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موضوعاهمیتومقدمه-1
زیستشیوهدرمثبتتغییراتوکامیابیسويبهبلنديهاگامبرداشتنموجبآنچهتاریخطولدر
یفرهنگتوسعه1980دههازاست.دهبویافتهتکاملنبوغییاايیشهاندازبرگرفتهشده،هاانسان

یژهوبهوشدیلتبدیادنیافتهتوسعهيکشورهامناطقوشهرهاکاردستورازبخشینترمهمبه،یمحل
ینترمهمعنوانبهشهرمحوریفرهنگیزيربرنامه،کاناداومتحدهیاالتا،یااسترال،یرکبیتانیايبردر

محركموتوریکبه»1خالقشهر«واژهویدارپدیراخيهاسالیمحلیفرهنگينوآوریمشخط
شد.تبدیلمدنی

کهشهري؛کندیمجذبودادهپرورشرااستعدادهاکهاستمحیطیموفقشهريمحیطتردیدبی
اجتماعیوفرهنگی،اقتصاديابعادبهراجدیدييهابخشاستقادروبودهپژوهشوتحقیقمولد

کند.ایجادفراملیوملیمقیاسدرشهرهابرايشکلبدینراجدیدييهافرصتوبیفزایدشهرمدیریتی
بهاولوهلهدرآنچهازتربیشبسیارظرفیتیهمیشهشهريهردرکهستاآن،خالقشهرفلسفه

مفاهیمباکهباشدیمشهريمدیریتعرصهدرجدیدمفاهیماز،خالقشهر.داردودجو،آیدیمتصور
دارد.معنائیقرابتنیزیکارآفرین

ومشارکتاصلدوسازيیادهپوکالبديومدیریتیيهابستبنازرهاییباعثشهردرخالقیت
خالقشهرایده،همچنین.گرددیم،باشدیمشهريحکمرواییحوزهدراصلیيهاشاخصازکهییآکار

شهرمسائلبامواجههدرراهکارتحلیلودیدافقگسترشباعثشهرسازانویزانربرنامه،مدیرانبراي
وساريباعثخالقشهرنهایتدر.گذاردیماحترامشهرپهنهدرایدعقوعالیقتنوعبهوشودیم

براي.گرددیمآنانزندگیکیفیتارتقاءوزندگیمحیطشدنبهتربرايشهروندانتفکراتشدنجاري
برسعیگزارشایندر.گرددمشخصآنرویکردهايوهاشاخص،مفاهیمبایدابتداخالقشهرشناخت

هايیشرفتپسرعتافزایشوبنابراین در راستاي تداومشود.پرداختهموضوعاتینبه اکهاستآن
ایرانفعلیشهرهايتوسعهلزوم است،داشتهاخیريهاسالدرماکشورکهشگرفیتکنولوژیکویعلم

است.حیاتیوضروريامريخالقشهرهايبا تأکید بر
دالیلازبخشی؟شودیمصحبتشهرهاباارتباطدریتخالقازچرااست کهاکنون این سؤال مطرح 

بودهشهرهامحركوحیاتینیرويهموارهخالقیتتاریخی،لحاظازچوناست.آشکاروعضمواین
روشنفکران،هنرمندان،ولیدي،تمراکزوتجارتکار،بازارعنوانتحتخالقیتبههموارهشهرها.است

1- Creative City
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هافرهنگونژادهاکهییهامکاندرویژهبه.اندداشتهزنیا،قدرتزارانگکارومدیراندانشجویان،
برايايیژهودالیلاما،دارندوجودمربوطهمؤسساتونهادهاد،جدیهايیدهاتعاملواندشدهمخلوط

ازبسیاريامروزهدارد.وجودآنعدمیاخالقیتایطشردرامروزيشهرهايمشکالتمورددرتفکر
کهياافزودهيهاارزشواسطهبهیمیقدصنایع؛هستندروبهروگذاردشواريهادورهباجهانشهرهاي

استفادهخدماتوفرایندهامحصوالت،برايجدیددانشازبرخورداريوتولیداتکاهشطریقاز
شکلخامموادبامجاورتونقلوحمل،شهرهاتوسعهباباریککهعواملیهستند.پنهان،گرددیم

،شهرهاکاردستوردرجدیدمعضالتومشکالتحاضرحالدردارند.يترکماهمیت،بودندیافته
ساسابرکاروزندگیازیمیقدمشتركهايیتمرفروپاشییجهنتحدوديتاکهاستیافتهافزایش
وفرضیاتازفراترکهداردوجودحادنیازاینکمدستگذار،ازيادورههردر.شدبایمادارهوکارخانه

Landry(شودفکروعملشده، بردهارثبهکاريهاروش and bianchini,1997: 10(.
آندرکهاستییفضاخالقشهر.استمدرنیجامعههرآرزويیتنهاخالق،شهرداشتن

ینادر.استخالقشهروندانمعنايبهیکمویستبقرندرخالقشهر.دهدیمرخیننوهايیتفعال
،ینکاراتر،یدترینجدبهرااقتصاديواجتماعیهايیرساختزوهمگانیخدماتشهريمسئوالنشهر
یتخالقآندرکهاستییفضاتنهانهخالقشهر.نمایندیمارائهممکنروشیباترینزوینورتربهره
بهبتواندکهيشهر.گرددیمیزيرطرحخالقانهطوربهآنیریتمدوسازماندهیلکهب،کندیمرشد
شهرینترموفق،یردگکاربهتربیشخدماتارائهيراستادرراجمعیهمکارياستعدادخالقانهیشکل

.)1385،مشهدشهریاسالميشورايهاپژوهشمرکز(بودخواهدقرنینادر

جهانوایراندرآنمطالعاتیپیشینهوالقخشهرنظريمبانی-2
خالقشهرمفهوم-1-2

در،شودیمنمایانخالقشهرهايواطقمندرمهمیبخشصورتبهکه»1جدیداقتصاد«مبحث
ازصحبتکهزمانی،روایناز.گذاردیمخالقشهربرشگرفیراتیتأثوگردیدهطرحماخیريهادهه

عمدتاًوگیردمیصورتمنطقهوشهرساختاريابعادبهکهاستجدیديونونگرش،شودیمخالقیت
يهانگرشدرنمونهعنوانبهروینااز.گرددیممطرحفرهنگیواقتصاديصورتبهغالبطوربه

...وبرترخدماتاي،رسانهچندفرهنگی،صنایعبحثخالق،مناطقوشهرهادرصنعتبهگونهخالق

1- New Economy
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.شودیممطرحیبومودستیصنایعدرآورينووخالقیتمحلی،هايحوزهدریا.دشویممطرح
شهرهادراجتماعی- فرهنگیپویاينظامگیريشکلوشهراجتماعی-فرهنگیهايحوزهدرخالقیت

,Musturd)استمباحثینجمله اازنیز 2001:15).
,Landry)»خالقشهر«چوناصطالحاتیازاستفادهباشهر 2008: » 1خالقيطبقه«و(34

(Florida, 2002: يسازمفهومايیندهفزاطوربهاست،شهريبافتدرهنروفرهنگاهمیتبیانگرکه،(7
یکبهخالقشهرمفهوم،آمریکادرسپسوبریتانیادرابتدابعد،به1990يدههيیانهماز.شودیم

تاسشدهتبدیلشهريهايیاستسیزيربرنامهبهشگرایازجدیدمدلیکومعمولیمپارادا
(Reckwitz, 2009: تواندیمچهآناصلینمایندگاناقتصاددان،فلوریدا؛وشهري،پردازیهنظرلندري؛.(4

یزانربرنامهشهري،مقاماتتوسطغالبشکلیبهاین.اندبودهشود،تعریفخالقشهرمفهومعنوانبه
مرکزیکعنوانبهشهر؛بازتعریفهدفباشهري،يتوسعهدردرگیرشخصهروتاجران،شهري،
شهریاتماشاییشهر«عنوانتحتمبحثی1967سالدر»دبور«باراولیناست.شدهگرفتهکاربهخالق،
انسانی،مقیاسدرفرهنگیواقتصاديفضايتلفیقایدهموعدازپیشظهوراونظرکرد.مطرح»نمایش

آوردندرنمایشبهوفرهنگیهايمجموعهجدید،مولدفضاهاينظیرموضوعاتیدرخصوصبه
,Scotte)د.باشیم،بسیارندجهانسراسراصلیشهرهايمادردرکهبصريهايیطمح 2006: 54)

سالدراو.استفلوریداریچاردکرد،مطرحراخالقشهرهايومناطقبحثکهشخصینخستین
Creative“عنوانتحتراخودکتاباولین2002 Class”کتاب2005سالدرآنازپسوکردمنتشر

کهادبیاتیازاستفادهبا2اسکاتآلننیز2007سالدر.کردمنتشرموضوعشتقویتبرايرادیگري
اونظرات.ساختمطرحخالقمناطقوشهرهاباارتباطدررامباحثیبودکردهمطرحفلوریداریچارد

:استزیرمباحثپیرامونتریشب
تربیشخالقیتسمتبهراشهرهادرموجوديهاتیظرفورقابتیيهاتیمزمیتوانیمچگونه

دارد؟وجودامکاناینآیاببریم.پیش
چگونه،منطقهیاوشهردریکزاخالقیتيهاتیظرفورقابتیيهاتیمزشناختودانستنبا

,Ibid(؟کنیمتقویتراهاآنايمنطقهيهايگذاراستیسازاستفادهبا 56(.
»خالقيطبقه«ظهورکهاستایندرستشاید،کندیمنشانخاطرکیرچبرگکهطورهمان

تأثیرگذاريخاطربهاینشایددهیم.قرارتوجهموردسازسرنوشترویدادیکعنوانبهرافلوریداریچارد

1- Creative Class
شگاه لوس انجلساستاد ممتاز جغرافیاي شهري دان- 2
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,krichberg)تاسداشتهشهريیزانربرنامهوعهجامرهبرانبرويکتابکهاستکاملی 2006: 199).
برايمنزلیخالقشهراست.شهرهادینامیکدرهایتخالقنموورشدبرايمکانیخالقشهر
است.رشدبهرويهافرهنگرسايصدايوتکنولوژیکیویعلمهايينوآورهنري،هايیتخالق

وفرهنگیهايیتفعالدارپرچموپوشاندیمعملجامهارخودخالقهايیلپتانسهمهکهشهري
ایندراست.1فرهنگیبینوفرهنگییادگیريلحاظازپویاشهریکخالقشهریکاست.ايهوسعت

داردخودفرهنگیوهنريفنی،علمی،هايیتظرفازاستفادهبهخاطراطمینانشهروندهرشهر،
.)1387:65(ابراهیمی،

عنوانبه.گیردیمقراراستفادهموردراهبرديیزيربرنامهازشکلیعنوانبهاغلبخالق،هرشمفهوم
,landry)کندیميگذارنامخودکاربردبرايراهافرضپیشومراحل،هایکتکنلندري،مثال، 2008: 164).

