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چکیده
شهرهاي خّلّلاق بهعنوان مراكز نوآوري ،خّلّلاقيت و تبديل ايده به ثروت ،قلمداد ميگردند .از آن جا كه ايده و نوآوري عناص يتباقر يلصا ر    
در عصر جهاني شدن ،هستند؛ داشتن شهر خّلّلاق ،آرزوي هر جامعهای است .اما ،به واقع شه خ ر ّلّل ش هنوگچ قا ه تسا ير هچ و و گژي ييييييييييييييي ه و ا
صها يي دارد؟ شرايط الزم براي اين كه شهري خّلّلاق باشد چ سي ت؟ چگونه خّلّلاقيت شهروندان باعث توسعه ميگردد؟ اين تح يق ق با بررسي
شاخ 
تحليلي موضوع سعي در پاسخ دادن به سئوالهاي مذكور دارد .روش تحقیق پژوهش مورد نظر توصیفی -تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و هدف
یباشد .اساس اقتصادي شهرهای
مقاله حاضر دستیابی به پاسخ سؤاالت پژوهش یعنی ،یافتن شرایط الزم برای شهرهای خالق و راهبردهای آن م 
خالق بر پايه فرهنگ و منابع فرهنگي است و از مفاهيمي چون صنايع فرهنگي ،صنايع خّلّلاق و اقتصاد خّلّل نخس قا
پرورش استعدادها و ايدهها نيازمند محيطي تنوع پذير ،بردبار و سا زاب تت تتت .اگ وم يرهش ر ّفّف هب ق بذج

م نايم هب ييييييييييي آيددد .ج و بذ

خ دارفا ّلّل اق ب وه يريگراك 

         آنها ا در

مديريت ،اقتصاد و صنايع فرهنگي باشد ميتواند در صحنه رقابت و توسعه اقتصادي نيز مو ّفّفق عمل نمايد .در این میان کالنشه یربت ر زز ززز ،ن و شق
جايگاهي ويژه در عرصه مّلّلي و بعض ًاًا يب نالمللي ايفا مينمايد و سهم عمدهاي در بروز فعاليتتته و هناروآون يا قالخ داصتقا هصرع

دراد

هب و

   

لحاظ دارا بودن پیشینه تاریخی و فرهنگی ،وجود آثار تاریخی -مذهبی در سطح شهر و دارا بودن امکانات و پتانسیلهای زیستمحیط تهج ی   
جذب گردشگران داخلی و خارجی ،اولین بودن این شهر در تمام زمینهها ،توسعه من تعنص و دازآ قطا یی ییی ،ط حر

و یداصتقا بسانم یراتخاس   

سا قب ه اقتصادی مطلوب ،زیرساختهای حملونقل عمومیو خصوصی ،داشتن ارتباط با س قن ریا ا  ناهج ط از بترا قیرط ا رگید و رود هار زا ط      
ارتباطات ،قابلیت تبدیل شدن به یک شهر خالق را دارد.

واژگان کلیدی :خالقیت ،شهر خالق ،فرهنگ و هنر ،تبریز ،توسعه
 -1بشیر بیک بابایی (نویسنده مسئول) bashir_beygbabaye@yahoo.com
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 مقدمهدر طول تاریخ آنچه موجب برداشتن گامهاي بلند به سوي کامیابی و تغییرات مثبت در شیوه زیست انسانننه دش ا هه ههه،
برگرفته از اندیشه یا نبوغی تکامل یافته بوده است .لذا از دهه  1980توسعه فرهنگی -محلی ،به مهمممت یر ننن بخ زا ش
دستور کار شهرها و مناطق کشورهاي توسعه یافته دنیا تبدیل شد .برنامهریزي فرهنگی شهرمحور بهعنوان مهمممت یر ننن
خط مشی نوآوري فرهنگی محلی سالهاي اخیر پدیدار و واژه «شهر خالق»  Creative Cityبه ی كرحم روتوم ک    
یکن يرهش ؛د   
مدنی تبدیل شد .بی تردید محیط شهري موفق محیطی است که استعدادها را پرورش داده و جذب می ی
که مولد تحقیق و پژوهش بوده و قادر است بخشهاي جدیدي را به ابعاد اقتصادي ،فرهنگ یتیریدم یعامتجا و ی    
شهر بیفزاید و فرصتهاي جدیدي را بدین شکل براي شهرها در مقیاس ملی و فراملی ایجاد کند .خالقیت د  ررر ش ره
باعث رهایی از بنبستهاي مدیریتی و کالبدي و پیادهسازي دو اصل مشارکت و کارآیی که از ش خا صصصه یلصا يا   
در حوزه حکمروایی شهري میباشد ،میگردد .همچنین ،ایده شهر خالق ب اریدم يار نن ننن ،برنامهههری زاسرهش و ناز ان   
باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر میشود و به تنوع عالی  دیاقع و ق د نهپ ر ه ش  هر     
احترام میگذارد .در نهایت شهر خالق باعث ساري و جاري شدن تفکرات شهروندان براي بهتر شدن محیط زن یگد
صه یاهدربهار و ا   
و ارتقاء کیفیت زندگی آنان میگردد .براي شناخت شهر خالق ابتدا باید مفاهیم ،ارکان و ش خا ص ص
شهر خالق و شرایط الزم برای رسیدن به شهر خالق مشخص گردد .در این مقال نآ رب یعس ه نیا هب هک تسا        
موضوعات پرداخته شود.
شهرها همواره مکانی برای ابداع نوآوری و خالقیت هستند .چنانچه «م روفما دد» معتق هیلوا طباور رهش رد تسا د      
زیادی وجود دارد که منجر به نوآوری اجتماعی و خالقیت در زندگی شهری میشود .از نظر وی شهر ،مح یلجت ل   
شدن است که طی قرنها ،نوآرویهای زیادی را پدید آورده است .حال ما برای داشتن شهر قالخ

یرتسب دنمزاین    

یدر شهر است که
هستیم تا از طریق آن ،شهروندان بتوانند شهر خالق را شکل دهند .این بستر همان فضاهای عموم 
شهروندان از طریق حضور در آنها میتوانند ظرفیتهای بالقوه خالقیت خود را به ظرفیتهای بالفعل تبدیل کنند.
مزیتهای رقابتی در هر مکان و هر شهری مستقر نمیشود و باید شرایطی برای آنان فراهم ش  دو ( ( Musterd, 2010:

