامه ریــزان شــهری بتواننــد در پارادایــم 
گردشــگری خــالق، صنایــع خــالق مرتبــط و هم راســتا بــا آن را حمایــت و تقویــت کننــد، می تــوان امیــد داشــت 

کــه جامعــۀ محلــی بزرگ تــری، زیســت پذیری بهتــری پیــدا کــرده و ســطح رفــاه آن ارتقــا یابــد.
در ایــن پژوهــش، بــرای ســؤال اصلــی »چــه نــوع فعالیت هایــی بایــد در پیــاده راه خیابــان ســی تیر تهــران انجــام 
شــود تــا بــه عنــوان جاذبــۀ گردشــگری خــالق خــوراک و آشــپزی، پایــدار باشــد؟« بــا روش تحقیــق کیفــی و بــا 
انجــام مطالعــات کتابخانــه ای، مشــاهده، مصاحبــه و برگــزاری پنــل خبــرگان، انجــام 77 فعالیــت بــه عنــوان پاســخ 
ارائــه شــده اســت. ایــن فعالیت هــا در واقــع همــان خدمــات مــورد انتظــار از یــک اکوسیســتم کســب وکار مبتنــی 
ــاده راه ســی تیر تهــران در حــال  ــر گردشــگری خــالق گســترونومی هســتند کــه تنهــا هفــت مــورد آن در پی ب
حاضــر اجــرا می شــوند و بقیــه، نقشــۀ  راه توســعۀ ایــن پیــاده راه هســتند کــه یافتــۀ اصلــی ایــن پژوهــش به شــمار 
می آینــد. از جملــه اولویت هایــی کــه ایــن نقشــۀ  راه بــه آن تأکیــد دارد، داشــتن هماهنگــی و هارمونــی بــا بافــت 

تاریخــی و فرهنگــی محلــه و پیونــد بــا آن اســت کــه اجمــاع پنــل خبــرگان را هــم بــه همــراه داشــت.
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 Pine & Gilmore, 1998; Schulze,( مقدمــه | مفهوم اقتصاد تجربــه
2005(، پیدایــش جاذبه هــای جدیــد و رویدادهــای فرهنگــی در 
شــهرها را تســریع کرده  اســت )Ashworth & Page, 2011(؛ مفاهیم 
ــِی نمادیــن، تعیین کننــدۀ ارزش اقتصــادی کاالهــا شــده اند و  و معان
منابعــی مثــل هنــر آشــپزی، موســیقی، لبــاس، ســنت های فکــری و 
ــل  ــرد و قاب ــای منحصربه ف ــته اند ویژگی ه ــی، توانس ــرده فرهنگ خ

ــت را  ــع خالقی ــه منب ــد. از آن جــا ک ــکان بدهن ــک م ــه ی ــی ب رقابت
پایانــی نیســت، می تــوان گفــت فرهنــگ و خالقیــت راه حلــی نــو در 

توســعۀ پایــدار جوامــع اســت. 
در کشــورهای توســعه یافته، گردشــگری هــم بــه مثابــه یــک 
نظــام معرفتــی و هــم ماننــد یــک فــرا سیســتِم توســعۀ اقتصــادی 
و اجتماعــی، جایــگاه ویــژه ای دارد. در ایــراِن امــروز هــم گردشــگری 
می توانــد یــک الگــوی توســعۀ درون زا و بــدون تکیــه بــر نفــت باشــد.

ــای  ــام فعالیت ه ــه انج ــگر را ب ــالق، گرد ش ــگری خ ــم گردش پارادای
ــا زند گــی واقعــی مــرد م جامعــۀ مقصــد   تجربــی و روابــط عمیــق ب
د عــوت می کنــد. ایــن شــکل پایــدار از گردشــگری موجــب 
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متمایزشــدن مقاصــد )Richards & Wilson, 2006(  و عامــل 
 Yozcu & Içöz,( مؤثــری در احیــا، بازآفرینی و توســعۀ مقصدهاســت

.)2010

گردشــگران خــالق و فرهیختــۀ امــروز، درپــی معنابخشــی بــه زندگی 
خــود و کســب آگاهی هــای بیشــتر  هســتند و بــرای تجــارب 
ــد )UNESCO, 2006(، دیگــر فقــط  ــت قائل ان شــخصی خــود اصال
مصرف کننــدۀ منفعــل تفریحــات نیســتند و مایــل هســتند تــا اوقات 
 ،)Singh, 2004( ــازند ــی س ــا تجــارب خــالق غن ــت خــود را ب فراغ
آن هــا ســهمی از فعالیت هــای خالقانــه مقصــد بــه عهــده می گیرنــد 
و فرصت هایــی بــرای یادگیــری مهارت هــای جدیــد و برقــراری 
ــد  ــا پدی ــراث فرهنگــی آن ه ــی و می ــردم محل ــا م ــک ب ــد نزدی پیون

.)Richards & Wilson, 2006( می آورنــد 
ــادی بنگاه هــای کوچــک خــالق وجــود  از ســویی دیگــر، تعــداد زی
دارنــد کــه در جســتجوی بازارهــای جدیــدی بــرای توســعه هســتند. 
ــون  ــی چ ــور خالق ــی ام ــت عموم ــه محبوبی ــوص آن ک ــه خص ب