یکانسانیخالقیتآندرهکجامعهواقتصاددرگستردهتغییراتباناچارخالق،شهرمفهومکلیبرتري
,Florida)تاسخوردهگرهاست،کلیديعامل 2002: 68).

کهتغییرياست.دادهرخبرابرکاريهامحلوزندگیيیوهشدرتغییرتحوالت،وتغییراینبطندر
معیارها،برکه- فرهنگی منحصرویژگییکیایاساسهايیژگیوباجدید،يطبقهیکآن،طی
متکیگشادگیوخوداظهاريانگیزش،منحصراشکالتنوع،بودن،شخصیچونییهاارزشوارهاهنج
:Ibid)دگیریمشکل-است برتمرکزسمتبهلندري،وفلوریداتوسطمثال،عنوانبهتغییر،این.(13

.شودیمدادهنشانپایدارشهرمفهومازمکررياستفادهدرخالقیت
یشناسانسان،یشناسجامعه،یشناسرواندرجملهازبسیاريهايرشتهدرکهتخالقیاصطالحخود

خالقیتیفتعراست.کردهتبدیلفراگیرتحقیقاتیيحوزهیکبهراآنشده،بحثوتعریفاقتصادو
ایندارد.بستگی،شودیمبررسیآنتوسطکهخاصايرشتهبهوجامعهیعمومهايیژگیوبه

گروهشخص،یکمنظرازمناسبومتعالیچیزيظهور«عنوانبهتواندیمگسترده،شکلیبهاصطالح،
,Sawyer)شودتعریف»جامعهیا 2006: 33).

تاریخیمرور-1-1-2
اینکهوشهرتشریحبرايمعاصرمفهومیکقخالشهرمدلشد،تشریحقبالًَکهطورهمان

ازمختصرشرحیعنوانبهتواندیممدلاینراستا،ینادر.باشدیم،هستندآنچهمهميهاحالت
درکهاستفرهنگیواجتماعیيهاحالتازتصویريعنوانبهواقعدر؛شوددیدهکنونیيهازمان

1- Inter-cultural
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اندیافتهتغییرهایدگاهدکدامکهکندتعیینتواندیمتاریخیمروریکبنابراین،؛یابندیمتغییرزمانطول
.اندشدهدادهقرارجدیدبافتیکدریاهستندجدید،کنونیدیدگاههايیژگیوکههددنشانهمچنینو

ارائه،اندیافتهاستقرارشهرهاآندرکهیافتهتغییراجتماعیبافتازنیزوشهرازيمختصرشرحزیردر
پرداختنبدونتاشودیمتالشاینجادروانددادهرخبعدبه1970يدههازبنیاديتحوالتاست.شده

گیرد.انجاممختصرمروریکجزئیات،به
مکتبشیکاگو،مکتبجملهازییآمریکاشناختیجامعهيهامکتبوکلیديهايدیدگاهعالوهبه
سازند.نشانخاطرراشهرهايمطالعهيهاتفاوتتااندشدهارائهآنجلسلوسمکتبوسیاسیاقتصاد

براصلیتمرکزفضا،ووضوحچوندالئلیبهامادارد،وجودشهربهراجعیممهمتعددهاينوشتهالبته
است.شدهمبذولخارجیموردچندینوییآمریکايگفتهپیشيهامکتب

بهکهنیستچیزيشهرکهاستاینمهمحالتیکامانمودارائهشهرازتوانیمزیاديتعاریف
فرهنگی،روابطاز متناقضوبافتهدرهمیهایفضابازنماییطریقازحديتابلکه؛شودپیداراحتی

/Eade)دآییموجودبهسیاسیواقتصادي Mele, 2002: سکونتگاه«عنوانبهراشهرویرت.(11
,Wirth)دشناسیم»اجتماعیناهمگونافرادیدائمومتراکمبزرگ،نسبتاً 2005: 34).
,Bianchini)یبیانچینعالوه،به 1999: وپیچیدهواحدیکعنوانبهراشهرکهرابعدپنج(34

شهر:روایناز.کندیمفهرست،سازندیمچندگونه
؛استطبیعیخاصشرایطازمتشکلوشودیممعینجغرافیاییمرزهايبا-
؛ردیگیمشکلیعمومفضاهايوهاابانیخ،هاساختمان،هارساختیزبخشدرانسانیمداخالتبا- 
؛هستندمعینیاجتماعیيهاشیپووهاشبکهدارايکهاستافرادازاجتماعییاجامعه-
؛استارتباطاتواقتصادييهاتیفعالازینظام-
بینتعامالتبرمبنیخاصمقرراتیواصولاساسبرکهاستاقتصاديویاجتماعمکانیک-

.شودیمادارهسیاسیبازیگران
نیزوشدهساختههاآنازشهرکهزیاديهايیکاستشهري،فضايپیچیدگیيدهندهنشاناین

سیاسی،علومشهري،ریزيبرنامه،شناسیجامعهجغرافیا،همچونمتفاوتيرشتهچندینچرااینکه
.باشدیم،دهندیمقرارتوجهموردتحقیقموضوعیکعنوانبهراشهرشناسیبومواقتصاد
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خالقشهرکلیديمفاهیموهایدواژهکل-2-1-2
برايخالقیتاز- نامدیمنامینبه اراآنخودويکه- خالقيطبقهاجزاءفلوریدا،از دیدگاه ریچارد

فوقِيهسته«بهتواندیم،هاستآنوجودي مبنايکهخالقیتاینودنکنیماستفادهاقتصاديارزشتولید
يطبقهءجزکه»خدماتیرشدبهرويطبقه«یکهمچنینشود.تقسیم»خالقيهامهارت«و»خالق
,Florida)داردوجوداست،ارتباطدرخالقيطبقهاجزاءبااماباشدینمخالق 2002: 68).
هايیژگیوبرتربیشبلکه؛کندینمتأکیدجدیديطبقهاعضايبرچندانلندريفلوریدا،بامقایسهدر

وي،براي.کندیمتمرکزآزادشکلبهرویکرديمسائلوریپذفانعطااندیشیدنتواناییمانندخالقیت
دگیریمشکل»خالقمنبعیکيمثابهبهفرهنگاهمیت«وتفکر،عقایدتوسطخالقیت

(Landry, 2008: 14).
مهیامنابعشان(اگردهدیمنسبتفردهربهمبهمطوربهراخالقیتظرفیتعموماًفلوریدااگرچه

دیگران،وخالقفوقمختلفهايگروهبهاودقیقتقسیمامااست،خالقیتيتوسعههدشاوباشد)
,Florida)تاسجامعهمختلفاحزاببنديطبقهيکنندهمنعکس 2002: 323).

هنرمندهايیژگیوازیکیعنوانبهخالقیتبهعمدتاًلندري،گویدیمکیرچبرگکهطورهمان
تولیددرکهفرديهرشاملتقریباًکهدهدیمبسططوريرااصطالحیدافلورکهحالیدر،نگردیم

,Kirchberg)دشویمدارد،دخالتفراصنعتیارزش 2010: 21).
شود،تشریحتواندیمیعلمنظرازچطوراینکهودهدیممعناخالقیت اصطالحخودواقعاًآنچه
فوقيهسته«از،خالقیتازلندريوفلوریدايهابرداشت.ماندیمباقی»سیاهجعبه«درمعموالً
خالقیتبودنارادباهنرمندانوسیعمیدانخالقیتکهعقیدهاینورايبهیابیدستبهنیاز«تا»خالق

تعریفخالقیتمفهومچارچوبایندر.گیردیمبردررا»استنوآوريهمچنینوسیاسیواجتماعی
کیفیتگونهچاینکهوخالقیتيکنندهمحصورپیامدهايواثراتبرخالقشهرمدلناآشکار،ونشده
,Hahen)دکنیمتمرکزکند،عملخالقیتاصلراستايدرتواندیمعقاید 2010: 15).

خالقشهرمفهوماجتماعیبافت-1-2-1-2
فرهنگیوتماعیاجتغییراتبهمربوطهاينوشتهترگستردهيحوزهازکاملشرحیيارائههدفاینجادر

مورددرپربارادبیاتینویسندیمشاوپورترکهطورهماننیست.،انددادهقرارتأثیرتحتراشهريمحیطکه
وجودنمود،بینیپیشبیستمقرندرشهرهاازراسرمایهيیهتخلکهجهاناجتماعیواقتصاديبازساخت
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/Porter)شونددادهوضیحتزمینهایندرتوانندیمیکمتعدادفقطودارد Shaw, 2009: اشارهعالوه،به.(3
چنانچهدارد.اهمیت،یابندیمانعکاسخالقشهرمدليمندبافتدرنهایتدرکهتغییراتاینيهاحالتبه

:دهندیمشرحمیلولین
درکهشهرهادرتولیدبرمبتنیاقتصادهايدرعجوالنهوشدیدکاهشبا«

شهرهايزدایی،صنعتیتندآهنگبانیزودادرخ1980و1970يدهه
تولیدتاموادتولیدازراخوداقتصادهايکوچک،تاگرفتهبزرگازتریمیقد

دوبارهشکلیفرهنگی)هايیتفعالوفراغت(رویدادها،تماشاییهايصحنه

,Lin/Mele)(»دبخشیدن 2005: 279.