 .)2درواقع ،متخصين ،هنرمندان ،مح ّقّققان و ...در شهرها يي كه محيطها يي دلچسب از نظر فرهنگي ،اجتماعي ،نه يدا
و اقتصادي داشته باشد ،ساكن ميشوند ).(Ghorbani, et. al. 2012: 2
در شهر خالق ،گرچه هنرمندان و فعاالن در اقتصاد خالق نقش مهمی را ایفا میکنند ،اما تنها منشأ خالقیت محسوب
نمیشوند .خالقیت میتواند از هر منبع و از سوی هر شخصی (که به مسائل به شکل مبتکرانه پرداخته است ؛دشاب )   
مددکار ،تاجر ،دانشمند ،مهندس ،مدیر اجرایی و یا کارمند دولت .این دی یقالخ گنهرف هدش هنیداهن زا هاگد ت رد    

  

چگونگی عملکرد ذینفعان شهری دفاع میکند .به این ترتیب با تشویق قانونی کردن استفاده از خالقیت و تص رد رو
عرصههای عمومی ،خصوصی و اجتماع محلی ،بانک ایدههای ممکن و راهحلهای بالقوه ب یرهش لکشم ره یار     
گستردهتر و پربارتر خواهد شد ).(Shahabiyan & Rahgozar, 2011: 34
گاهي اوقات شهروندان ميتوانند شاهد رشد سريع كي

شهر و حركت به سوي پراكندگي شهري باش دن

يرايسب هك   

از ويژگيهاي اصلي خود را در بين حومههاي جديد از دست ميدهند به گونهاي كه هزينههاي زندگي اف اديپ شياز   

صهای شکلگیری شهر خالق65 ...
بررسی شاخ 

ميكند .در اين زمان مديران شهري اقداماتي نظير اجراي برنامههاي مؤثر كاربري زمين ،منطقهبندي و است ددجم هداف   
از زمينهاي رها شده در مركز شهر ،جهت رسيدگي به اين مشكالت انجام ميدهن  د ( ( .)Florida, 2004:25ام نيا ا   
برنامهها بهطور گسترده منجر به درهم آميختگي و افزايش تراكم و گسترش عمودي شهرها بهویژه در مرا يرهش زك   
ميشود و مراكز شهري حس مكاني خود را از دست ميدهند ) .(McCann, 2007:188هرچند ا هب رجنم دنور ني    
گسترش مراكز علمي ،فناوري ،نوآوري و نهايت ًاًا گسترش سرمايههاي انساني خ ّلّلاق ميگردد ،اما تا زماني كه اين چنين
توسعهاي بر مباني نظري سنتي شكل بگيرد ،پيامدها يي چون افزايش ب كي اري ،افزايش نابرابري فضا يي در داخل ش ره
و بدتر شدن شكاف اجتماعي و اقتصادي را به دنبال دارند ( (Zimmerman, 2008: 230–242 .در این راستا ،حركت
به سوي تحقق و ايجاد شهرهاي خ ّلّلاق راهكار اساسي براي حل اين گونه بحرانها ميباشد .در اين گون رهش ه ه اب ا    
تأ يك د بر نخبگان و متخصصين برنامهريزي شهري ،مديريت شهري ،شهرسازان و ساير علوم مربوطههه ،ش ليدبت اهره   
به مكان جذاب براي مطالعه ،محل كار و حفظ نخبگان شهر ميگردد و با بهب ملع زكارم و اهاگشناد تيفيك دو ييييييييييي ،
يك فيت كار ،يك فيت زندگي ،سطح تحمل و شيوه زندگي م 
یتوان در اين مسير حركت  درك ( ( (Healey, 2004:95 .در
اين مقاله سعي بر آن است ويژگيها و ابعاد اين شهرها كه تحت عنوان "شهرهاي خ ّلّلاق" در علوم شهري ،اقتص يدا
و اجتماعي است ،مورد بحث قرار گيرد .يونسكو نيز جهت حفظ تنوع فرهنگي سعي در شناسا يي اين شهرها دارد.
در رویکردهای نوین به شهر ،شهر خالق بهههعن او ننن ی  هصرع رد یدربهار شور ک ت کف رررر ررررر ،برنامهههری یارجا و یز   
طرحهای شهری مطرح شده است .با توجه به تغییرات بسیار عمیقی که در محیط شهر در حال وقوع است ،خالقیت
مسئولین ،صاحبان مشاغل و ساکنین شهر ،یک عامل حیاتی در حل بسیاری از مسائل شهر به شمار میرود .از س يو
   

ديگر با روند جهاني شدن و به وجود آمدن فرهنگي واحد و تضعيف فرهنگ بومي ملل ن هب يگنهرف عونت هب زاي

شدت احساس ميگردد .شهرهاي خ ّلّلاق همانگونه كه در اين تحقيق بدان پرداخته خواهد شد -پاسخي ب ياهزاين ه   
استفاده از ايده و خ ّلّلاقيت ساكنين براي توسعه در ابعاد مختلف و توجه به فرهنگ و توسعه فرهنگي ميباشد .ا رد ني
حالي است كه تحقيق در حوزه شهرهاي خ ّلّلاق هنوز در كشور ما به شكلي جدي و گسترده مورد توجه پژوهش نارگ
قرار نگرفته است و ميطلبد كه تحقيقات متنوعي در زمينه شهرهاي خ ّلّلاق صورت گيرد.
در تحول اقتصادهای دانش محور ،شهرها و مقوله مدیریت شهری ،نقش کلیدی را به خص هد ود رد صو ه هتشذگ     
ایفا کردهاند .بنابراین در راستاي تداوم و افزایش سرعت پیشرفتهاي علمی و تکنولوژیک شگرفی ک رد ام روشک ه   
سالهاي اخیر داشته است ،لزوم توسعه شهرهاي فعلی ایران علیالخصوص کالنشهرها با تأکید ب رهش ر ه قالخ يا   
ی،
امري ضروري و حیاتی است .کالنشهر تبریز شهری پویا ،زنده و مردممحور است و دارای تنوع اقتصادی ،اجتم عا ی ی
فرهنگی ،شهری ،تاریخی و علمی است .بنابراین پتانسیل حرکت به سمت ش رهش اب زونه یلو دراد ار قالخ ره

    

خالق فاصله زیادی دارد .این شهر از مشکالت و مسائل عدیده بیشماری رنج میبرد که این مشکالت در حوزههاای
گوناگون اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی و ...قابل طرح میباشد .یکی از مسائل اساسی در حوزه
مدیریت شهری تبریز ،تأمین مکان و اختصاص منابع الزم ب و ناگبخن یار

ی،
یمز رد رهش ناقالخ نننن ن ننننننههاای اقتص دا ی ی

فرهنگی ،هنری و اجتماعی است جهت ظهور طبقه خالق در مدیریت شهری برای ح شم ل کک کککالت ش داجیا و یره   
شرایط بهینه یک شهر خالق برای کالنشهر تبریز.
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ضمن ًاًا سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور ،برای سال  2016کالنشهر تبریز و ب لاس یار   
شهر یزد را بهعنوان خالقترین شهرهای ایران به سازمان همکاری اسالمی ( )OICمعرفی کرده است