ــش اســت.  ــال افزای ــز در ح ــص، آشــپزی و ... نی موســیقی، رق
بنابرایــن ظرفیــت صنایــع، شــهرها و افــراد خــالق می توانــد حرکــت 
کنــد گردشــگری را ســرعت بخشــد. درک ظرفیــت اقتصــادی 
خالقیــت مبتنــی بــر فرهنگ، ابــزار توســعه و راه حــل بالقوۀ بســیاری 
Korez-( از مســائل اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی اســت

Vide, 2013(. دلیــل اصلــی تأکیــد بــر خالقیــت در گردشــگری ایــن 
اســت کــه موجــب ارتقــای فضــا و جــو ویــژه ای می شــود کــه مــردم 
محلــی و بازدیدکننــدگان بــه صــورت یکســان آن را تنفــس می کنند. 
وجــود تنــوع در بافــت فرهنگی-اجتماعــی، یکــی از بســترهای اصلــی 
ــه محســوب می شــود؛ ویژگــی کــه  فرایندهــا و فعالیت هــای خالقان

کشــور مــا بــه قدرکافــی از آن برخــوردار اســت. 
خــوب اســت یــادآوری شــود کــه »فلســفۀ آرام1«، کــه واکنشــي بــه 
ــور محرکــۀ  ــد موت ــي اســت، می توان ــاال در جوامــع صنعت ســرعت ب
ــن  ــد. ای ــگری باش ــرای گردش ــعه از مج ــد توس ــرعت گرفتن رون س
فلســفه بیــان می کنــد کــه »آهســتگي« در زندگــي موجــب تراکــم 
ــر، اخالقی تــر و  لــذت مي شــود. زندگــي آهســته، همــواره پرمفهوم ت
ــن مفهــوم به طــور  ــر اســت. ای از منظــر زیبایی شناســی لذت بخش ت
مشــخص در »غذاهــاي آرام2« نمــود پیــدا کــرده اســت. ایــن رویکرد، 
بــه توســعۀ »مکان هــاي گردشــگري آرام« منجــر شــده کــه به دنبــال 
تســخیر بخش هایــي از بــازار اســت کــه درصــدد خلــق تجــارب نــرم 
 .)Fernandes, 2011( و مرتبــط با میــراث فرهنگــي محلــي هســتند
ــی و غرق شــدن در  ــه معنــای نوعــی رهای ــز ب »گردشــگری آرام« نی
ــوم  ــه زنی« در مفه ــا »پرس ــردی« و ی ــی »ولگ ــت؛ نوع ــد اس مقص
ــا  ــه ب ــی از مواجه ــت کاف ــتن فرص ــا داش ــگر ب ــه گردش ــت ک مثب
ــرد.  ــذت می ب ــرد و ل ــره  می گی ــی به ــا و رســوم محل ــان، غذاه مردم
اســتریت فودهــا از جملــه جاذبه هــای شــهری هســتند کــه پتانســیل 
جــذب گردشــگران خــالق، ولگــردان پســت مــدرن و کســانی کــه 

ــه  ــن مطالع ــتند. در ای ــد را دارا هس ــذای آرام ان ــۀ غ ــان تجرب خواه
ــه از  ــی تیر ک ــوراک س ــاده راه خ ــعۀ پی ــود و توس ــور بهب ــه منظ ب
دغدغه هــای مدیریــت شــهری منطقــه اســت، تــالش شــده تــا بــرای 

پرســش اصلــی و اکتشــافی مقالــه، پاســخی ارائــه شــود. 

سؤالپژوهش
ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه »چــه نــوع فعالیت هایــی باید 
در پیــاده راه خیابــان ســی تیر تهــران انجــام شــود تا بــه عنــوان جاذبۀ 

گردشــگری خــالق خــوراک و آشــپزی، پایدار باشــد؟«

 روشپژوهش
ــی3  ــرا اثبات گرای ــم ف ــر پارادای ــی ب ــی و مبتن ــش کیف ــن پژوه ای
اســت. پژوهشــی کــه در آن وظیفــۀ اصلــی دانــش اجتماعــی، فهــم 
ــی  ــری علم ــه پیش بینی پذی ــت و ن ــیر آن هاس ــور و تفس ــد ام و نق
ــه  ــاهده کننده و آنچ ــش، مش ــن پژوه ــام. در ای ــن ع ــف قوانی و کش
ــارغ  ــد ف ــق نمی توان ــد و محق ــم تنیده ان ــود در ه ــاهده می ش مش
ــا  ــه و بررســی واقعیت ه ــه مطالع ــی ب ــه صــورت خنث ــا ب از ارزش ه
بپــردازد )زرگــر، 1386(. بــه منظــور یافتــن پاســخ ســؤال پژوهــش 
ــن  ــر 1 طــی شــده اســت. در ای ــا تصوی ــق ب ــی مطاب ــد اجرای فراین
ــران  ــی تیر ته ــان س ــی خیاب ــه جایاب ــت ب ــق نخس ــتا، محق راس
ــردازد  )اســتریت فــود( در مــدل مفهومــی گردشــگری خــالق می پ
تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه آیــا ایــن اســتریت فــود در مفهــوم و 
پــس زمینــۀ گردشــگری خــالق قابــل مطالعــه و بررســی اســت یــا 
خیــر. ســپس وضعیــت فعلــی خیابــان ســی تیر بــه عنــوان جاذبــۀ 