.کشندیمتصویربهرایافتبروزخالقشهرمفهومآنطیکهیاوضاعوشرایطمیلولیناینجا،در
درهاآنزیرا.کندیماشارهسطوحيهمهدرشهردردادهرخبنیاديتغییرات«عنوانبهموردیناهبلندري

،جدیدبافتاینداخلدر».کنندیمبازنماییمعاصرشهربه1970نوعیِشهرازرامیپارادایتغییریککل
گستردهتغییرایننماید.مطرحرااینتاکندیمتالشخالقشهرمدلوشوندیمالزمتفکرجدیدهاياهر

ناپدیدکهدهدیمشرحزوکیناست.شدهنقلشهرهاوجامعهداخلتغییراتبهتوجهبامتعدديادبیاتدر
يجوهرهپیشازبیشهنگفر«است:شدهشهرهادرفرهنگبرتأکیدبهمنجرايکارخانهصنایعنشد

,Zukin)»شهرهاست 2005: مؤثر،(کارروزانهزندگیدربنیاديتغییراتبهدوهرفلوریداولندري.(282
دردگرگونیاین.کنندیماشارههستند،متکیخالقیتودانشانسانی،هوشبرعمدتاًکهمکان)وفراغت
شهربرايالزاماتیدارايشدتشریحباالدرکهطورهمانویابدیمنمود،قخاليطبقهمفهوميتوسعه
،شماردیبرم»فراغتماشین«عنوانبهراشهرکالركکهآنچهدرشهرازجدیددركاینهمچنیناست.

بهتسهیالتوفرهنگمصرف،برکهخالقشهرازشکلیيمثابهبهتواندیمینکه ایابدیمانعکاس
فراغتماشینيیدهااخیراًهمچنینشود.نگریستهدارد،تأکیدشهرياقتصادفاهرکلیدييهاحالتعنوان

وتولیدتنهانهتاکندیمبیانشمالیيآمریکاوشمالیاروپايشهرهايدرویژهبهراعمدهتغییریک
مالحظات،سازندیمرازندگینیازهايکیفیتمردمچنانچهگیرد.بردرنیزراتفریحومصرفبلکهرشد،

.یابندیماهمیتفراغتیشهرهايبراينیز شناختیزیبایی
جهانیزدایی،صنعتبهجملهازشهرهادرفراصنعتیهايتوسعهبهراخودتوجهلویدهمچنین

,lioyd)داردیممعطوفغیرماديانسانینیروييیندهفزایابیاهمیتوشدن 2006: هاینا.(13
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خالقشهرمفهوممالزموکنندیمتوصیفراآنهايمحلهوشهریککههستندجدیدالگوهایی
صنعتحالدرشهرهايبهواکنشیکهشهريکارآفرینیراهبردهايبههارويبهارجاعباپکهستند.

,Peck)دکنیماشارهبودند،1980يدههزداي 2005: مدلخواهیآزادينوبنیاديبافتبااین.(761
.یابدیمتناسبشد،تشریحباالدرکهخالقشهر

چنـین وي.کنـد یمـ مطـرح سـاخت، متـأثر راشـهر همهازبیشکهراتغییراتیازموردينیزکاستلز
:نویسدیم

برايراسازمانیمبناییاطالعاتیجدیدهاييآورفناساسبرهاشبکه«
هايیانجرداخلدرتولیدمبنا-فضاییومبنا-اجتماعیروابطدگرگونی
وتولیددجدیپذیرانعطافنظامکهآوردندیموجودبهقدرتواطالعات
,Castells)»کندیمیکپارچهرامدیریت 1989: 32).

کهنواحیسایرواقتصادينظرازايهویژنواحیآندرکهجدیدهاييآورفنفضاییبعدیکبهاین
ماندیمباقیمرکزيموقعیتدرکهشودیمطمربواست،مستقر»جدیدايهحرفمدیریتیيطبقه«

(Castells, 1989: کهکندیمزندگی»ياگرهشهرينواحینفعذيهايمحله«درطبقهاین.(228
شود.مربوط»مکانکیفیت«برايهاآنتقاضاهايوخالقيطبقهبهتواندیماینچطوردهدیمنشان

درافزایشبارهایندروي.کندیمانتقاد،نامدیم»دوگانهشهر«راآنويآنچهوتوسعهینبه اکاستلز
ودهدیمشرحکاستلزکهشدنیدگرگونکهاستذکرشایان.دهدیمشرحرافقیروغنیشدنقطبی

مدلبهمستقیماًتواندیم،دهدیمقرارتوجهموردراداريسرمایهبازساختواطالعاتیهاييآورفن
,susser)شودمربوطخالقشهر 2002: 9).

دهد،رخشهرييتوسعهشودیمباعثچیزيچهاینکهمورددرجدیديیهنظریکتغییراتاین
شهرهايکهحالیدرند،هستکاهشحالدرپیشازبیشتولیديکاالهاياساسبرشهرهاچرا

مفهوم.کندیمارائه،دارندجايمراتبسلسلهرأسدرمصرفوفرهنگخالقیت،خدمات،برمتمرکز
مبنايبهصنعتیمبنايازتغییرجملهازعمومیتغییراتکهکندیمپرراشکافاینخالقشهر

نظرازوشدنگریستهجهانکردنناهمسانعنوانبهاغلبتغییراین.ه استیافتتوسعهفراصنعتی
,Reckwitz)بخشیدنمادیني اهمیتیتولیدویعلمخدماتی،نواحیدرکاربهاجتماعی، 2009: 21).
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فضابرخالقيطبقهاثرگذاري-2-2-1-2
ازقدرتمندتروترمعقولبسیارکهجدیداعتباریکعنوانبهخالقیتوخالقيطبقهمفهوم

فلوریداهماست.شدهتبدیلآنمسلطیمپارادابهوگذاردیماثرشهريفضايبراست،مالیيیهسرما
نهایتدروشدنشکوفابرايمعینچارچوبیکنیازمندخالقیتکهرسیدندنتیجهینبه ايلندرهمو

دراما؛نگردیمشخصیویژگییکعنوانبهخالقیتبهلندريچندهراست.اقتصاديرفاهایجاد
محیطحتیواستگرفتهقرارشهريکالبديفضاهايتأثیرتحتايهحاشیطوربهفقطکهیابدیم
,Kirchberg)شوداثرپذیرياینازمانعتواندیم 2010: 27).

کهباشدیمزمانیو اجتماعی،اقتصادييدهندهسازمانکلیديواحدمکانفلوریدا،ریچارد براي
است.حیاتیشهرهااقتصاديموفقیتبرايخالقمحیطیکایجاد.سازدیممتعالیرافضایککیفیت

رفاهیتسهیالتومصرففراغت،،يسازفرهنگشهر،اساسبررادگیزنکیفیتنیازهايشهروندان
تبدیل»فراغتماشین«یکبهراشهرکهییهامکانارتقايبرايايهفزایندطوربهکه-شهري

بهآنچهوشهريفضايمورددرتفکردرتغییريدهندهنشاناین.کنندیمبندياولویت-کندیم
,Clark)دباشیم،شودیمتعبیرشهریکيتوسعه 2004,76).

ومصرفيشدهاستاندارداشکالوکار،زندگیبینجداییباکاربرديمنحصرفضايیکشهر
,reckwitz)تنیسدارد،وجودکاربرديشهردرکهطورآنفراغت، 2009: بهراخودخالقهرش(15
دارايشهرها،سایربامقایسهدرکهايهرچه- )شودیمدیده(یابیندیمفرهنگیيچهرهیکعنوان

رواینازوگیردیمبهرهمحلیتمایزهايازکه-استفردبهمنحصريعملکردهاوهانشانهنمادها،
,ibid)کندجذبخودبهراخالقيطبقهتادبخشیمتوسعهراهاآن 2009: لندريکهطورهمان.(7

».هستندنیزشکنسنتویرناپذتحملخشن،ییهامکانارند،دموفقیتکهشهرهایی«،کندیمبیان
بهشکنانسنتودانانیقیموسدانشمندان،هنرمندان،تمرکزوحضورخالق،شهرمدلداخلدر
يطبقهبرايوبخشندیمشدتراخالقیتهاگروهاینزیرااست،خوردهگرهشهراقتصادييتوسعه
شکلوسازندیمراشهرييیهناحیاشهریکخالقفضاياهآنهمچنینهستند.جذابجدید

و »خالقشاخص«یکجملهازمورداینگیرياندازهمتفاوتابزارهايفلوریداریچارد .بخشندیم
»T

کمکشهرهابههمینکهگیردیماندازهرا،»تحملوستعداداتکنولوژي،شاملگانه،سههاي1
,Florida)بزننددستریزيهبرناموارزشیابیبهتاکندیم 2002: اهدافلندريهمچنین.(235

1- Technology, Talent and Tolerance
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ریزيبرنامهخالق«،»اندیشیدنخالق«برايرامختلفیيهاروشورویکردها،شهريریزيبرنامه
برايرا»شهرينوآوريماتریس«ويعالوه،به.کندیمارائه»کردنعملخالق«و»کردن

وخالقمحیطیکتوانمندسازيبرايریزيبرنامهابزارهايسایر.دکنیمپیشنهادشهریکخودارزیابی
خالقیتموانعبرداشتنمیانازیا»باالبهپایین«و»پایینبهباال«يهاروشازترکیبی:ازعبارتندباز

Landry)يادارساالريیواندموانعمانند and bianchini, 1995: 56).
يهاحاالتسایروتنوعآن،خیابانیحیاتناحیه،یاشهریکجوابکهنحويبهخالق،شهريیدها

کهچیزيهمانتاکنندیمکمکموارداینتمامی.باشدمیفرهنگوهنرنقشبیانگراست،مرتبطآن
بعدهاموضوع همینالبته کهشودایجاد،نگردیم»جهانیيطبقهافرادفضاي«عنوانبهآنازفلوریدا
,Florida)دبزننواقعیخالقشهربرچسبخودبرتاکندیمانمندتوراشهرها 2002: 293).