2017

(Weeknews,

.2014).
ازجمله اهداف مقاله حاضر شناخت مفاهیم ،ابعاد و ویژگیهای شهر خالق میباشد که در بسیاری از شهرهای جهان
توسعهیافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته استتت .همچنیننن ش هك يطيار   
كي

شهر بايد داشته باشد تا شهري خ ّلّلاق قلمداد گردد ،مورد بحث قرار گيرد ،تا در نهايت يتخانش نمض      هرچنددد

اجمالي از ادبيات مفهومي و نظري شهرهاي خ ّلّلاق ،راهبردهای و پیشنهادات الزم برای تبدیل کالنشهر تبریز ب کی ه   
ی -تحلی  هدوب ل وو ووو روش و
شهر خالق و کارآفرین ارائه میشود .در این راستا ،روش پژوهش در ای فیصوت هلاقم ن ییی ییی
یباشد.
ابزار مورد استفاده تحقیق نیز مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک معتبر م 
 پیشینهاگر به اندازه كافي در تكوين نظريه شهر خ ّلّلاق به عقب برگرديم ،به جان راس يك ن و ويليام موريس برمي هك ميروخ   
ت
در عصر و كي تورياي انگليس در مقابل اقتصادهاي سودمندگرا ،ايستادگي كردند و اقتصاد هنر را كه تأ يك د ب يلاعف ر تت تت
هاي انساني خ ّلّلاق داشت ،مورد تأ يك د قرار دادند .برطبق نظر آنها ،نهتنها آثار هنرمندان بلكه ،كاالهاي ارزشمند هم از
جنبه كاربردي و هم از جنبه هنري مد نظر بود ).(Ghorbani & et. al., 2012: 3
یداند كه در نوآوري و ابتكار صنعتي مو ّفّفقند .ایشان در کتابهای «سیستممم
جين ج كي بز شهرهاي خ ّلّلاق را شهرها يي م 
های بقا» و «ماهیت اقتصادها» بر اهميت شهرهاي خ ّلّلاق براي توسعه اقتصادي -اجتم م ديكأت يعا ييييييي ورزد .او عق هدي
طهااي
دارد كه محيط انسان ساخت ميتواند شانسهاي خ ّلّلاقيت شهري را اف هد شياز دد ددد .ب بكيج يار زز ززز ،كل يحم دي طط طط
شهري خ ّلّلاق ،در گرو تنوع هم در زمينه فضا يي و هم اجتماعي و اقتصادي است .مح ّلّلات بايد عملكردهاي چندگانههه
اي داشته باشند ،بهصورتي كه يخ ابانهاي آنها از فعاليت و بنج و 

رد شوج

اعاس ت خم  ت پ زور فل ر اب  شششششش ش ششششششششد. .

ج كي بز ميگويد :در محيطهاي شهري متنوع ،كارآفرينان ميتوانند از طريق دسترسي متنوع به دانش و مهارتها به س دو
برسند (.)Hospers and van Dalm, 2005: 10
ش» مط رک حر دد ددد .نظ زا شيپ روهظ وا ر
اولين بار «دبور» در سال  67 91مبحثى با عنوان «شهر تماشایی یا شهر نم یا ش ش

  

موعد ايده تلفيق فضاى اقتصادى و فرهنگى در مقياس انسانى  -بهویژه در موضوعاتى نظ هاضف ري ا ج دلوم ى ديدد دد ددددد،
مجموعههاى فرهنگى و به نمايش در آوردن محيطهاى بصرى میباشد در کالنشهرهاى اصلى سراسر جه هب زین نا    
چشم میخورد ( .)SCOTT, 2006تئوری شهر خالق با مطالعات گسترده افرادی چون آندرس  نو ( (  ،) 1985م گربملا
و زندر (  ،) 1996کورترایت (  )1 200نیز حمایت شد ( .)Songmi, 2005: 19پیترهال در کتابهای خود با عنوانهای؛
«شهرها در تمدن ،فرهنگ ،خالقیت و نظم شهری» (  ) 1998و همچنین کتاب «شهرهای خالق و توسعه اقتصادی» در
سال  ، 2000راهکارهایی برای خالقان شهری در شهرها به موضوع شهر خالق پرداختهاند .و لندری (  ) 2000به همراه
فرانکو بیانچینی با انتشار کتاب «شهر خالق» ،مفهوم شهرهاي خ ّلّلاق را بهعنوان عكس العم ّلّلي در مقابل مسائل ش يره
در مواجهه با بحران شهري بينالمللي كه در مرحله گذار به فرا صنعتي و اقتصاد جهاني رخ داده است ،در نظر گرفتههه
اند (.)Simeti, 2006: 16
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هاسپرز (  ) 2003مقاله تحت عنوان شهرهای خالق ،مکانه ورپ یا ر رد هتفای ش

ش ،ب دیناسر پاچ ه    
د داصتقا ان ششششش ششششش

درعینحال ،اولین کسی که بحث «مناطق و شهرهاي خالق» را مطرح کرد ،ریچ وب ادیرولف درا ددد دددد .او در س لا
اولین کتاب خود را تحت عنوان  Creative Classبه چاپ رساند و پ رد نآ زا س

2002

 2005م  يرگید باتک يدالی را   

براي تقویت موضوعش منتشر کرد .در  2007میالدي نیز آلن .جی .اس اب دوخ شهوژپ رد تاک ناونع       «ش یاهره
خالق» مباحثی را در ارتباط با شهرها و مناطق خالق مطرح نموده و نشان داد که چگونه ساختارهای اقتصادی نوین،
یکند
گونههای خاص از نوآوریهای اقتصادی و فرهنگی را در شهرهای خالق نمایان می ی

(Malekabadi & et. al.,

2014: 107).