ــود. ــی می ش ــی بررس ــگری غذای گردش
الزم بــه توضیــح اســت کــه نگارنــده در آثــار پژوهشــی منتشــر شــدۀ 
قبلــی خــود »مــدل مفهومــی گردشــگری خــالق« را طراحــی کــرده 
)بســته نگار، حســنی و خاکــزار بفرویــی، 1396( و در یــک پژوهــش 
اکتشــافی نیــز خدمــات اکوسیســتم کســب وکار4 بــا پلت فــرم 
ــون6 و  ــل مضم ــا روش تحلی گردشــگری خــالق گســترونومی5  را ب
ــته نگار، 1397(.  ــت )بس ــت آورده اس ــره بدس ــنجی از خب صحت س
ــرای  ــه ب ــت ک ــه آن اس ــن مطالع ــود از ای ــب مقص ــن ترتی ــه ای ب
ــود( براســاس خدمــات یــک  پیــاده راه ســی تیر تهــران )اســتریت ف
اکوسیســتم گردشــگری خــالق غذایــی، راهکارهایــی بــرای وضعیــت 
مطلــوب بــه عنــوان جاذبــۀ گردشــگری خــالق و پایــدار خــوراک و 

آشــپزی ارائــه شــود.
در پژوهــش حاضــر، جمــع آوری داده هــا بــه منظــور تحلیل و تفســیر 

بــه کمــک دو روش زیــر صــورت گرفتــه اســت:
- مشــاهدۀ مســتقیم: حضــور محقــق در پیــاده راه خــوراک ســی تیر 
تهــران و مشــاهدۀ فضــا و شــرایط موجــود و هم صحبتــی بــا 

ــده. ــه ش ــای عرض ــداران خوراکی ه ــندگان و خری فروش
-  مصاحبــه: مصاحبه هــای بــاز و عمیــق بــا صاحبنظــران و برگــزاری پنــل 

خبــرگان7.

ازگردشگریخوراکتاگردشگریخالقوپایدارخوراکوآشپزی | مهرنوش بسته نگار
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استفادهکنندگانازنتایجپژوهش
بهره بــردار اصلــی نتایــج ایــن پژوهــش، متولیــان و سیاســت گذاران 
ــع خــالق و گردشــگران  شــهرداری تهــران هســتند. گرچــه صنای
ــگری  ــتم گردش ــات اکوسیس ــناخت خدم ــا ش ــد ب ــم می توانن ه
ــه و  ــالت بهین ــود و تعام ــای خ ــه نقش ه ــترونومی ب ــالق گس خ
همکاری هایشــان بــا ســایر اعضــا واقــف شــوند و نقش هــای خــود 

را ارتقــا دهنــد. 

گردشگریوغذا
ــش  ــگر، نق ــۀ گردش ــون تجرب ــوان کان ــه عن ــترونومی ب ــروزه گس ام
ــرو  ــد. س ــا می کن ــد ایف ــان مقاص ــت می ــش رقاب ــی در افزای مهم
و مصــرف غــذا دیگــر بــه یــک صنعــت جهانــی تبدیــل شــده کــه 
گردشــگری بخــش مهمــی از آن اســت و مشــابه ســایر خدمــات و 
تجاربــی کــه مصرف کننــدگان در جوامــع پســامدرن از آن بهره منــد 
می شــوند، نظــام متمایــزی از تولیــد و توزیــع در آن ظهــور کــرده کــه 
می تــوان آن را بــه عنــوان یکــی از صنایــع فرهنگــی و خــالق معرفــی 

.)Hjalager &, Richards, 2003(  نمــود
 رابطــۀ نیرومنــدی میــان غــذا و هویــت وجــود دارد و هــر تالشــی 
بــرای تغییــر رفتارهــای غذایــی همچــون یورشــی بــه هویــت ملــی و 
فــردی قلمــداد می شــود. همچنیــن رابطــه ای طبیعــی میــان زمیــن 
یــک منطقــه و غذاهــای آن جــا وجــود دارد، به طوری کــه ایــن 
ــز ســنت های آشــپزی شــده  اســت  تنــوع جغرافیایــی موجــب تمای
ــود  ــکان و گســترونومی خ ــان م ــد می ــن پیون )Hughes, 1995(. ای
یــک جاذبــۀ گردشــگری اســت؛ به طوری کــه برخــی در طبقه بنــدی 
جاذبه هــای گردشــگری، مســیرهای گســترونومی را بــه عنــوان یــک 
 Munsters,( فــرآوردۀ فرهنگــی گردشــگری مشــخص کرده انــد

 .)1996
گردشــگران اغلــب مشــتاق امتحــان کــردن غذاهــای محلی هســتند، 
ــری را  ــات مهمان پذی ــذا و خدم ــد غ ــرای تولی ــا ب ــود تقاض ــه خ ک
ــای  ــی روش ه ــب متقاض ــا اغل ــن آن ه ــد. همچنی ــش می ده افزای
گوناگونــی از آماده ســازی و ارائــۀ غــذا هســتند، کــه ایــن نیــز ســبب 
ــعۀ  ــن توس ــود. همچنی ــع می ش ــد و توزی ــوآوری در تولی ــک ن تحری
یــک بــازار گردشــگری غذایــی جــذاب می توانــد بــه افزایــش کیفیــت 
ــد،  ــدگان جدی ــذب بازدیدکنن ــن ج ــرده و ضم ــک ک ــی کم زندگ
ــر  ــادی، تصوی ــد اقتص ــن رش ــده و ضم ــاکنان ش ــظ س ــب حف موج

موجــود از مقصــد نیــز تقویــت شــود. 
غــذا نــه تنهــا ســاختار گردشــگری امــروزی را شــکل می دهــد، بلکــه 
 ،)Richards, 2012( بــه عنــوان »ســوغات« هــم جایــگاه مهمــی دارد
بنابرایــن یافتــن راه هایــی بــرای افــزودن ارزش بــه تجــارب غذایــی تــا 

آن را در یادهــا ماندگارتــر ســازد، ضــروری اســت.