خالقشهرواقتصاد-3-2-1-2
مأمنکهاقتصادييعمدهچارچوبجزبهخالق،شهرمفهومورايدرموجودهايکلیدواژهسایر
میانرقابتو-اقتصاديرشدهمچنینوخالقيطبقهرشد-رشدارتقاياست،فرهنگوخالقیت
یکی،کنندیمجذبراخالقيطبقهکهساختارهاییيیلهوسبهاقتصاديرشدتضمین.باشدیمشهرها

بافتیکبطندرخالقشهرمفهومدررشدبنابرایناست.خالقشهرمفهوماصلیيهادستورالعملاز
همچنین.داندیماقتصاديژگانوامدیونصرفاًراجامعهوشهریکرفاهکهبافتیدارد.جاياقتصادي

اقتصاديرشدخالق،افرادکهدهدیمشرحراعلیتاینفلوریداریچارد خالقيیهسرمايیهنظر
دباشن1پذیرتحملوطمطراقپرنوآور،کهدهندیمترجیحراییهامکانوبخشندیمقدرتراايهمنطق

(Florida, 2005: 293).
جهتالزمهمهارتبه عنوانانسانیيیهسرماازاطمیناننوعیکهدهدیمتوضیحوياین،وجودبا
هايیدهبه اوهستنداقتصادياصلیکاالهايهایدهاوهامهارتوي،برايهستند.اقتصاديرشد

يطبقهاعضايعالوه،به.نامدیم»رشدجدیديیهنظر«راآنکهشوندیممربوطرومرنامبهاقتصاددانی
نیروياینکهآورند.وجودبهخودبرايايهشبکسپسویابندتجمعخالقجوامعدرتادارندگرایشخالق
بزرگمالیقدرتیکداراي،کندیمبنديخوشهرااستعدادهاوخالقانهيهامهارت،يوربهرهومردم
انتخابزندگیيبراماکهمکانی.کندیمتبدیلجهانیاقتصادکلیديعنصریکبهرامکانکهاست

1- Tolerant
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یکبهرازندگیمحلانتخابودهدیمقرارتأثیرتحترامازندگییاهستیازحالتیهر،کنیمیم
نشدهدادهکسیهربهکهاستانتخابیکینکه ااستیادآورييیستهشا.کندیمتبدیلحیاتیتصمیم

کهیابدیمانعکاسچیزيدراینینهمچندارد.بستگی»انتخاباقتصاديابزارهايوآزادي«بهواست
وي،برايدارد.تجلیمکاننوعچهارازاوتقسیمدرکهنامدیم»1یزتنوكجهان«راآنفلوریداریچارد 

جذبقدرتزاکهاست»2ستارهفوقشهرهاي«اندکیتعدادجایگاهجهانیمراتبسلسلهاینرأس
وندهستخدماتوکاالهاتولیدمحلکههستندییهامکاندومگروهند.ربرخورداهاينوآوروهامهارت

انبوهجمعیتبودنداراباتوسعه،حالدرجهانشهرهايکالن.کنندیمحمایتنوآورييهاکانونازغالباً
بزرگنواحینیزآخرگروه.دهندیمتشکیلرافلوریداسومگروهجهانی،اقتصادبایعمومارتباطنداشتنو

جهانایندردارند.اندکیپویشارتباطاتوجمعیتاقتصادي،فعالیتيحوزهدرکههستندروستایی
ثروت،دررشدنامالیماتوکنندیمنگاههاقلهبهمستقیماًمحصورند،هادرهداخلدرکهییهاآن،یزتنوك

,Florida)داردقرارشانيروپیشزندگیيیوهشوفرصت 2008: درتغییراتبهريلندهمچنین.(61
.کنندیمنزولنیزبعضیوصعودهامکانبرخیآندرکهکندیمشارهاشهرهاجهانیمراتبسلسله

درشهریکرفاهواقتصاديرشدبهکهاستخالقشهريیدهعقورايدراصلیراهبردیکاین
هايیتفعالصدوروهنري)وفرهنگیمهارت(مانندپرارزشهايیتفعالجذببراياشییتواناراستاي

,Landry)دشویممربوطهزینهکم 2008, تفکروارزیابیاهمیتبرلندريهموفلوریداهم(202
این.کنندیمتأکیدجهانی)وملی،ايهمنطقسطح(درهاآنیابیموقعیتوهاآننقششهرها،يدوباره
بهشهریک؛استیافتهتوسعهخالقرشهمفهومبطندرکهاستخاصضرورتیکيدهندهنشان

باربهکهاقتصاديرشديطریقازمزایاییشهرهاسایربرايتاداردشدنخالقبهنیازدلیلآن
درباشد.شهريچنینبقايکلیدتواندیمخالقيطبقهبسطوجذبیارشدباشد.داشتهبردر،آوردیم

:نویسدیمدرِهرازنقلبهپِکرابطهاین
راستا،ایندر. »استشهريجدیدضرورتبمیر،یاباشخالقیاشعار«

وهنريحسشیک،همسایگیواحدهايبا»جدیدخالقيطبقه«بایدشهرها
دررایترویتدراهصورت،اینغیردرکنندجذبرایانسانیمیصمجویک

.pack)تگرفخواهندپیش 2005: 740).

1- Spiky world
2- Superstar Cities
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دركمنظوربهخالقشهرمفهومدر خصوص کلیدييیدهعقندچ،همان طور که مالحظه گردید
بافتیکبطندرفرهنگوخالقیتشد.تشریح،شوندیمنگریستهامروزهشهرهاآندرکهبافتی
اساس،اینبر.کنندیمجذبراخالقمطلوبيطبقههاآنچنانچهشدند،دادهقراراقتصادياصلی

شد.دادهشرحمختصراًخواهیآزادينوبنیادييیدهاوجهانیسطحدرشهرهارقابترشدایدئولوژي
استمسلطمدلیکخالقشهرمدلحاضرحالدرکهداشتاذعانمباحثاینازگیرينتیجهباتوانیم

کهببینیمشکلیبهراتغییراتاینکهمنظوربه.استدادهتغییرراامروزشهرسازيمفهوممدلیناهاینکو
متونازویژهبهپیشین،منتخبمتونازمختصرمروریکاست،شدهدركوتشریحشهرچطور
برمبنیادعاییایناست.شدهارائهزیردر،هاآنشهريفضايشدنویژهوشهريشناسیجامعه

هايایدهمورددراندیشیدنحیندرراعطفنقطهیکاماندارد،هایدگاهديهمهکاملدادنپوشش
,Hahen)کندیممطرحشهريحیاتیرمتغرههموا 2010: 15).

جهانوایراندرخالقشهرهايمطالعاتیپیشینه-2-2
بهپرداختن،خالقمناطقرويپیشموانعوهایژگیوتئوریکهايپایهنظري،مفهومتبیینازپس

است.بمناس،اندپرداختهخالقمناطقوشهرهاموضوعبهمختلفهايدیدگاهازکهموردينمونهچند
جدیديهافرمبررسیبه»مناطقخالقدهیسازمان«عنوانتحتفلوریداریچاردخصوصایندر

عناصر.پردازدیمايهمنطقعنصرعنوانتحتايهمنطقاقتصادتبادالتیندفرآدرتولیدسازمان
کهاصلیموضوعوسؤال.دهدیمیرتغیراتریمیقدمناطقخالق،بازسازيازموجینقشدرايهمنطق

درقمناطکهیمادامواستتولیديهاسازمانجدیديهافرماست،مطرحجغرافیاییاخیرهاييتئوردر
درکهمورديانجامد.مینخالقوجدیدمناطقظهوربهباشندگرفتارخودیمیقدساختارهايدام

منسوخ،اندشدهگرفتاریمیشانقدساختارهايدامدرکهمناطقیکهاستاینشودیممطرحبنديمنطقه
ونمودهزوالبهرواشیرینهداقتصادکهاستايهمنطق)Midwest(میدوستشوند.رهابایدوهستند

وکارجدیديهافرمتطابقوانتشارکهدهدیمنشانهایافتهاست.شدهگرفتاراشیمیقديهافرمدر
جدیدهايیستمسانتقالمخصوصاًوشدنجهانیفرایندباهمراهیدلیلبهطقهمنینادرتولیدسازمان

است.گسترشحالدرمنطقهایندارانکارخانهتوسطتولید
ییهاشاخصبامرتبطزیاديحدودتامنطقهاقتصادوسیعپوششکهکندیمپیشنهادتحقیقاین

استاینتحقیقکلیديیافته.شودیممربوطولیدتسازمانجدیديهافرمانتشاروپذیرشبهکهاست
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تحولودگرگونیسويبهراتریمیقدصنعتیقمناطتواندیمتولیديهاسازمانجدیديهافرمکه
سازد.رهنمونايهمنطقاقتصاد
ذیلخصائص،خالقفرهنگودانششهرعنوانبهآمستردام،شهرهايویژگیبرخیخصوصدر

:شودیمارائه
؛تاریخیپیشینه
؛مناسبساختاريطرح
؛صحیحاقتصاديپروفیل
؛خصوصیویعمومنقلوحمليهاساختزیر
؛کنندهتولیدوکنندهمصرفدماتیخنیازهاينیتأم
ارتباطاتدیگرو1مخابراتطریقازجهاننقاطسایرباارتباط.
راخالقفرهنگودانششهرعنواندتوانیمداراستراهایژگیواینآمستردامینکهاهبتوجهبا
ظرفیتایجادبرايضروريشرایطازیکیمسکنبازاردرتغییرکهنکتهنایبهالبتهکند.احراز

،شودیمبحثآنپیرامونکهیارهاییمعطبقارتباطایندر.شودیماشاره،استمناسبنگهداشت
خالقشهربهتبدیلقابلیتپاریس،وبارسلونا،مونیخهمچوناروپاییشهرهايبقیهازتربیشآمستردام

:ازتندرعباهایتقابلاینازتعدادي؛داردرا
؛باشدمناسباقتصاديرشدبرايرسدیمنظربهکهخوبزیستمحیط
؛شهردرباالاجتماعیسرمایه
؛ارتقابرايضعیفخانوارهايسمتبهقويخانوارهايسويازمداومفشار
است.ضروريخالقیتجهتکهیلمللانیبمهاجرت

صنایعیلهوسبههاکارخانهجایگزینیتوضیحواقتصاديهايزمینهدرآمستردامتحوالتبهبا عنایت
خودطالییدورانبهراآنکهاستايهویژشرایطدرآمستردام، بنابراینخدماتیوفرهنگیجدید

.)13-1389:12،رفیعیان(دکنیمنزدیک
طوربه،استیافتهتوسعهخالقشهرمفهومهاآنبر مبناي کههایییدگرگونپیشینبمطالدر

اینکلیدييهاحالتشاملزیرا؛استمسلطمدلیاکنونخالقشهرمدلشدند.دادهشرحمختصر

1- Telecommunication
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مطالعههاآنچطوراینکهوشهرهاکارکرددرتغییراتاست.شهريفضايازاشسازيمفهومدرتغییرات
زمانطولدرشهرهادركچطوراینکهبهنگریستنمنظوربه.دهدیمرختاریخیيینهزمطبقدند،ش

شناسیجامعهازمتفاوتیمتونادامهدرباشد.کنندهکمکتواندیمعقببهگامیکاست،یافتهتغییر
استذکرشایان.شودیمارائهمختصرطوربهتفکرییآمریکامکتبسهکلیديهايایدهنیزوشهري

هايیشگراوپردازانیهنظرازبسیاريبرايسازيتسهیلیکمختلفيهامکتببهیعمومتقسیمکه
,Clark)تاستحقیقاتی 2005 & Kirchberg, 2010).