یپردازد .او در جهت پاسخگو يي به اين سؤال است
ريچارد فلوريدا در پايان نامه خود به ظهور طبقه خ ّلّلاق در شهر م 
كه چرا بعضي از نقاط ،رشد و رفاه باال يي دارنددد ،در ح اب نارگيد هك يلا م هك يشالت ييييييييييييييي كنن ينچ د نن ننن رف ار يها
ندارند ) .)Zimmerman, 2008: 232فرضيه فلوريدا اين است كه مو ّفّفقيت اقتصادي كي

يهاي توسعه
شهر بر استراتژ 

اقتصادي سنتي (مثل استخدام صنعتي ،توسعه صادرات ،يا توسعه نيرروي كار) است او ررر نيست د رتشيب هكلب ؛ ر گرو     
جذب استعداد خ ّلّلاق است ( .)Donegan and Lowe, 2008: 46از نظر او در اقتص يدج دا دد ددد ،خ ّلّلاقيت كي يناسنا     
سرمايه بسيار ارزشمند است و همواره گروهي از افراد خ ّلّلاق ،شكل ،جهت و جغرافياي توس يدج يداصتقا هع د دد دددد ،را
تع يي ن ميكنند .فلوريدا اين گروه را طبقه خ ّلّلاق (شامل استادان دانشگاه ،شاعران ،رمان نويساننن ،هنرمن اد ننن ،طراحاننن،
متخصصین صنایع دانش بنیان ،معماران و انديشمندان) ميخواند).(Ghorbani & et. al., 2012: 4
یكند كه افراد طبقه خ ّلّلاق ،آهن رباها يي هستند كه مؤسسات و شركتهاي متحرك با رشد و فن يروا
فلوريدا بحث م 
باال را جذب ميكنند .فلوريدا در رابطه با جذب اين گروه ميگويد كه اگر در مكاني چنين افرادي وجود داشته باشند
صنايع با فناوري باال ميتواند در آن مكان تح ّرّرك ايجاد كنند (.)Pratt, 2008: 4
کاستا و همکاران (  ) 2007در پژوهش خود با عنوان «بحث در مورد حکمروایی شهر شچ :قالخ

مم مممان یاهزاد ی یارب    

اقدام عملی» به معرفی شهر خالق پرداختهاند .ایشان معتقدند که پیادهسازی پروژههای مربوط به ش رد قالخ یاهره   
سراسر جهان به حکمروایی شهری تبدیل شده است .مک گراهان و وجان (  ) 2007در مقاله خود تحت عنوان «ط حر
مجدد طبقه خالق برای بررسی جریانات رشد در نواحی شهری و روستایی» با الهام از ایده فلوریدا ،ب دارفا هکنیا ر    
طبقه خالق به سمت مناطقی کشیده میشوند ک زا ییالاب حطس زا ه

نرادروخرب یگدنز تیفیک دد دددد ددددددد ،تأکیددد نمودنددد.

ساساکی (  ) 2008در مطالعه خود با عنوان «توسعه شهرهای خالق از طریق شبکه» به این نتیجه رسیدند که مهمت یر ننن
عامل برای ترویج شهرهای خالق تأسیس برنامههای تحقیقی و آموزشی برای توسعه من  تسا یناسنا عبا ((( (((( Sasaki,

.)2008
ت.
از نظر هاو يك نز دوره فرا صنعتي و اقتصاد خ ّلّلاق ،گذر از ايدهها و اظهار خ ّلّلاقيت به توليدات ب زرا ا ششش تج سا يرا تت تت
اقتصاد خ ّلّلاق به وسيله مجموعهاي از صنايع كه توليد كننده و داد و ستد كننده دارا يي هاي فكري هستند ،مث عيانص ل   
كپي رايت ،صنايع انحصاري ،صنايع داراي عالمت تجاري و صنايع طراحي تعريف م ييي ش نو ددد .ص خ عيان ّلّل لماش قا    
ت ،معم را ييي ،
تحقيق و توسعه ،نشر ،نرم افزار ،تلويزيون ،طراحي ،موسيقي ،فيلم ،اسباب ب زا يييهاا و ب زا ييي هاا ،تبليغات ت
هنرهاي اجرا يي  ،مشاغل ،بازيهاي ويدئو يي  ،مد ،و هنر ميباشد .مدلهاو يك نز ب قالخ داصتقا عیانص دشر يار و   
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واكنشهاي خ ّلّلاق به اين تغ يي ر بر خصيصههاي انساني ،ايدهها ،استعداد و يادگيري بيش از تمركز سنتي ب اد ر ددههاا و
سرمايهها براي مو ّفّفقيت اقتصادي استوار است (.)Simeti, 2006: 13
مؤذنی (  ) 1389در رساله دکتری خود بهعنوان «بررسی بسترهای اجتماعی و فرهنگی شهرهای خالق و نوآور مطالعه
ی حض رو ر یناسنا هیامرس     
موردی :استانهای ایران» به معرفی شهرهای خالق و و نوآور و عمدهترین جنبه آن یعنی ی
خالق (طبقه خالق) و نیز مطالعه برخی بسترها و زمینههای اجتماعی و فرهنگ جیا رب راذگریثأت ی ا نیا یاقبا و د

    

شهرها و مناطق مورد نظر پرداخته و به این نتیجه رسیدند که در ایران براب الخ رهش یاهریغتم زا یعامتجا یر ققققققققققق ،
رابطهای مثبت با خالقیت و نوآوری شهری دارد.
ربانی خوارسگانی و همکاران (  )09 13در مقالهای تحت عنوان «بررسی نقش و تن یاهرهش داجیا رد یعامتجا عو     
خالق و نوآور مورد مطالعه؛ شهر اصفهان» به بررسی جایگ رد یعامتجا عونت ها

جیا ا الخ یاهرهش د ققققققققققققق و ن روآو

پرداختهاند .موسوی (  )39 13در پژوهش خود با عنوان «رتبهبندي محالت شهر سردشت هب تكرح رظن زا 
خ ّلّلاقيت با تأ يك د بر تحقق شهر خ ّلّلاق با استفاده از تاپسيس و  »ANPمؤلفههای شهر قالخ

يوس

    

الحم رد ت ار تشدرس 

  

بررسی نمود و به این نتیجه رسید که معیار نوآوری بیشترین تأثیر را در حرکت یک محله به سمت محل الخ ه ققققق در
صهای تعداد مراکز علم و فنآوری و تعداد اختراعات بیشترین نق ار ش
شهر سردشت داشته است .در این میان شاخ 
در تحقق شهر خالق سردشت دارند.
در اين تحقيق سعي بر آن است ،كه به پاسخگو يي اين سؤاالت پرداخته شود كه شهرهاي خ ّلّلاق چه ويژگيها و ابعادي
دارند؟ شرايط الزم براي اين كه شهري خ ّلّلاق باشد ،چيست؟ ارکان یک شهر قالخ

ادک مم مممان رهش ؟د ها ييييي خ ّلّلا ققق چه

ويژگيها و ابعادي دارند؟ چه بسترها و زمينهها يي در شكلگيري رو كي رد شهر خ ّلّلاق مؤ ّثّثر بوده است؟ در اين راستاا با
مطالعه در تحقيقات انجام شده سعي ميگردد ،ابتدا مفهوم خ ّلّلاقيت شهري و چرخه ظهور و تبديل خ ّلّلاقيت ب عسوت ه هه ههه
شهري ،سپس شرايط و راهبردهای الزم برای تبدیل شدن یک شهر خالق ارائه میگردد.
 مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری -1مفهوم خالقیت
خالقیت دربردارنده تجربه ،ابتکار ،ظرفیت عاوق یسیونزاب  ددد دددد ،نامتع فرا

ل ان خاد تننن،
دوب نن ننن ،نگ ئاسم هب هزات یها لللل لللل

لهاي محتمل مسائل ،کش رتشم طاقن ف ككككككك از می طاقن نا   
تصویرسازي بدیع از سناریوهاي ممکن در آینده و راه ح 
یباشددد .خالقیت رازبا  ييييي ب ندرک هنیشیب يار    
تها و داشتن دیدگاهی انعطاف پذیرنسبت به مسائل می ی
افتراق و تفاو 
ت (Sajadiyan, 2012:
امکانات در هر شرایط و افزودن ارزش و معنا به نتیجه اقدامهاي انسانی در ه نیمز ر هه هههاي است ت

42).