ــادهراه ــالقوپی ــگریخ ــیگردش ــدلمفهوم م
ــوراک خ

گردشــگری خــالق8 بــا شــعار» موزه هــای کمتــر، میدان هــای 
ــم اندازهای  ــی و چش ــار تاریخ ــرف آث ــدار ص ــد دی ــتر9« از ح بیش
ــل  ــي، تعام ــای تجرب ــام فعالیت ه ــر انج ــه  و ب ــر رفت ــی فرات طبیع
عمیق تــر بــا زندگــي جامعــۀ محلــی و یــک مشــاهدۀ مشــارکتي کــه 
در آن تمامــی حــواس پنج گانــۀ گردشــگر در خلــق تجربــۀ یگانــه اش 

ــد دارد.  ــود، تأکی ــر می ش درگی
ــدار  ــک شــکل پای ــوان ی ــه  عن ــد10« گردشــگری خــالق را ب »ریمون
ــي  ــای تعامل ــه کارگاه ه ــان داد ک ــرد و نش ــف ک ــگری تعری گردش
هنــری و فرهنگــی کــه در گروه هــای کوچــک برگــزار مي شــوند، بــه 
بازدیدکننــدگان اجــازه مي دهنــد تــا خالقیــت خــود را در مواجهــه با 

.)Raymond, 2007( مــردم محلــي کشــف کننــد
گردشــگری خــالق، بــه انــدازۀ گردشــگری فرهنگی وابســته بــه مکان 
نیســت، زیــرا گردشــگری خــالق، منابعــی را بــه خدمــت می گیــرد 
کــه در ماهیــت اصلــی خــود نوعــی فراینــد هســتند )ماننــد آوازهــای 
ــنواره ها و...( و در  ــپزی، جش ــی، آش ــتی، نقاش ــع دس ــی، صنای محل
نتیجــه ماهیــت پایدارتــری نســبت بــه گردشــگری فرهنگــی دارنــد 

جســتار

تصویــر 1 : فرایند اجرای پژوهش. مأخذ: نگارنده.
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کــه مبتنــی بــر مصــرف محیط هــای مصنوعــی اســت. بنابرایــن وفــق 
نظــر محققــان، گردشــگری خــالق ســهم درخــور توجهی در توســعۀ 

جامعــۀ مقصــد بــر عهــده می گیــرد.
گردشــگری خــالق روشــی بــرای افــزودن ســرمایۀ اجتماعــی اســت 
و  تولیدکننــدگان  آن  در  زیــرا   .)Richards & Marques, 2012(
ــا یکدیگــر عــوض  مصرف کننــدگان می تواننــد نقش هــای خــود را ب
کننــد و رابطــه ای شــکل دهنــد کــه از رابطــۀ فروشــنده و خریــدار به 

رابطــۀ اســتاد و شــاگرد ارتقــا یافتــه اســت.
تعاریفــی کــه اندیشــمندان حوزۀ گردشــگری خــالق بیان داشــته اند، 
گرچــه شــاید بــر نــکات متفاوتــی تمرکــز دارنــد، لیکــن دارای وجــوه 
مشــترک »مشــارکت فعــال«، »تجــارب معتبــر11«، »توســعۀ ظرفیت 
خالقانــه« و »توســعۀ مهــارت« هســتند. همچنیــن می تــوان گفــت 
در ایــن پارادایــم گردشــگری »مصــرف فعاالنــه«، »میــراث و فرهنــگ 
ناملموس«، »توســعۀ خودباوری و خودآگاهی بازدیدکننــده« از واژگان 
کلیــدی اســت. از گردشــگر خــالق می تــوان انتظــار آموختــن دربــارۀ 
هنرهــا و صنایــع دســتی، طراحــی، آشــپزی، ســالمت و درمــان، زبان، 
معنویــت، طبیعــت، ورزش ، بازی و ســرگرمی های ســنتی، موســیقی، 

رقــص، فیلــم و ســایر رســانه های آفرینشــی را داشــت.
از  از آن جــا کــه گردشــگري خــالق، مي توانــد در گســتره ای 
از  پیوســتاری  هم چنیــن  و  تقاضامحــوري  تــا  عرضه محــوري 
ــق  ــد، محق ــه باش ــاي گرفت ــوري ج ــا فعالیت مح ــوري ت مقصدمح
ــراي  ــي ب ــدل مفهوم ــک م ــده، ی ــترۀ یادش ــي دادن دو گس ــا تالق ب
گردشــگري خــالق طراحــي نموده اســت. در ایــن مــدل چهارخانه ا ي، 
هــر خانــه بــا عنوان هــای »اکوسیســتم گردشــگري خــالق«، 
»چشــم انداز خــالق«، »صنایــع خــالق« و »طبقــۀ خــالق« معرفــي 
ــالق را  ــگري خ ــون گردش ــاد گوناگ ــد ابع ــه مي توان ــت ک ــده  اس ش
توصیــف کنــد. ایــن مــدل مفهومــی در تصویــر 2 ارائــه شــده  اســت. 
در ربع »اکوسیســتم گردشــگري خــالق« که از تالقــي مقصدمحوري 
ــمي و  ــبکه هاي رس ــالت ش ــرد، تعام ــکل مي گی ــوري ش و عرضه مح