اثردراست.نمودهبررسیفردوجامعهبررامدرنیزاسیونوشهرنشینیاثرات1تونیس،19قرندر
یکی:دهدیمتوسعهرااجتماعیدگرگونیيیدهعقنوعدووي،»1887ازجامعهواجتماع«عنوانباوي

تبدیلشهربهشهركاینکهمحضبهوشهري)يجامعه(گزلشافتدیگريو(اجتماع)گمینشافت
دافرا.روندیممیانازکاملطوربهتقریباً...)وشهركروستا،خانواده،به(مربوطهایژگیواین،شودیم
شدهانتخابآگاهانهیااتفاقیمکانیکفقطایشانمعمولمکانوهستندمجزاواحدهاییهاخانوادهیا

,Tönnies)دکننیمزندگیآندرکهاست 2005: يکنندهمطرحعقیدهنوعدواینتونیس،براي.(19
دستیصنایعوهنر،زيکشاورهايیتفعالبامرتبطخانوادگیزندگیازجامعهیکچطورکههستنداین

وتجارتفرهنگ،وعلممرکزکهشهريزندگیبهروستاهادرطبیعیکارکردهايوضروریاتازناشی
دارسرمایهايهشیوبهشهروندانوبسازدزندگییکبایدهنراینجادر.یابدیمتغییراست،صنعت

جامعهدرپیشرفتیاتوسعهيدهندهنشانگزلشافتبهگمینشافتازتونیسپیوستارشوند.کشیهبهر
شد،چاپباراولینبراي1903درکه»ذهنیحیاتوکالنشهر«عنوانباکتابشدر2زیملاست.

کهاستعصبیهايسازيشبیهیابیشدتبرمبتنیکهاستمدرنشهريحیاتگیريشکلبهمعطوف
اندشدهخلقشهردرکهشرایطیو ایناستدرونیوبیرونیمحركهنجارمندتغییرازناشی

(Simmel, 2005: دیگرانازذهنیيفاصلهیکوآزاديازسطحیدارايافرادکالنشهرداخلدر.(25
همچنینهستند.ناشناختهخاصشرایطیتحتاجتماعیساختارهايپیشیناشکالهمانندوهستند
اینسازند.متمایزدیگرانازراخودتادهدیمشرحراشهردرخودبودنمنحصربیانبهافرادنیاززیمل

شهرکهمعناستآنبهشهربراياین.ربایدیمناهمگونمستقلافرادسایرازراآگاهی»بودنمتفاوت«
همبهبرابرحقوقیبامخالفهايیانجرآندرکهتاریخیتشکیالتازیکیعنوانبهراخود

1- Tönnies
2- Simmel
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,ibid)دسازیمآشکار،پیوندندیم ازايهشیويمثابهبهشهرگرایی«عنوانبا1ویرتيمقاله.(31
بهتواندیموگرفتقرارزیملوتونیسافکاروآراتأثیرتحتیافت)،انتشار1930درابتدا(که»زندگی
وضع«یکویرتشود.قلمدادوشیکاگشهريشناسیجامعهمکتببرايشدهیافتمتونازیکیعنوان

احساسیيهاکنترلبهتوجهباافرادهاآندرکهدهدیمشرحشهرهاساکنانداخلدررا»ناهنجاري
حسوتعهدرفتندستازاما.یابندیمدستآزاديبه)دهدیمشرحنیززیمل(کهترکوچکهايگروه

,Wirth)داردوجودنیزاستمنسجميجامعهیکدرزندگیمالزمکهمشارکت 2005: 35).
آندرکهکرداستفادهمدرنشهربرايالگوییعنوانبهشیکاگوشهرازتحقیقاتشدرکاگوشیمکتب

داخلدر.شدیممحسوبنقلیوحملوتجاريکانونیکوبودزمانآندرباالاهمیتدارايشهرمرکز
ابزارهايبا(اغلبگردیدبررسیفضایی- اجتماعیساختارهاياقتصادي- اجتماعیتوازنشیکاگو،مکتب

شکلیعنوانبهآنشبیهونقلوحملمسکن،زمین،کاربريمانندکییفیزساختارهایینگارانه).قوم
تأثیرتحتراهاآنحالعیندروهستندهاآننتایجِامانشد،نگریستهشهراجتماعیساختارهايازمستقل

,Wirth)دهدیمقرار 2005: ازبرگرفتهکهاصطالحیاز2برگس،هددیمشرحدیِرکهطورهمان.(39
کهکردارائهرامرکزهمهايحلقهیامتحدالمرکزدوایريیهنظروگرفتبهرهبودگیاهیشناسیبوم

,Dear)بودمتمایزشهرياجتماعینواحیتحولاي ازنمونه 2005: يبرنامهدوهربرگسوپارك.(109
شیکاگودرویژهبهاجتماعیمسائلفضاییتوزیعبرنامهیناهکدادندتوسعهراانسانیشناسیبومتحقیقاتی

تالش«بامقایسهطریقازشهرياجتماعینابرابريحضورتعدیلبرايغالباًموضوع ایننمود.ترسیمرا
/Lin)بودانتقادموردجانوريوگیاهیجوامعتکاملیزندگیدر»بقابراي Mele, 2005: بهکالرك.(73

عواملدرآمدبهکهآنجلسلوسونیویوركمکتبخالفبرکهدارداشاره»شیکاگوجدیدتبمک«
گذاردیمانگشتشهرييتوسعهنتایجعنوانبهسیاستوفرهنگرويتربیش،کنندیمتمرکزاقتصادي

(Clark, 2005).
شیکاگو،مکتبشناختیومب- اجتماعیيیرانهگجهتهايیبررسازالهامبا،1980و1970هايدههدر
اینیافت.توسعهشهرسیاسیاقتصادمورددررویکردشبانومارکسیستیجدیدشهريشناسیجامعه
روابطيهاتناقضابژه،تاریخسیاسی،اقتصاديیجهنتعنوانبهشهرييتوسعهبهنیویورکیمکتب

,Kirchberg)نگردیمايهسرمایروابطيکنندهتیتثبعنوانبهدولتنقشواجتماعی 2010: 33).

1- Wirth
2- Berguse
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يیهاتحاد«میانقدرتروابطبرشد،تشریحمولوچتوسطکه»رشدماشینعنوانبهشهر«مفهوم
وسیاستمدارانمحلی،هايرسانهمستغالت،وامالكدرگذارانسرمایهمحلی،تاجراناز(متشکل»رشد

/Jonas)داردتأکیدغیره) Wilson, 1999: شرایطتاداردسعیرشديیهاتحادبافت،ایناخلددر.(8
برايرشدمزایايازساکنانکردنمندبهرهمتوجههمچنیناماکند،مهیااقتصاديرشدبرايآلیایده

چهباوکندیمرهبريکسیچهپرسدیمکه- رارشدماشینمفهوماهمیتاین.باشدیمرفاهشان
نداردوجودارزشیازعارييتوسعههیچکهاستاینیانگرنماهمچنینودهدیمنشان- هدفی

)(Molotch,1976: بهمندعالقه(اجتماعیيهاجنبشامکانشهريسیاسیاقتصادرویکردهمهنوز.230
شورشازییهانمونهکند.اعتراضرشديیهاتحادبهتاکندیمتوجیهرا شهري)زمینارزشازهداستفا

وهااجارهبرايبالقوهتهدیدهايو یزیستمحیطيهاجنبششکلبهابتدادرزمین،ازاستفادهطرفداران
/Logan)استسرمایهجاییبهجا Molotch, 1987: 14).

ياستانداربهویونسکیملیسیونکمينامههبمربوطاسناديکشورمانيشهرهاسابقهجستجويدر
،یعلمسازمانبهیرازشیمعرفمقدماتشده،استدرخوآندرکهنمودمشاهدهتوانیمرافارس
یننخستیرازشموضوعاینشدنعملیصورتدرشود.فراهم)یونسکو(مللسازمانیفرهنگویآموزش
یاتادببخشدریرازشیینهاثبتبراي.شودیمیونسکوخالقيشهرهامجموعهدریراناشهر

ويهنريهابرنامهيبرگزارامکانمانندايهیژوضوابطاستالزم،یونسکوخالقيشهرها
برپاکتابمهمهايفروشگاهوکتابخانهدانشگاه،دریاتادبيواحدهافعال،انتشارات،یادبيهاجشنواره

ثبتیونسکوخالقیاتادبيشهرهامجموعهدرکهاستيشهریننخستانگلستان»ینبرگاد«شود.
درکهییشهرهاازیوستهپهمبهياشبکهیجاداهدفباسکویونراخالقيشهرهابرنامهاست.شده

وفعاليارسانهيهنرهاویهاغذ،يشهریطراح،یمردميهنرها،یقیموس،ینماس،یاتادبموضوعهفت
تنوعوياقتصادهايییتواناتوسعهبهشبکهیناسازمان،یناهگفتبه.کندیماجراهستند،یرگذارتأث

بهینآرژانت»یرسآبوئنس«وآلمان»ینبرل«تاکنون.کندیمکمکجهانمختلفياشهرهیفرهنگ
میمرديهنرهايشهرهامصر»آسوان«ویکمکز»سانتافو«،یطراحینهزمدرخالقيشهرهاعنوان

اندشدهثبتیونسکوخالقيشهرهافهرستدریهاغذشهرعنوانبهیاکلمب»یانپوپا«و)(فلکلور
.)1389:16،(رفیعیان
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خالقشهرارکان-1
کهباشندیمخالقشهرهاياصلیرکنپنجاندازچشموپیوندهافضاها،اقتصادي،يهابنگاهمردم،

است.حیاتیآیندهدرخالقشهرهايتوسعهوایجادبرايارکانینبه اتوجه
آیندههنرمندانظهوربهکهگیرندقرارمدنظرهایییتفعالوشرایطبایدخالقشهردرمردم:- 