 -2شهر خالق

اغلب به اين مسأله اذعان شده است كه خ ّلّلاقيت و ن سا يرهش هديدپ كي ندوب روآو تتتتت تتتتتتتت .تقريب ًاًا "هم تارييغت ه   

تكنولوژ يكي و سازماني به لحاظ اقتصادي مهم در حوزههاي شهر مانند شروع شده و رشد كردهاند و ج بوکاج نی   
در کتاب مشهورش «اقتصاد شهرها» استدالل میکند که حتی کش رهش رد یزروا ه رک دشر ا دددد ددددد .تنه وح رد ا زز زززههاای
متراکم از جمعیت که در آن مردم از مکانهای مختلف و با مهارتها و مشاغل بسیار متفاوت برای تج اقالم ترا ت   
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میکردهاند ،احتمال ترکیب نوین وجود داشت ،ترکیبی ک تیاهن ه ًاًا ا یگنسون بالقنا هب  ن یماج دددددد ددددددد .پیتره باتک رد لا   
ی .) 24 :39 13 ،بن نیاربا
متنفذش «شهرها در تمدن» استدالل میکند که شهرها گهوارههای خالقیت سوم( دنتسه  و ییی ییی
شهرها بهطور فزآیندهای از مفاهیم شهر خالق ( )Landry, 2008: 35و طبقه خالق ( )Florida, 2002: 46با تأکید بر
اهمیت فرهنگ و هنر در بافتهای شهر استفاده میکنند (.)Cooke and Lazzeretti, 2008: 65
یکنیممم،
فلسفه شهر خالق آن است که« :در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهل م روصت لوا ه ییی ییی
وجود دارد» اگر بتوانيم شرايطى فراهم كنيم كه مردم بتوانند براساس تخيالت بلندپروازانه فكر ،برنامهههر لمع و ىزي   
كنند و فرصتهاى توسعه بهطور مداوم تكامل يابد ،مىتوانيم به تحقق شهر خالق نزدیکتر شويم .اين فرصتها مى
توانند در برگيرنده اقدامهايى براى توليد ثروت و افزايش بازده اقتصادى ،ارتقاى زيباییهاى بصرى در محيط ش ىره
يا حل مسائل اجتماعى (ازجمله بىمسكنى و بدمسكنى) باشند ).(Saeidi, 2010: 5

شکل  -1فرآیند برنامهریزی در راستای تحقق یک شهر خالق
Source: Mousavi, 2013: 25

درواقع متغيرهاي شهر خ ّلّلاق عبارت است از فناوري ،استعداد و سطح تحمل كه در بين طبقه خ ّلّلاق بسيار پراهميت و
یباشند .اگرچه اين سه متغير به تنها يي منجر به خ ّلّلاقيت نميشود ،ولي آنها بهعنوان عاملهاي ج نك بذ ن هد   
بارزتر م 
و شكلدهنده به شهر و قراردهنده آن به سمت شهر خ ّلّلاق عمل ميكنند ( .)Florida and Kennedy, 1998: 36شکل
شماره یک فرآیند برنامهریزی در راستای تحقق یک شهر خالق را بهطور کامل نمایان میکند.
یکند
نظریه شهر خالق ،توان بالقوهای را برای تقویت و بازسازی فرهنگ محلی ،هویت و کیفیت را یگدنز  ا م هئ یییی یییی
( .)Medeiros, 2005: 15به زعم مدریوس ،دیدگاه و نظریه شهر خالق پاسخی است به تغییرات اجتماعی ک دوخ ه   
وابسته به تغییرات تکنولوژیکی محصوالت و افزایش روزافزون اهمیت تبادل اطالعات در دنیای پست م سا نرد تتتتت.
برد فورد (  2004نقل شده در مدریوس ) 15 : 2005 ،پیشنهاد میکند که شهرهای قالخ

بوپ یمدرم اب اااا ااااا ،باتجرب و ه

یکنن هعماج ات د    
خالقیت و نوآوری جایی که ایدهها تقویت شده و مردم در تمام بخشهای زندگی با هم تالش می ی
خودشان را به مکانهایی بهتر برای زندگی ،کار و بازی تبدیل کنند.
لندری (  ) 2000بیان میکند که نظریه شهر خالق به سادگی ،راه جدید انجام کارها است که مرتبط با م یرهش نارید   
ی ،موان ن و تیقالخ دوجوم ع و یروآ     
است و دیدگاههای بروکراسی و خارج از رده برنامهریزی و توس داصتقا هع یی یی
هستند .مفهوم شهر خالق بهصورت متنوع و وسیع به کار برده میشود .در یک مفهوممم ،ش ییاهرهش قالخ یاهره    
هستند که قادرند راه حلهای جدیدی را برای مشکالت روزمرهشان ارائه دهند .مفه الخ یاهرهش رگید مو ققققققققق  ،بر
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یگیرن هک د   
تولیدات فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید کاالها و خدمات فرهنگی با فعالیتهایی در ارتب ارق طا ر م  ییی ییی
مرکز خالقیت به حساب میآیند .مفهوم دیگر بر ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایه انسانی خالق تأکید میکنددد
).(Rabbani, 2010: 161
از ديدگاه خالقيت منطقهای ،شهرى مىتواند ادامه حيات دهد كه بتواند كي ى از قابليته  دوخ هدمع ىا و رد 

لصا     

مزيت نسبى خود را پيدا كرده و آن را از طريق جذب افراد مرتبط با آن مزيت ،توسعه دهد .كي ى از چن ىاهدامن ني   
پرقدرت در سطح امر كي ا ،وال استريت در نيويورك است كه محل متمركز سرمايه در بازار بورس مىباشد و ديگ ىر
هاليوود در لس آنجلس كه نماد سينماى صنعتى است.
يتوانند شاهد رشد سريع كي
گاهي اوقات شهروندان م 