غیررســمي در باالتریــن حــد اســت و جامعــۀ محلي در تحقــق فرایند 
گردشــگري خــالق نقــش جــدی دارد. صنایــع و خوشــه هاي فرهنگي 
و خــالق، زیرســاخت ها، ســاختارها، امکانــات و منابــع مقصــد در ایــن 
ــت  ــن حال ــد. در ای ــدت درگیرن ــه ش ــالق ب ــگری خ ــاحت گردش س
خــوِد مــکان بــه  مثابه بخشــي از تجربــۀ خالقانــه و نشــانه اي از اعتبار 
آن اســت. در ربــع دوم تأکیــد بــر صنایــع خــالق اســت کــه انجــام 
ــن  ــد. در ای ــر مي کن ــگر میس ــراي گردش ــه را ب ــاي خالقان فعالیت ه
ــت چــون فعالیــت صورت گرفتــه در منطقــۀ خــاص و فرهنــگ  حال
خــود ارائــه نمي شــود، از اعتبــار تجربــه تــا حــدي کاســته مي شــود. 
ــی  ــل تالق ــد؛ مح ــب  وکارهاي کوچک ان ــب کس ــالق اغل ــع خ صنای
ــاوري هســتند و شــامل محصــوالت ملمــوس و  ــر، تجــارت و فن هن
خدمــات معنــوي ناملمــوس داراي محتــواي خالقانــه، ارزش اقتصادي 
و قابلیــت عرضــه در بازارنــد. ربــع طبقــۀ خــالق، بیانگــر گردشــگران 
خالقــي اســت کــه مهارت هــا و تعامالتشــان مــورد تأکیــد اســت. ربع 
ــا انسان ســازي  ــارم، چشــم انداز خــالق، مقصــد بکــر طبیعــي ی چه
اســت کــه بــراي گردشــگر خــالق ارزش زیبایي شــناختي دارد 
و معنا بخشــي و هویت بخشــي درپــي دارد. چشــم انداز خــالق 
می توانــد بــه جایگاهــي بــراي روایت هــاي خــالق بــدل شــود 

)بســته نگار و همــکاران، 1396(.
بــا توجــه بــه مــدل مطــرح شــده در تصویــر 2 بــه نظــر مــی رســد 
ــد  ــا یاب ــه نوعــی گردشــگری خــالق ارتق ــد ب ــود می توان اســتریت ف
ــه بیــان دیگــر پیــاده راه  کــه در ربــع دوم مــدل تعریــف می شــود. ب
ــای  ــام فعالیت ه ــالق و انج ــۀ خ ــر عرض ــی ب ــتر مبتن ــوراک بیش خ
ــح  ــده تصری ــی ش ــدل طراح ــه در م ــور ک ــت. همان ط ــه اس خالقان
شــده اســت، تمرکــز ایــن خانــه بــر صنایــع خــالق اســت و توســعۀ 

ــه توســعۀ گردشــگری خــالق منجــر می شــود. ــا ب آن ه

انواعخالقیتدرشهر
در خصــوص نحــوۀ ایجــاد و اظهــار خالقیــت در شــهرها اندیشــمندان 
مختلــف، نظــرات گوناگونــی بیــان داشــته اند، برخــی بــر »یادگیــری« 
متمرکــز شــده و بیــان کرده انــد کــه هــر قــدر فضــای شــهری بتوانــد 
بیشــتر بــه یادگیــری منجــر شــود، بیشــتر خالقانــه اســت. بعضــی بر 
مفهــوم »هــوش« و ابعــاد آن یعنــی هــوش کالمــی، عــددی، رقمــی، 
اجتماعــی، بصــری، فضایــی، طبیعــی، فیزیکــی و... متمرکــز شــده اند. 
ــتر  ــاط بیش ــرای ارتب ــی ب ــاد فضاهای ــا ایج ــی ب ــوش طبیع ــالً ه مث
ــای  ــا ایجــاد فضاه ــا طبیعــت در شــهر، هــوش فیزیکــی ب ــردم ب م
ــدول  ــالً ج ــتفاده از مث ــا اس ــی ب ــوش ریاض ــهر، ه ــی در ش ورزش
ــی  ــا وجــود میدانگاه ــی ب ــوش جمع ــا، ه ــف پیاده روه ضــرب در ک
ــا  ــد ب ــردم در شــهر و هــوش بصــری می توان ــرای جمــع شــدن م ب
ــه عناصــر زیبایی شناســی در فضــای شــهری ایجــاد  شــود.  توجــه ب
اندیشــمندان دیگــری نگاهــی فرایندمحــور و متضمن مشــارکت همۀ 
شــهروندان در فراینــد طراحــی دارنــد. یعنــی معتقدنــد خالقیــت در 
متــن رفتارهــای شــهروندان اســت، هرچنــد محصــول خالقانــه بــه 