مصرفشوندباعثبینجامند،اقتصادييهابخشکلیهدرخالقکارکنانموفقیتبهشوند،منجر
شزآموشود.ایجادخالقافرادبرايجذابمحیطیوباشندفرهنگیکااليخواهانکنندگان

بازيخالقافرادیريگشکلدرراحیاتینقشفرهنگیهايیتفعالبهیابیدستويقویعموم
.شونداجتماعیيهامشارکتوهاالتزامپیشبردهبمنجروکنند

فرهنگی،کارآفرینانوانجامدیماجتماعیيهافرصتیجاداهباغلبخالقیتاقتصادي:يهابنگاه-
نوآورانههايیدهاسازييتجار.دهندیمرشدراهاآنوکنندیمشروعراخالقکارهايوکسب

فراوانیخالق،شهرهايدراست.خالقشهرهايدرثروتتولیدویزائاشتغالمسببخالقو
است.منطقهاقتصادوخالقصنایعاصلیپیشرانخالقتعدادهايسا

کار،زندگی،برايفضاییبهنیازخالقافراددارد.وجودخالقیتوفضابینقويارتباطیکفضا:-
باعثمصنوعی،وطبیعیازاعمشهریکضاهايفدارند.خودکارهاينمایشوبخشیالهام

.)1389:17،مجیدفرو(محمديشوندیمخودساکنینخالقیتبیانوانطباقبرانگیختگی،
بایداستخالقیتازپشتیبانیوبرانگیختندنبالبهکهشهريمحیطیکارتباطات:وپیوندها-

توسطاوقاتاغلبپیوندهااینهد.دپیوندهمبهنیزرامجزااقداماتازبسیاريبتواند
است.خالقیتاندازشانچشمومأموریتکهیابندیمتوسعهوشوندیمرهبريییهاسازمان

رامجزاهايیتفعالکهپذیردیمصورتواسطیيهاسازمانتوسطنیزپیوندهااینازپشتیبانی
.کنندیماستفادهمؤثرنحوبهموجودمنابعازوسازماندهی

رشدباعثخالقانهوقوياندازچشمیکاظهاروبیانخالق،شهرهايدرآوازه:واندازشمچ- 
نظموکردههدایتشهردرياگستردهصورتبهراخالقیتازپشتیبانیوشدخواهداستعدادها

خلقجهاندرراآنآوازه،کندیمبازگوجهانسراسردرراشهرداستاناندازچشماین.بخشدیم
.)18(همان:انجامدیمشهردرگذاريیهسرماوصادراتگردشگري،پیشبردبهوکندیم

درشـده، مطـرح فوردیسـم پسـت جدیداقتصادباکهکاروتولیدخالقهايگزینهازوسیعیگستره
مطـرح خـالق مناطقدرکهاصلیویژگی.کندیمنمایانراجهانیجدیدنظمکالن،مادرشهريمناطق
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اســتانســانیمنطقــینظــمازايهگونــدرگفرهنــواقتصــادمختلــفابعــادتلفیــقوترکیــب،اسـت 
)Momas, 2004; Zukin, 1995(.

خالقشهرهايومناطقيهازیرساخت-2
یعنیمحلیکارنیرويبازار،ايهمنطقتولیدکنندگانازايهشبکهاي شهر خالق متأثر از زیرساخت

توسعهگیريشکلدرتوانندیمودارنداستقرارمنطقهیکدرکهخالقکارگرانودانشکارگران
عنصربتوانندکهشهرهاازايهمجموعبینهمکاريورقابتو باشند،گذاراثرمنطقهوشهردرخالقیت
قمناطبهمربوطتربیشزمینهایندرمطرحمباحث.، خواهد بودکنندتزریقشهرومنطقهبهراخالقیت

بهمربوطبحثشویمیمدورتربزرگشهرهايازکهقدرهرچهواستبزرگشهرهايونشهريکال
مانندسنتیعناصرامروزهاما،کندیمپیداارتباطجدیدعناصرتاسنتیعناصربهتربیشخالقیت،

گیريکلشبرراخودیرتأثینآفرخالقیتصنعتیکعنوانبهتواندیمبودنسنتیوجودباجواهرآالت
,MUSTURD(بگذاردخالقشهر 2001: 32(.

)1389زاده؛(رسولخالقشهرهايزیرساخت:1نمودار

شهر خالق

بسترهاي دانش

صنایع با -صنعت
فناوري باال

بسترهاي اجتماعی

هنگهنر و فر

تنوع اجتماعی

مطلوبیت محل 
زندگی

کیفیت زندگی

برابري اجتماعی
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وکردنکاربرايجذابمکانیکهاستاینخالقشهرهریعمومهايیژگیوجملهازهمچنین
توریسم)،(صنعتگردشگرانبرايجذابنیمکاجوان)،نسلبرايخصوص(بهخودشهروندانزندگی
وآن)صحیحمدیریتوتکنولوژيیريکارگبهراه(ازاقتصاديمختلفيهابخششکوفاییدرتوانمند

زمینهدرویژهبهتحقیقاتیمراکزوهاخوشه(نوظهوراقتصاديمختلفيهابنگاهجذبمرکزهمچنین
.)1387:54(ابراهیمی،باشد)High-Techهاييتکنولوژ

شهریکدرخالقیتبرتأثیرگذاریرهايمتغ:1جدول
هاشاخصمتغیرها
خریدقدرتبرابريشهري،ناخالصتولیدسرانهثروت

شهريناخالصتولیدافزایشدرصداقتصاديرشد
رنفمیلیونیکهرحسببراختراعاتثبت(داده))GRP(درصدعنوانبهتوسعهوتحقیقهزینهنوآوري

جمعیتدرخارجیافراددرصدفرهنگیذوب
عالیتحصیالتباکارنیرويدرصداستعداد

کارنیرويکلدرمحوردانشخدماتبخشدرموجودمشاغلدرصددانشبرمتمرکزخدمات
جمعیتتراکمشهرنشینی

Gossling & rutten, 2007: 256)(

1هاآنبندياولویتونمونهشهرهايانتخابوخالقشهريهاشاخص-3

بهيرهبرویريخطرپذ،ابتکار،یريپذانعطافاصلچهاريشهرهايیتخالقیلتحلویهتجزدر
یکهرعملیيهانمونهوهاشاخصبهیرزدر.گیردیمقرارتوجهموردخالقشهریقیحقارکانعنوان

است:شدهاشارهمذکورهايیژگیواز
oهاينمونهازیکیآن؛بامتناسبيرفتارویطمحبهمتفاوتینگاهتنداشییتوانا:یريپذانعطاف

یسانگلشمالدرياکارخانهشهري،برنبلکاست.برنبلکشهر،یريپذانعطافامردرموفق
کمقشربهدولتمالیکمکبااليسطوح،یکاريبموجبنساجیصنعتپسرفتکهاست
یحتوخالیيهاکارخانهشهر،مرکزانزوايماعی،اجتعملکردسوء،يسازخانهاهشک،درآمد

یگريدیرچشمگمنابعیامالیمنبعیچهشهریناینهمچنبود.شدهطبقاتیونژاديبحران
نداشت.یازنموردییراتتغیجادابراي

هاي شوراي اسالمی شهر مشهد صورت گرفته است.پژوهشدر مرکز 85باشد که در سال می» شهر خالق«این بخش برگرفته از پژوهشی با عنوان - 1
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بخشمستقلشرکتیکبهراشهريکارمند500یشپسالپنجدولتمشکالتینارفعيبرا
يادارساختمانیکشهرمرکزدرکهشدمتعهدیتاکاپشرکتنمود.منتقلیتاپکانامبهخصوصی

عهدهبررايمرکزیخیتارمنطقهيبازسازپروژهیریتمدیزنویدنمااحداثممتازویدجدبزرگ،
.یدنماینتضمراییزااشتغالونمودهبرابردوراکاریروينبایستیمینهمچنشرکتینا.یردگ

بهقادرقبالًشهرداريکهتکنولوژيعرضهوبهتریریتمدیقطرازاستقادریتاکاپضرحاحالدر
انجاميبرايشهردار.یدنماییجوصرفهخدماتارائهینههزدردرصد15حدودنبودآنینتأم
درآنچه.کندیمیافتدرپولشرکتازواستیمسهشرکتینامنافعدریاجتماعهايیتفعال

بهینههزیکیلتبددرينوآوراست،انحطاطیرشپذازشهرامتناعشودیممحسوبيورنوآینجاا
اهدافتحققوخصوصیبخشبهيواگذارازیناشدرآمدبهدولتیاستخدامینههزدرآمد،یک

راشهريیتخالقدراصلیناولینا.یرپذانعطافيهاروشانتخابیلهوسبهاجتماعیبرابري
اجتماعی.توسعهوستدودادفکر،طرزسازمان،مختلفابعاددر؛یريپذنعطافا:دهدیمنشان

:درشدهگرفتهکارهبابتکار؛یریندمشکلیبرايابتکاريحلراهیريکارگبهییتواناابتکار
ینادرشهرهایرسايبرایخوبيالگوتواندیمکهاستيشهرهايينوآورازیکیاستکهلم

یبترکاز)یتجمعنفریلیونم2(استکهلمیروگاهن7ازیروگاهن6یازنموردسوختباشد.ینهزم
درآلیموادیگردوفاضالبازاستفاده.شودیمینتأمفاضالبوهازبالهانرژي،یستیزسوخت
سوزاندنشهري،یهنقلیلوساوبرقیروگاهنسوختینتأمبرايیستیزگازیدتولجهت
یداتزادرصد50تا40(حدودهستندمجدداستفادهقابلیرغکهپذیریافتزبايهازبالهتن1586
.باشندیميابتکارحرکتیناازیبخشفاضالبحرارتیقطرازانرژيیدتولوجامد)

ازايهعمدبخشکهدارندوجودشهرداريبهمتعلقانرژيبهیعاتضایلتبدیروگاهن25سوئددر
یرويندرصد40یزنسوئدشهریندوممالمو.نمایندیمینتأمراورکشیناشهرهايانرژيیازن

دفعشهري،ینههزیکحذفاستخالقانهینجاادرکهآنچه.کندیمیدتولیقطریناازراخود
یلیفسیاايههستانرژيمنابعبرايیگزینیجابهآنیلتبدباکهاستزبالهیریتمدوفاضالب