شهر و حركت به سوي پراكندگي شهري باش يرايسب هك دن    

يدهند به گونهاي كه هزينههاي زندگي اف اديپ شياز   
از ويژگيهاي اصلي خود را در بين حومههاي جديد از دست م 
ميكند .در اين زمان مديران شهري اقداماتي نظير اجراي برنامههاي مؤثر كاربري زمين ،منطقهبندي و است ددجم هداف   
نهاي رها شده در مركز شهر ،جهت رسيدگي به اين مشكالت انجام م 
از زمي 
یدهند (.)Florida, 2004: 25
اما اين برنامهها بهطور گسترده منجر به درهم آميختگي و افزايش تراكم و گسترش عمودي شهرها بهویژه ه در مرا زك
یدهن  د ( ( .)McCann, 2007: 188هرچنددد ا دنور ني   
شهري ميشود و مراكز شهري حس مكاني خود را از دست می ی
یگردد ،اما تا زم هك ينا   
منجر به گسترش مراكز علمي ،فناوري ،نوآوري و نهايت ًاًا گسترش سرمايههاي انساني خ ّلّلاق م 
اين چنين توسعهای بر مباني نظري سنتي شكل بگيرد ،پيامدها يي چون افزايش ب كي اري ،افزايش ن رد يياضف يرباربا   
داخل شهر و بدتر شدن شكاف اجتماعي و اقتصادي را ب  دنراد لابند ه ((( (((( .)Zimmerman, 2008: 230-242در این
راستا حركت به سوي تحقق و ايجاد شهرهاي خ ّلّلاق راهكار اساسي براي حل اين گونه بحرانه م ا يييييباشددد .در ا ني
گونه شهرها با تأ يك د بر نخبگان و متخصصين برنامهريزي شهري ،مديريت شهري ،شهرسازان و ساير عل طوبرم مو هه ههه،
يگ در د ب و  اا ااا بهب و اهاگشناد تيفيك دو
شهرها تبديل به مكان جذاب براي مطالعه ،محل كار و حفظ نخبگان شهر م 
يتوان در اين مس  درك تكرح ري ((( (((( Healey,
مراكز علمي ،يك فيت كار ،يك فيت زندگي ،سطح تحمل و شيوه زندگي م 

 .)2004: 95همچنين با ب هرايعم نيا يريگراك ه ا ااا ااااا ،ارتب يقتسم طا مم ممم ب اناكما ني ت و 

د يرهش ياهرايعم ر بذج 

    

سرمايههاي انساني خ ّلّلاق و سرمايههاي اجتماعي در زمينه اقتصاد شهري به وجود ميآيد به گونهاي كه ب زا هدافتسا ا   
یتوانيم رشد و توسعه شهري را پيشبيني كنيم ( Higgins and Morgan,
اين سرمايههاي انساني و اجتماعي خ ّلّلاق ،م 

« .)2000: 119امروزه استعدادها ،انگيزهها ،تمايالت ،رؤياها و خ ّلّلاقيت شهروندان به تدريج جاي مزيتتته نس يا تي   
يگ ري دد .خ ّلّلاقيت رد هك يدارفا  يگدنز اهرهش      
شهرها مانند موقعيت مكاني ،منابع طبيعي و نزد يكي به بازارها را م 
يكنند يا مديريت شهري را بر عهده دارنددد ،متض د رهش نآ تيقفوم نم ر د سا هدنيآ ياين تتتتت ت تتتتتت
م
ت» & (Shayabiyan
).Rahgozar, 2011: 67
لگيري بست ناد هعماج ياهر اي ييييييي ،
حركت به سمت ايجاد و تحقق شهر خ ّلّلاق به داليل جايگاه شهر بهعنوان محل شك 
اهميت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادي (اقتصاد دانا يي ) ،جايگاه و اهميت ش ره

بهههعن او ننن امازلا زا يكي ت   

اساسي تش يك ل خوشههاي علم و فناوري و نقش و جايگاه شهرها در جذب ،استفااده و حف امرس ظ ييييي ههااي انس ينا
خ ّلّلاق (طبقه خ ّلّلاق) بسيار ضروري و مهم است ) .(Rabbani & et. al., 2010: 160شهر خالق منزلی براي خالقیت ت
ت
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هاي هنري ،نوآوريهاي علمی و تکنولوژیکی و صداي رساي فرهنگهاي رو به رشد است .شهري که همه پتانسیل ل
ل
هاي خالق خود را جامه عمل میپوشاند و پرچم دار فعالیته و یگنهرف يا

عسوت ههه ههههاي است

(Rahimi & et. al,

).2011: 12
 -3ارکان تشکیلدهنده و شاخصهای اصلی شهر خالق
ریچارد فلوریدا معتقد بود خ ّلّلاقيت و نوآوري با هم بهعنوان عناصر كلي حركت ش  تمس هب اهره م سه تيقفو ت دن      
( .)Harvey, 2012: 528به گونهای که اين نوآوريهاي فنشناختي منجر به دگرگوني شهرها و افزايش سرمايهگذاري
در آنها ميشوند ) .(Mousavi, Saeidabadi & Fahr, 2009: 43در اين حرکت به سمت تحقق شهر خ ّلّلاق ،مديريت
شهري نقش كليدي را بر عهده دارد .مديريت شهري با اهدافي چون شهر براي م در ممم ،بر رادروخ ييي اقتص دا ييي  ،ش ره
دانش ،شهر اكولوژ كي  ،شهر متصل ،شهر پيش رو و استفاده بهينه از منابع منجر به ارتقاي يك فيت و يگدنز 

تسيز    

پذيري شهر کمک خواهد کرد ).(khansefid, 2011: 92-94
جدول  -1معیارهای تحقق شهر خالق
سرمایه انسانی خالق
نوآوری
سرمایه اجتماعی
کیفیت زندگی

ی ،مه هدش دراو نیرجا   
تعداد فرهیختگان و هنرمندان ،تعداد دانشجویان ،شاغالن دارای تحصیالت ع لا ی ی
دارای تحصیالت عالی ،میزان تراکم جمعیت
تعداد واحدهای تحقیق و توسعه ،تعداد محققان واحدهای تحقیق و توسعههه ،تع خا داد ت اعار تتتتت ،تع داد
پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ،تعداد خوشههای صنعتی ،فعالیتهای تحقیق و توسعه
مشارکت اجتماعی ،عالقه فراوان به جامعه ،اعتماد اجتماعی ،تعاون و همیاری ،شرکت در شبکه روابط
اجتماعی
فرهنگ و گردشگری ،اوقات فراغت ،وضعیت زیست محیطی ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت کالبدی
Source: Mousavi, 2013: 21