ازگردشگریخوراکتاگردشگریخالقوپایدارخوراکوآشپزی | مهرنوش بسته نگار

تصویــر 2 : مدل مفهومي گردشــگري خالق. مأخذ: بســته نگار و همکاران، 
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ــع علمــی، فرهنگــی و هنــری«  ــر »مناب نظــر نرســد. بعضــی هــم ب
ــته اند.  ــد داش ــهر تأکی ــود در ش موج

ــردم  ــدن م ــع ش ــا جم ــوراک ب ــاده راه خ ــد در پی ــر می رس ــه نظ ب
حــول صنایــع گســترونومی و صنایــع خــالق مرتبــط، هــوش جمعی، 
تحریــک و تقویــت می شــود. گرچــه تقویــت هــوش بصــری و 

ــکار نیســت.  ــل ان یادگیــری هــم قاب

گردشــگریخــالقوپایــداردرپیــادهراهشــهری
خــوراک

در پژوهش هــای قبلــی، خدمــات اکوسیســتم کســب وکار بــا 
ــت  ــامل 138 فعالی ــترونومی، ش ــالق گس ــگری خ ــرم گردش پلت ف
بــوده کــه در قالــب یــک طبقه بنــدی بیســت  و  پنجگانــه ارائــه شــده  

 .)1396 بســته نگار،  و  حســنی  1397؛  )بســته نگار،  اســت 
در مطالعــۀ حاضــر ایــن لیســت 138 ســطری12 مبنــای پژوهــش قرار 
گرفتــه و محقــق بــا مشــاهده و مصاحبــه بــا خبــرگان و پاســخ  بلــی 
یــا خیــر کــه در برابــر هــر ســطر درج شــده، نهایتــاً بــه لیســت 77 
ســطری جــدول 1، دســت یافته اســت. بــه بیــان دیگــر 77 فعالیت از 
138 فعالیــت اکوسیســتم  گردشــگری خــالق گســترونومی می توانــد 

در یــک پیــاده راه شــهری خــوراک ظهــور پیــدا کنــد و اجــرا شــود.
در مرحلــۀ دوم ، محقــق بــا مشــاهده، حضــور در محــل و گفتگــو بــا 
گردشــگران پیــاده راه و پاســخ های آنــان بــه ایــن جمع بنــدی رســیده 
کــه تنهــا هفــت فعالیــت در حــال حاضــر در ایــن مســیر پیــاده راه 
خــوراک در حــال اجراســت )ردیف هــای تیــره شــده در جــدول 1(.

بنابرایــن هفتــاد فعالیــت دیگــر کــه در جــدول 1 بــا رنــگ روشــن 
نمایــش داده شــده اند، در واقــع نقشــۀ  راه توســعۀ پیــاده راه خــوراک 
ــت شــهری  ــوده و ضــروری اســت مدیری ــان ســی تیر تهــران ب خیاب

ــد. گســترش ایــن خدمــات را در برنامه هــای خــود بگنجان

بحثونتیجهگیری
گردشــگران روز بــه روز تمایــل بیشــتری بــرای یادگیــری و افزایــش 
ــد  ــی جدی ــای غذای ــق تجربه ه ــرای خل ــود ب ــی خ ــرمایه فرهنگ س
نشــان می دهنــد و گردشــگری گســترونومی جنبــۀ مهمــی از پارادایم 
نوظهــور گردشــگری خــالق اســت کــه در آن گردشــگران می تواننــد 
عــالوه بــر لــذت بــردن از غــذا، شــیوۀ پخــت، خــواص غذایــی، آداب و 
ســنن و ســایر فرایندهــای خالقانــه  مرتبــط بــا آن را هــم فــرا گیرند.

ایــن نــوع از گردشــگری ســهم باالیــی در احیــای خالقانــه شــهرها 
و محله هــا دارد. خلــق چنیــن فضــای آمیختــه ای از مواجهــۀ میــان 
ــی  ــاخت های فیزیک ــر زیرس ــزون ب ــی، اف ــراد محل ــگران و اف گردش

ــت.  ــمی اس ــمی و غیررس ــبکه های رس ــد ش نیازمن
در ایــن مطالعــه کــه بــا هــدف توســعۀ گردشــگری خــالق و پایــدار 
در پیــاده راه غذایــی ســی تیــر تهــران صــورت گرفتــه اســت، بــا توجه 
ــا خبــرگان، جــدول 1  ــه مشــاهدات صــورت گرفتــه و مصاحبــه ب ب
بــه عنــوان دســتاورد ایــن پژوهــش مــورد اعتناســت. بــا توجــه بــه 

ــد در  ــی بای ــوع فعالیت های ــن تحقیــق کــه »چــه ن ــی ای ســؤال اصل
پیــاده راه خیابــان ســی تیر تهــران انجــام شــود تــا بــه عنــوان جاذبــۀ 
گردشــگری خــالق خــوراک و آشــپزی، پایــدار باشــد؟« می تــوان بــر 
مبنــای جــدول 1، یافتــۀ اصلــی این پژوهــش، مــوارد زیر را بــه عنوان 
اولویت هــای اصلــی متذکــر شــد. ایــن اولویت هــا در پنــل خبــرگان 
در نشســت تخصصــی پژوهشــکدۀ نظــر بــا مشــارکت نگارنــده مــورد 
ــه و توســط محقــق جمع بنــدی شــده  ــرار گرفت بحــث و بررســی ق