بهشهربهنمونهینادراست.شدهدرآمدیکبهیلتبد،شوندیمترینههزپرروزبهروزکه
درهمباآنانرژيهايیخروجوهايورودتمامکهشودیمنگاهانرژيیستمسیکعنوان
تکنولوژي.درابتکارابتکار،است؛شهريیتخالقدراصلیندومیانگربیناهستند.ارتباط
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oازیريخطرپذاست.یريخطرپذ،یتخالقاصلینسومشکست؛يیامدهاپقبولییتوانا:یريخطرپذ
شهریکدر.کنندیمیزپرهآنازودارندآنبارامشکلینتربیشهادولتکهاستیمسائلجمله
تراکمینههزطرحلندنمسئوالن2003یهفوردراست.نکردنخطرخطر،ینتربزرگخالق

نمودندارائهرالندن)يمرکزهستهاطرافدریکیونالکترصورتبهنقلوحملعوارضیافتدر(
حدودیکترافطرح،ارائهازبعدماهچندبود.یريخطرپذوجسارتیازمندنبزرگیاسمقینادرکه
دالریلیونم220حدود.یافتکاهشدرصد30حدودشهريدرونسفرزمانمدتودرصد20

هايیابیارزطبقبر.یدگردینههزنقلوحملتوسعهبرايکهشديآورجمعسالیکدرعوارض
است.یافتهبهبودیاديزیزانمبهشهرمرکزدریابانیخزندگییفیتکشدهانجام

احزابیتمامویانبازارومردمگستردهیتحماازونداشتهمنفییامدپیچهواقعدرطرحینا
پوششتحتمناطقبلکهیافتهیشزااففوقعوارضتنهانهحاضرحالدراست.برخورداریاسیس
داد.ییرتغراشهروندانیايدنلندنيشهرداریريخطرپذاست.شدهترگستردهیزنعوارضینا

قبولیعنیاست؛رفتنخطراستقبالبهبازچشمباخالقانه،کار،يشهرينوآورنمونهینادر
شکست.احتمال

o:یکهردردارد.رهبريبهیازنايهخالقانارکهرشهر؛یتهدابرايشخصیکییتوانارهبري
یتمامدرآنچهاست.یازنموردیرندهگیمتصمعنوانبهیشخصشدیانبکهییهامثالاز

سالچندهرکهاستسالسیبااليافرادتوسطشهریریتمدباشدیممعمولبزرگيشهرها
بهکهداردوجودیستمیسخالقشهرهردر.گرددیمیتتقویدجدیرويناستخدامباباریک

باشدسنبامتناسبودرونیاستممکندانش.دهدیمراقدرتبهیعسریدنرساجازهجوانان
دارد.جوانسرشتییتخالقاما

ادارييمرکزآپارتماناواست.یویوركنجوانشهردارجهان،شهردارانینترموفقازیکی
داخلدرییفضاوکردهتركراشدیماستفادهركیویونقبلیشهردارانتوسطکهيشهردار

وارشدکارمند100حدودومعاونانشخود،واستنمودهانتخابدفترعنوانبهراشهرتاالر
کاریازامتويبنددرجهنظرازیزيتمایچهبدونواتاقبدونویکسرهییفضادرهمگیفرعی

ندارد.دفترکسیچه،کوتاههايیوارهدباقکاتایکاست؛سالنیناوسطاودفتر.کنندیم
قهوهبرايشهردار.اندشدهیلتبدايیشهشیوارهايدبامالقاتيهااتاقبهقبلیيدفترهایتمام
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درواوبرايهاآندارند.دوسترااوواقعاًکارکنانش.کندیمطیراسالننصفحدودخوردن
.کنندیمکاراوکنار
مقابلدريادارمراتبسلسلهوساختارييهابرنامه،یادندردولتیجددتمهايیسازماندهیتمام

ازیرويپبایستهشاافرادجمعیهمکاريکارها،انجامراه.آیندیمنظربهیدزاابتکاري،یتخالقینا
.)1385،مشهدشهریاسالميشورايهاپژوهشمرکز(استیتخالقهمانینااست.جسورفرديرهبري

یعموممجمعهفتادمینوصدیکدرمیالدي2004سالاکتبردرراخالقشهرهايشبکهیونسکو
بهکهفرهنگیصنایعخالقواجتماعی-ياقتصادهايیلپتانسبازیابیبهکمکآنهدف؛کردفعال

اینبدارد.موفقاشیفرهنگتنوعهدفدررایونسکوبتوانندتابود،شدیمبرپامحلیهنرمندانوسیله
خالقانهصنعتبهکهظرفیتیوانرژيبهتوجهباشهرهروبودهزمینههفتازمتشکلشهريشبکه
,UNESCO)کندیمانتخابراخوداولویت،دهدیماختصاصخاص 2007).
؛ادبیات- 1
؛سینما- 2
؛موسیقی- 3
؛دستی)صنایعوهنرها(رفولکلوهنرومهارت- 4
؛طراحی- 5
؛خالق)صنایعوفرهنگی(توسعهيارسانههنرهاي- 6
.تغذیه- 7

گیري شهر خالق نشان داده شده است. چارچوب شکل2در نمودار 
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خالقشهرگیريشکلچارچوب:2نمودار

آنيهایژگیوومنتخبشهرهايبررسی-4
موردیمفهوملحاظبهاهشاخصوهایرساختزارکان،محورسهاساسبرنوشتارینادرخالقشهر
زندگی،محلمطلوبیتوکیفیتجملهازچنديمتغیرهايبهرویکردایندر.استگرفتهقراربررسی
سهنمونهبرايراستاهمیندراست.شدهاشارهخالقشهرهايایجاددر...واجتماعیتنوعوبرابري

ارزیابیموردرویکردهاومحورهاهمیناساسبرچینشانگهايومجارستانبوداپستاتریش،وینشهر
.اندگرفتهقرار

شهر خالق

ارکان

مردم

ي هابنگاه
اقتصادي

فضا

پیوندها و 
ارتباطات

هازیرساخت

هنر و فرهنگ

بسترهاي اجتماعی

صنایع با –صنعت 
صنایع با فناوري باال

فناوري باال

بسترهاي دانش

هاشاخص

يرهبر

یريخطرپذ

ابتکار

یريپذانعطاف

آوازهانداز و چشم
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گیريجهتبايشهریطمحییرتغ«عنوانبااتریشکشوردرینوشهردرايهپروژ2000لسادر
ايهمحلوانتخابسازيآمادهطرحيبراشهرازیقسمتاجرا شد که بر اساس آن »یانسانیطمحساخت

یباًتقرکهشدساختهیمسکونيهامجموعههکتار10حدودشد.بنا»ینماشبدونشهرك«اسمبه
یطیمحیستزیقعالکهینیوشهروندانيبراکهبودآنطرحینفلسفه اداد.جاخوددرراخانوار200

یکسانکهبودیناینماشبدونشهركدرسکونتشرطیناولدهند.پرورشرایقعالینادارند،يقو
نتواندینماشکهشدیطراحيطورشهركیناوباشندداشتهینماشیدنبا،کنندیمیزندگینجاادرکه
نقلوحملبهیدسترسکهگرفتقرارییجادرشهركینامکانحالینعدراماشود.داخلآنبه

يبازمحلیهتعبشد،گرفتهبکارطرحینادرکهیگريدابتکاربود.خوبیاربساتوبوسومترویعموم
هابچهيبازيبرایقسمتیمسکونبلوكهردربود.یمسکونيهامجتمعهمکفطبقهدرنکودکا
یاتاق،کودکانيبازمحلکناردرکهبودیناابتکارامااست،ینودریمتداولاقدامالبتهکهشدایجاد

همکاریناتعل.ینندبنشآنجادربتوانندهابچهینوالدتاکردنددرستمادرهاوپدراستراحتيبرا
مردمیاجتماعارتباطاتییاروپايکشورهادرمعموالًبود.یاجتماعارتباطاتيبرقرارامکانیشافزا
کودکانيبازمحلکناراتاقدرینوالدنشستن.شناسندینمرایگرهمدهایههمساواستکمیاربس

یگرهمدهمهکهگردیدمشخصبتکارااینسازيپیادهازسالدوازبعدشد.یاجتماعارتباطاتبهمنجر
ینایتجذابباعثهاينوآورینهماستنامتداولامریکینایغربفرهنگدرینکهابا؛شناسندیمرا

عملچگونهینندببتاکردندیمیدبازدمحلهیناازشهر،یگرديجاهاازافراد،ازیاريبسوشدمحله
ارکانباشهرایندرشد.ینماشبدونشهرفرهنگگسترشویجتروموجبیتجذابینهم.کندیم

شاخصازاستفادهباهمچنینوگفرهنواجتماعیبسترهايزیرساختباوارتباطاتوپیوندهاوفضامردم،
برسند.خالقشهراینیجادبه ااندتوانستهابتکار

رادانوبرودخانهیاندهسامطرح،یسمکمونیفروپاشازبعدشهرینادراست.بوداپستیگردنمونه
دریريجزااست،یضعریاربسشودیمردبوداپستازکهیبخشدردانوبکهییآنجااز؛کردندیهته

ازبوداپستيشهریریتمد.گرفتینمصورتهاآنازايهاستفادیچهقبالًکهشدهجادایرودخانه
رایاديزیتجمعکهساختییهاکافههانآدروکردهاستفادهیرجزاینایستیتوروياقتصادیلپتانس

یکشدنزنده-2وییزااشتغال- 1:ازاستعبارتشهردریتخالقینایرتأث.کردیمجلبخودبه
.)1389:8،هايشهردار(ماهنامهمردهيفضا
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یرساختزیريکارگبهباواقتصادييهابنگاهوفضاارکانباکهشودیممشاهدهبوداپستدربنابراین

منجرشهرایندریرگذارتأثخالقیتبهچگونهرهبريوابتکارشاخصازاستفادهوفناوريباصنایع
است.گردیده

بازرگانانازیاريبساست.شدهشناختهجهانجذابشهریندوملندن،ازپسینچشرقدريشانگها
دستبهراجهانشهرینترجذابنخسترتبهشهرینایلدلینهمبهودارندیاديزعالقهلندنبهجهان
جنگلشهربهخارج،یايدنوینچیانمرابطویتجمعازیزلبروآساغوليشانگهااست.آورده