شکل  -2نقش طبقه خالق در تحقق شهر خالق
Source: Mousavi, 2013: 26

ص مه اطعنا ؛م ففففف پ ریذ ييي  ،ابتکاررر ،خطرپ يربهر و يریذ   
در تجزیهوتحلیل خالقیتهاي شهري چهار اصل و ش خا ص ص
ی ش ارهت یرادره نن ننن:2931 ،
بهعنوان ارکان حقیقی شهر خالق مورد توجه قرار میگیرد (مرکز مطالعات و برنامهههریزی ی
 .) 31محمدی ارکان شهر خالق را در پنج رکن -1 :مردم  -2بنگاههای اقتصادی  -3فض اها  -4پیون اطابترا و اهد ت   
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 -5چشماندازها (  .) 17 : 1389که توجه به این ارکان برای ایجاد و توس رهش هع ه رد قالخ یا

ت.
سا یتایح هدنیآ ت تتتت ت تتتتتت

صها ،زیرساختها و ارکان یک شهر خالق را نمایش میدهد.
نمودار شماره یک ،شاخ 

نمودار  -1چارچوب شکلگیری شهر خالق

(مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران) 31 :2931 ،
 -4-7راهبردهای شهر خالق
محمدی و مجیدفر (  ) 1389معتقدند که برای ایج  دیاب قالخ یاهرهش هعسوت و دا ا دیاب قالخ یاهرهش ناکر   
راهبردهایی را به اجراء در آورد که ضمن پشتیبانی از ارکان ذکر شده ،شهر را بهسوی یک آینده قالخ

     

دنهد قوس    

(ص  .) 16راهبردهای شهر خالق در جدول شماره . ...به تفکیک اراکان اصلی یک شهر خالق خالصه گردیده است.
جدول شماره  -2راهبردهای شهر خالق به تفکیک ارکان اصلی یک شهر خالق
ارکان شهر خالق

راهبردها

ت خالقیت در کلیه سطوح آموزش عمومی
 -توسعه ظرفی 

 سرمایهگذاری در برنامهریزی اجتماعی خالقیتمردم

 -پشتیبانی از برناههای خالق در آموزش عالی

 -برنامهریزی فعالیتها و رخدادهای فرهنگی ،هنری و تاریخی

 -راهبردهای جذب و نگهداری استعدادها

 فراهم نمودن شرایطی که برای بنگاههای اقتصادی بصورتی کهکها را بپذیرند.
این بنگاهها بتوانند ریس 

نالمللی
 -افزایش حمایت از بخشه یا ی یب هجوت دروم هک  ننننن ننننن

هستند.

 -الهامبخشی و تش گنب هیلک قیو ااا ااااههاا و کارآفرین مامت رد نا   

بخشهای اقتصادی برای اینکه خالقانه فکر کنند.

 -توسعه و بهبود آموزش مربیگری در زمینه مهارتهای کسب

بنگاههای اقتصادی

و کا ر

 -پشتیبانی از کارآفریی خالقانه

 -توسعه مراکز شرد (انکوباتورها)

 -حمایت از خوشهها یا بخشهای خالق

 -حمایت از محصوالت خالق

 -توسعه ظرفیتهای خالقیت در سایر صنایع

 حمایت تخصصی از کسب و کارهای خالق -ایجاد مراکز همگرایی افراد خالق

فضاهای شهری

 -ایجاد فضاهای با ثبات و مطمئن برای هنرمندان

 -ایجاد و بهبود فضاهای خالقانه شهری

صهای شکلگیری شهر خالق73 ...
بررسی شاخ 
 -ایجاد یک بدنه رهبری برای شهر خالق

 تقویت واسطهای ارتباطی برای پیون یلاعف د تتتتته هناقالخ یا   پیوند و ارتباطات

فعلی شهر

 -شبکهسازی

 -افزایش توجه به خالقیت در ساختارهای موجود

 -ایجاد مکانیسمهای تأمین منابع مالی برای پروژههای خالقانه

 -تجلیل از پیشرفتهای خالقانه

چش ممماند و زا
شهر

هزاوآ   

 -توسعه فرهنگ خطرپذیری

 توسعه حمایت چند سطحی سیاسی برای فعالیتهای خالقانه -پیشبرد وفاق اجتماعی

 بازاریابی ،ترفیعات و پیامرسانیSource: Maharati & Jalali: 2010: 7

 شرایط الزم برای شهر خالقنکته مهم در مورد خالقیت آن است که خالقیت از طریق کار یدی حاصل نمیشود ،بلکه لوازم و ش ار یصاخ طیار   
میطلبد .پس وهم و خیال است که فکر کنیم کسی میتواند خالقیت یا ساخت و شکلدهی یک شهر دانشمح ار رو
تحمیل کند .ازاینرو تا وقتی این شرایط در شهری وجود نداشته باشد نمیتواند ب وش لیدبت قالخ رهش ه ددددد دددددد .این
شرایط عبارتاند از :تمرکز ،تنوع ،تحرک ) (Hoseinabadi, 2010: 31که مختصر ًاًا هر کدام از این شرایط توضیح داده
میشود.
 -1تمرکز
خالقیت شهری در وهله اول به حضور تعداد قابل توجه جمعیت در یک مکان معین بستگی دارد« .تمرکز جمعیتتت»
گستره وسیعی از روابط انسانی را به وجود میآورد که از این طریق حجم زیادی از افکار و اطالعات گوناگون مبادله
میشود .تمرکز از نظر اقتصاددانان موجب صرفههای اقتصادی میشود .ولی ما که به هدف خالقیت ،دانش و نوآوری
در جامعه انسانی توجه میکنیم ،معتقدیم که هیچ شهری خالق نمیشود مگر اینکه جمعیتش خالق باشند .شهری که
جمعیت زیادی را در خود جای داده است ،شانس بیشتری را برای تولید عقاید قالخ

هب نیا یلو دراد

نیست که منحصر ًاًا شرط خالقیت است ( .)Ibidتمرکز تنها افزایش تعداد م ندش رتشیب هکلب تسین مدر

نآ یانعم   

  

الماعت ت       

آنهاست .تمرکز جمعیت بیشتر مردم در مکان مشخص منجر به مالقاتهای مکرر و ارتباطات میان افراد و درنتیجههه
تولید ایدههای جدید میشود (.)Hospers, 2003: 149
 -2تنوع
دومین عاملی که موجب برانگیختن خالقیت شهری میشود عامل «تنوع» است .در بحث خالقیت شهری ،تنوع نهتنها
در شهروندان ،دانش ،مهارتها و فعالیتهایشان ،بلکه در پروژههای شهری مانند طرحه رد زین ینامتخاس یا