 اســت:
ــی  ــی و مال ــی، قانون ــای حقوق ــت و حمایت ه ــازی، تقوی 1. بسترس
ــوراک و  ــوزۀ خ ــاد در ح ــازمان های مردم نه ــالق و س ــع خ از صنای
ــک اکوسیســتم  ــا در ی ــر گونه ه ــوع و تکث ــرا تن ــع وابســته؛ زی صنای
ــۀ  ــغلی در زمین ــای ش ــش فرصت ه ــت. افزای ــای آن اس ــن بق ضام
گســترونومی و صنایــع وابســته هــم فعالیــت جــدی و مهمــی اســت 
کــه بایــد برنامه ریــزان و مجریــان پیــاده راه خــوراک ســی تیر بــه آن 

توجــه کننــد. 
ــردن  ــالش در برقرارک ــاده راه و ت ــان پی ــی ذی نفع ــناخت تمام 2. ش
رابطــۀ بــرد- بــرد بــا آن هــا؛ زیــرا چنانچــه برخــی کســبه و اجتمــاع 
محلــی بــه هــر دلیــل از فضــای ایجــاد شــده رضایــت نداشــته باشــد، 
اســتمرار و پایــداری پیــاده راه بــا مخاطــرات زیــادی همــراه خواهــد 

شــد.
ــا میــراث فرهنگــی و تاریخــی  3. پیــاده راه خــوراک ســی تیر بایــد ب
ــی و  ــورد و هارمون ــد بخ ــود در آن پیون ــای موج ــه و موزه ه آن محل
ــن  ــل قرارگرفت ــه دلی ــی تیر را ب ــان س ــد. خیاب ــدا کن ــی پی هماهنگ
ــم  ــان ه ــان ادی ــر خیاب ــار یکدیگ مســجد، کنیســه و کلیســا در کن
می نامنــد. همچنیــن بناهــای فرهنگــی، تاریخــی و مــوزه ای از جملــه 
ــاد  ــان زی ــن خیاب ــوزۀ دوران اســالمی در ای ــا م ــران ی ــی ای ــوزۀ مل م
بــه چشــم می خــورد؛ مجموعــۀ میــدان مشــق و باشــگاه افســران و 
تــوپ مرواریــد را هــم نمی تــوان نادیــده گرفــت. مــوزۀ آبگینــه، بنــای 
قدیمــی مســجد حضــرت ابراهیــم)ع(،  سنگفرشــی تاریخــی متعلــق 
بــه دوران پهلــوی در تقاطــع خیابــان جمهــوری و ســی تیر،  آتشــکدۀ 
ــاله  ــزار س ــد ه ــنایی آن  چن ــت روش ــه قدم ــی ک ــا آتش ــان ب آدری
ــه  ــاه گرفت ــه ســتارخان و باقرخــان در آن پن ــک )ک ــاغ اتاب اســت، ب
بودنــد(، مــوزۀ ارامنــه و ... همــه گویــای بافــت تاریخــی و فرهنگــی 
ایــن خیابــان و محلــه اســت کــه اگــر پیــاده راه خــوراک نتوانــد بــا آن 
در یــک همســویی قــرار بگیــرد، شــرایط ناپایــداری را تجربــه خواهــد 

کــرد.
4. توســعۀ زیســت بوم های خالقیــت در صورتــی بــا موفقیــت همــراه 
اســت کــه رویکــرد »پاییــن بــه بــاال« جایگزیــن رویکردهــای »بــاال 
ــه توســعۀ  ــی ب ــی راهبردهای ــن« توســعۀ شــهر شــود، یعن ــه پایی ب
پایــدار ختــم می شــود کــه قــادر باشــد خودبــاوری و انســجام 
اجتماعــی را تقویــت کنــد و جامعــۀ محلــی را در شــکل اعــم آن از 
اقلیت هــای بومــی گرفتــه تــا نخبــگان و فرهیختــگان دانشــگاهی بــه 
هــم پیونــد دهــد. ایجــاد برابــری اجتماعــی در حــد تــوان مدیریــت 
ــا شفاف ســازی  ــی ب ــش ســرمایۀ اجتماع ــه و افزای شــهرداری منطق

جســتار
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و جلــب مشــارکت جامعــۀ محلــی، رفــع تبعیض هــای اجتماعــی و 
ــداری  ــد در پای ــل و رواداری، می توان ــی تحم ــی و قانون رواج فرهنگ
ــد. در  ــر افت ــای زیســت بوم خالقیــت مؤث ــر مبن ــاده راه خــوراک ب پی
همیــن رابطــه »ایجــاد فضــا و زیرســاخت بــرای گفتگــو، تولیــد ایــده 
و تبدیــل ایــده بــه محصــول«، کــه گشــودگی اجتماعــی و بازکــردن 
بــاب گفتگــو بــا همــه لوازمــات آن را بــه دنبــال دارد هــم بایــد مــورد 