با،داردقرارتسهیانگجنوبدرپوهوانگرودخانهچپکرانهدرشهرینااست.معروفهاخراشآسمان
بهبخشودبهيشانگهاشهردارد.یمعن»یادرفرازبر«ینیچبهنامشوآرامیانوساقازیاندکفاصله

.باشدیمیدجديمعمارباآنساختتازهیهناحیشرقبخشکهشودیمیمتقسرودخانهیلهوس
روویشرفتهپياقتصادبامدرنشهریکرايشانگها،ینظرسنجموردافرادازدرصد42بهیکنزد

ازاست.یسنمسلمانهاآنیتاکثریندواستیترکتربیشمنطقهینامردمزبان.انددانستهتوسعهبه
یشگاهنمابهمربوطکهاست2010اکسپويشانگهامنطقهحاضرحالدرشهریناجالبنکات

اکسپودرفراوانهايیتخالقوابداعاتارائهیلدلبهيشانگهاشهر.باشدیم2010سالدرالمللیینب
يشهرهاتیسلدرراخودنامویردبگرا»پروژهوطرحشهر«عنوانیونسکونسازماازتوانست،2010
شدسببوکردعملینچيبرایپرتابيسکوعنوانبهواقعدر2010ياکسپو.کندثبتجهانخالق

ارائهباتاداردقصديشانگهاگذارد.یانجهانيتماشابهراخودیدجداختراعاتوابداعات،کشوریناتا
یدواراموشودیلتبدیانوسیهاقویاآسمنطقهشهرینترخالقبهخالق،یعصناتوسعهویدجديهاحطر

درابداع«برندبهرا»يشانگهاساخت«برندبتواندکهکندیشرفتپینهزمینادريحدبهاست
.)1389:113،(خسرويدهدییرتغ»يشانگها

یرزدر،کنندیميرویادهپیدکنندگانبازدکهیحالدر؛ یعنیاکسپوپاركدریرزمینزبههازبالهپرواز
،اکسپوموضوعبرتمرکزباپاركینادرهستند.پروازحالدریهثاندرمتر20سرعتباهازبالههاآنيپا

آنیطکهشدهابداعیستمیس،پاركیزگیپاکحفظيبراینهمچنواست»بهتریزندگبهتر،شهر«که
کهیستمسینا.شوندیمیدهمکیرزمینزبهیهثاندرمتر20سرعتباها،دانزبالهدریختنیردورمواد

زبالهيهاسطلازیجاروبرقهمانندراهاخاکروبهوزباله،باشدیمخالءلولهوینتوربوکانالبهمجهز
هازباله،یرزمینیزدفعتامکشیندفرایطالبته.بردیمیرزمینزدرزبالهمخازنبهمکشباوکردهجمع

.)113:(همانشوندیمدفعزبالههايیستگاهادریتنهادروییگندزدا،یهتصف،متراکم،منفکهماز
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باهمچنینوآوازهواندازچشمواقتصادييهابنگاهفضا،همچونارکانییريکارگبهباشانگهاي
ابتکار،همچونییهاشاخصوفرهنگوهنرووريفناباصنایعدانش،بسترزیرساختسهازاستفاده
.مبدل گرددخالقیتعرصهدرشهرهاینترموفقازیکیعنوانبهتوانستهرهبريویريپذانعطاف

گیرينتیجه
شهرنظريمبانیمطالعهازهدفاست.شهرکنونییتهوخالقشهريهامشخصهوهایژگیواز
اساسبرهمچنینوداردوجودآندرکههایییتظرفباانتهرتالش شود تا کهاستیناخالق
یتهوبهوشوندیزمتماینکهايبراکالنشهرهاگردد.مبدلجهانشهربهکشورسالهیستباندازچشم

وکنندیلتبدجهانشهربهراخودشانشدنیجهانیندفرادرکنندیمتالشبرسند،خودشانیاصل
باشد.یرگذارتأثالمللیینبیندهايفرادرکهشوندیلتبديشهربهتاکنندیمتالش

تهرانخالقشهرگیريشکلبسترهاي:3نمودار

امااست.گرفتهشکلیجهانيرونداساسبرکهیمدارقراریصنعتیمیپارادادرماحاضرحالدر
يبراکهاستیناجالبنکته.روندیمیشپيمحوردانشعصرسمتبهحاضرحالدرجهانشهرها

يامنطقهیاکشورشهر،یچهیعنیاست.انتخابراهشتنهامحوردانشعصربهیصنعتعصرازحرکت
درتفاوت،يمعماردرتفاوتیعنییدانشيفضا.گرددینممحوردانشویانبندانشیعیطبيروندبا

Knowledge(یدانشکارکنانبهیاديزتوجهباعثکهمهاجرجذبویزيربرنامه worker(،يهاپارك
یصنعتعصرازکهاستیناشدنیدانشيبراراهیک.گرددیمیدانشگاهویدانشمراکزويفناور

کهاستیفرهنگصنعت،کنندیمتوجهآنبهمهميشهرهاکهمهمیقمصادازیکی.یریمبگفاصله

شهر خالق تهران

بسترهاي دانش

بسترهاي اجتماعی هنر و فرهنگ
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باشدیمايیانهراهاييبازوینماس،یسمتورصنعت،یهنگفرصنعتیقمصاداست.صنعتعصرمکمل
ينوآورمنشاء.باشدیمانسانیزنآنمنشاءوگرددیممناطقوشهرهاازیاريبسیتهوکنندهیینتعکه
انتخابجزياچارهاشییدرآمدزاوياقتصادتوسعهيبراتهرانبپذیریمکهاستایندانشیدتولو

دویدباآناندازچشمبهتوجهباتهرانشهردرينوآوريبراندارد.یفرهنگعتصنعصرودانشعصر
ویدانشیتهوممتازش،یتهوکهیانیبندانششهربهشهریرتصوینکهااول:شودیجاداينوآورنوع

چهباوچگونهینکهایعنیگرددیریتمد،ییرتغیرمسینکهادومو؛گرددیلتبداستیفرهنگ
بخشچون.یمدهحرکتیدانشيشهرواندازچشمسمتبهراتهرانيانوآورانهوخالقيیکردهارو

داشتهخالقانهيهاهدفیدبااول؛گرددیبرمحرکتیرمسبهحوزههردرينوآورویتخالقازیمهم
.)1390:76،الیاسیدکتر(یمباشداشتهخالقانهیرهايمسینکهادومویمباش

وتگزاسآستینماننديترکوچکشهرهايوبرلیننیویورك،لندن،مانندجهانبزرگشهرهايدر
برايفقطاولویتاینامااست.شدهتبدیلراهبردياولویتیکبهخالقوصاديتاقتوسعهنیوکاسل

کیفیتافزایشباعثفرهنگیوخالقهايیتفعالبلکهنیست،اشتغالوثروتتولیديهافرصتایجاد
ونوآورانهتفکرتوانمنديباعث؛کنندیمکمکمحالتدرزندگیکیفیتبهوشوندیمريشهزندگی

برايهفزایندرقابتبامواجههدرشهرهویتبهوشوندیماقتصاديهابخشسراسردرمسئلهحل
فرهنگیوخالقانههايیتفعالهمین.دهندیمشکلهویتیبازشناسیوگذاريیهسرمااستعدادها،

کهاجتماعیيهاگروهومحالتبرايییهافرصتوهستنداجتماعیتوسعهبرايقدرتمندايیلهوس
وشهرهاخالق،وانسانیهايیهسرماجذببراي.سازندیمفراهمباشندیممساعديناوضعیتدچار

ازغیر.شوندبدیلتخالقشهربهبتوانندکهباشندداشتهخاصهايیژگیوبایدآنبهوابستهمناطق
فرهنگیواجتماعیبسترهايبرتر،يآورفنباصنایعویژههبوصنعت)و...هادانشگاه(دانشبسترهاي

خودبهیمهمجایگاهاجتماعیبرابريوزندگیکیفیتزندگی،محلمطلوبیتاجتماعی،نوعت:چون
دیگرشاخصیعنوانبهگفرهنوهنرشهر،یکدرخالقهايیهسرماجذببرعالوه؛انددادهاختصاص

يهنر،یفرهنگیعصناخالق،طبقهمفهومسهبرخالقشهر.آیندیمشماربهخالقشهرهايبراي
و استفراهمتهراندرخالقشهرتحققيبسترهاوهاینهزمبنابراین دارد.یدتاکيفناوروعلموخالق
،یفرهنگهايجاذبه،یمذهبهايیتظرف،یفرهنگ،يهنر،یخیتارسابقهوجودباتهرانقطعاً

خالقشهرتحققجهتدرتواندیمخالقیعصناويفناوروعلمیدورکراندازيراه،هانامهیشنما
.کندحرکت
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تهرانشهردرهاآنازاستفادهتأثیروسازوساختجدیدهايتکنولوژيارائهوتهرانشهرداريمالکیتتحتاستخرهايوريبهرهمیزانبررسی
خصوصیبخشباآنمقایسهوآنوريبهرهافزایشبرايجدیدراهکارهاي

تهرانبازارراهپیادهارزیابیعفافوجابحموضوعدرشهردارياقداماتبرنظريونقد

تهرانشهردرساختمانانرژيممیزي
نیازهابررسی؛تهرانشهرجوانانورزشیوفرهنگیاجتماعی،سنجینیاز

فرهنگیواجتماعیيهابرنامهوهاتیفعالازجوانانيبرداربهرهمیزانو
تهرانشهرداريورزشیو

شهرياموردرشهروندانمشارکتبررسیبیستمناطقوتهرانکالنشهردرآنگسترشومخدروادممصرفسوءبهشگرای
راهکارها)وپیشنهادهاموجود،وضعتبیینوتحلیلنظري،رویکردو(مبانیدوگانهو

ارزیابیو(معرفیخانوارسرپرستزناناجتماعی-اقتصاديتوانمندسازي
تهران)شهرداريعملکرد

موردي(مطالعهامروزتهرانمساجدمدرنچندگانهکارکردهايبررسی
غرب)شهركجامعمسجد

هاي(پایگاهبحرانهاياتاقوضعیتبررسی(تهرانشهرداريمناطقپشتیبانیشهريهايتونلدرایمنیمالحظات)توحیدتونلموردي:مطالعه(