توجــه باشــد.
5. برخــالف گذشــته که شــهرها کنــار مراکــز صنعتی شــکل می گرفت، 
امــروزه فرهنــگ، دارایــی اصلــی شــهر اســت و همیــن ســبب رجحــان 
انســان بــر ماشــین و پیــاده بــر ســواره در شــهر های توســعه یافته شــده 
اســت. از لــوازم ایــن تغییــر پارادایمــی، توجه بــه زندگی پیاده در شــهرها، 
ــت.  ــب اس ــنایی در ش ــه روش ــدی ب ــه ج ــه زنی و توج ــردی و پرس ولگ
همچنیــن توجــه خــاص و ویــژه ای بــه جمعیــت و بخش پنهــان جامعه 
یعنــی معلولیــن جســمی و حرکتــی شــود که بایــد در توســعۀ پیــاده راه 

خــوراک بــه آن التــزام داشــت. 
6. توســعۀ فضاهــای ســبز و ســبزراه ها، توجــه بــه ســالمت و پایــداری 
زیســت محیطی، اجــرای سیاســت ها و سیســتم های جمــع آوری و 
بازیافــت زبالــه و فاضــالب، الــزام بــه ســرو غذاهــای ارگانیــک تازه و ســالم 
ــگاه  ــک ن ــن در ی ــک و دوســت طبیعــت و همچنی و در ظــروف ارگانی
بلندمدت تــر ایجــاد اکوپــارک در کنــار پیــاده راه خــوراک، همــه از جملــه 

مــواردی بــوده کــه نویدبخــش یــک توســعۀ پایــدار اســت.  
ــمند و  ــاده راه هوش ــمند، پی ــگری هوش ــمند، گردش ــهر هوش 7. ش

ــج در حــال  ــه تدری ــه ب ــی اســت ک ــم کلیدواژه  های ــال ه ــا دیجیت ی
ــه  ــت. ب ــول نیس ــل قب ــدن از آن قاب ــتند و جامان ــدن هس عادی ش
ــه  ــی ب ــه دسترس ــوان ب ــر می ت ــنهادهای کوتاه مدت ت ــوان پیش عن
ــا نصــب درختــان شــارژر در پیــاده راه اهتمــام  اینترنــت رایــگان و ی
ــایر  ــاده راه و س ــذا در پی ــن های رزو غ ــن اپلیکیش ــد؛ همچنی ورزی
ــکان  ــن م ــت ای ــر جذابی ــد ب ــم می توان ــط ه ــی مرتب ــات جانب خدم

بیفزایــد.
8. برگــزاری جشــنواره ها و رویدادهــای مرتبــط با خــوراک و همچنین 
آموزش هــای تجربه محــور خصوصــاً بــرای کــودکان و  نوجــوان و در 
همیــن رابطــه توســعۀ دانشــگاه خیابانــی و یا  مدرســۀ مــزه، می تواند 

در ارتقــای کیفیــت یــک پیــاده راه خــوراک مؤثر باشــد.
ــرای  ــا اج ــی تیر ب ــوراک س ــاده راه خ ــتگذاران پی ــران و سیاس مدی
ــد  ــاد بن ــر هفت ــی شــدن ه ــعه و اجرای ــا مســیر توس ــن اولویت ه ای
اجرانشــده در جــدول 1 را خواهنــد گشــود. همان طــور کــه محققــان 
ــهری  ــع ش ــای جام ــتن راهبرد ه ــا داش ــد تنه ــح کرده ان ــم تصری ه
ــازد  ــر می س ــت  ناپذی ــق و شکس ــالق را موف ــهر خ ــه ش ــت ک اس
ــری مکان هــا و  )Sasaki, 2010(.خالقیــت عامــل کلیــدی رقابت پذی
مقصدهاســت و گردشــگری گرچــه هــدف اصلــی انجــام پروژه هــای 
گوناگــون توســعۀ خالقانــه نیســت ولــی یکــی از دســتاوردهای مهــم 
ــک  ــه در ی ــتاوردی ک ــود )Florida, 2014(. دس آن محســوب می ش
ــه  ــود، از آن روی ک ــعه می ش ــل توس ــود عام ــت خ ــورد مثب بازخ

ــه اســت. گردشــگری بســط و توســعه  ای از زندگــی روزان
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Suet Leng & Badarulzaman, 2014, https://en.unesco.
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Hjalager &  Richards, 2003, https://en.unesco.org/
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جدول1: خدمات اکوسیســتم پیاده راه گردشگری خالق گسترونومی. مأخذ: نگارنده.



زمستان 1398 شماره 49 32

جســتارجســتارجســتارجســتار

منابعخدماتردیف

ــالق 11 ــع خ ــترونومی و صنای ــوزۀ گس ــی در ح ــرای کارآفرین ــان ب ــازی زن 27- توانمندس
وابســته

شهرداری رشت،1394
https://en.unesco.org/creative-cities

28Fernandez, 2010- ارائه محصوالت کمکی و خدمات مکمل گسترونومی12

29Hjalager & Richards, 2003- یکپارچگی در حوزه های گسترونومی، گردشگری و اقتصاد محلی13

32Hjalager & Richards, 2003- چشم اندازهایی برای درک گسترونومی14

33Lee et al., 2015- برگزاری تورهای خالق گسترونومی15

شهرداری رشت،361394- توسعۀ پاتوق های شبانه روزی بومی و سنتی16
https://en.unesco.org/creative-cities

37- برگزاری رویدادهای گسترونومی17
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و همــکاران، 1394؛ حاجی حســینی و همــکاران، 1393؛ 

ــی و همــکاران،1394 ــو، 1394؛ عبدل شــیخ بیگل
Fernandes, 2011
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