رظن     

گرفته میشود .از نظر «جین جیکبز» روزنامهنگار آمریکایی ،یک ش م تیعمج اب ره ت اوناخ( عون ددددد ددددددههاا ،کارآفریناننن،
هنرمندان ،مهاجرین ،سالمندان ،دانشجویان و )...میتواند با دسترسی به این حجم زیاد و متنوع اطالعات و مهارتها،
سود کند .در شهری با این ماهیت ،همه گونه فرصت مناسب برای شهروندان به منظور تعامل اجتماعی با هممم ،مبادلههه
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یانگی هک دز   
اطالعات ،دستیابی به عقاید تازه و نوآوریها وجود دارد تنوع ساکنین محلی تعامالت بیشتری را ب م ر یی یی
خود ایدههای جدیدی را تولید میکند (.)Songmei, 2005: 19
یدان  یانبریز هکلب د ا یرهش داصتق      
جیکبز به لزوم تنوع شهری تأکید دارد و آن را نهتنها از دیدگاه اجتماعی مهم م 
محسوب میکند .ایشان تأکید دارد که در یک محدوده با تنوعی از مصرفکنندگان و متصدیان ،صاحبان مش م لغا یی یی
ی
توانند در امکانات یکدیگر شریک شوند و از منفعت ناشی از تنوع دسترسی ،دانش ،توانایی علمی و مهارته هرهب ا   
یداند
گیرند .بنابراین جین جیکبز خالقیت را بهعنوان عامل پایدار گشته از تنوع شهری رشد یافته از بستر ت م خیرا یی یی
یانجامددد .اخیر ًاًا یو دیاقع   
) .(Ghahremani, 2003: 67بهطور خالصه ،تنوع به پویایی و زندگی شهری پر رونق می ی
بهصورت تجربی مورد آزمون قرار گرفته و صحت آنها اثبات شده است .یکی از نتایج مهم این مطالع تسا نآ تا   
که عم ًالًال نواحی شهری دارای تنوع در ایاالت متحده و اروپا ،نسبت به شهرهای همگن (از نظر اقتصادی ،اجتم و یعا
فضایی) نرخ رشد باالتری را نشان میدهند (.)Hospers, 2003: 150
 -3پویایی و تحرک
ت .بر رهش یخ ه  ا ا ود نی
تمرکز و تنوع در یک مکان مشخص برای ایجاد شهر خالق ضروری است اما کافی نیست ت

  

ی،
شرط را دارند ،ولی هنوز شهر خالق نیستند .اگر به گذشته برگردیم ،در مییابیم که دوره بحران ،مجادله و آش گتف ی ی
شهرها بیشترین خالقیت را از خود نشان میدهند .برخی این پویایی و تحرک را بهعنوان م وف یتیعقو ققققق الع یارب هدا   
خالقیت شهری قلمداد میکنند .اساس این عامل بنیادین نوسانات کوچکی است که میتواند تغییرات متعددی ایج دا
کند .درواقع ناپایداری باعث میشود شهر خود را در موقعیت حساس ببیند و خواه و ناخواه به سمت خالقیت تهییج
شود.
 سابقه شهرهاى خالق در جهاندر جستجوى سابقه شهرهاى كشورمان ،اسنادى مربوط به نامهی كميس هب وكسنوي يلم نوي ف يرادناتسا ارس ار    

  

میتوان مشاهده كرد كه در آن درخواست شده ،مقدمات معرفي شيراز به سازمان علمي ،آموزشي و فرهنگي س نامزا
ملل (يونسكو) فراهم شود .در صورت عملى شدن اين موضوع ش ريا رهش نيتسخن زاري ا رهش هعومجم رد ن ه يا       
يشود .براى ثبت نها يي کالنشهر شیراز در بخش ادبيات شهرهاي خالق يونسكو ،الزم است ض طباو
خالق يونسكو م 
ویژهای ازجمله امكان برگزاري برنامههاي هنري و جشنوارههاي ادبي ،انتشارات فعال ،واحدهاي ادبيات در دانش اگ هه،
كتابخانه و فروشگاههاى مهم كتاب برپا شود« .ادینبرگ» انگلستان نخستین ش یره

است جم رد هك  م ش هعو ه ياهر     

ادبيات خالق يونسكو ثبت شده است .يونسكو ،برنامه شهرهاي خالق را با هدف ايجاد ش كب هههاي ب زا هتسويپ مه ه   
شهرها يي كه در هفت موضوع ادبيات ،سينما ،موسيقي ،هنرهاي مردمي ،طراحي شهري ،اغذ ناسر ياهرنه و هي ههه ههههاي
يكند.
فعال و تاثيرگذار هستند ،اجرا م 
یونسکو شبکه شهرهای خالق را در اکتبرسال  2004میالدی در یک ص جم نیمداتفه و د م رک لاعف یمومع ع دددددد ددددددد. .
هدف آن ،کمک به بازیابی و توسعه پتانسیلهای اقتصادي -اجتم فلتخم ياهرهش يگنهرف عیانص قالخ و یعا       
جهان که بوسیله هنرمندان محلی صورت میگرفت ،میباشد . .این شبکه شهری متش ؛لماش هنیمز تفه زا لک      -1
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ی  -6هنره ناسر یا هه هههای
ادبیات  -2سینما  -3موسیقی  -4مهارت و هنر فولکور (هنرها و صنایع دستی))  -5طراحی ی
(توسعه فرهنگی و صنایع خالق) و  -7تغذیه .بوده و هر شهر با توجه انرژی و ظرفیتی که به صنعت خالقانه صاخ
یدهد ،اولویت خود را انتخاب م 
اختصاص م 
یکند (.)UNESCO, 2007
تاكنون «برلين» آلمان و «بوينس آيرس» بهعنوان شهرهاي قالخ
« ، 2004ملبورن» استرالیا در سال « ، 2008دوبلین» ایرلند در س لا

گ» انگلست لاس رد نا   
حارط هنيمز رد ييييييي « ،ادینب رو گ گ
ک» ایس دنل بهههعن او ننن ش یاهره
 2010و «ریکجاویک ک
 2008و

خالق در زمینه ادبی و شهرهای «سویل» اسپانیا و «بولونیا» ایتالیا در سال « ، ۲۰۰۶گالسگو» بریتانی لاس رد ا   

شهر «گنت» بلژیک در سال  2009بهعنوان شهرهای خالق یونسکو در زمینه موسیقی تعیین ش ند ددد .ض نم ًاًا رهش ه یا   
«سانتافه» مکزیک« ،آسوان» مصر« ،کانازاوای» ژاپن و شهر «هانگزو» چین بهعنوان شهرهاي خالق یونس هنیمز رد وک   
هنرهاي مردمي «فولكلور» و صنایعدستی معرفی شدند .همچنین شهر«پوپايان» كلمب لاس رد اي   

 2005نخست رهش نی   

ساند» سوئد بهعنوان دوم نیموس و نی   
خوراکشناسی یونسکو شناخته شده است و شهرهای «چنگدو» چین و «استر 
شهرهای اغذیه در سال  2010بهعنوان شهر اغذيه در فهرست شهرهاي خالق يونسكو ثبت دش  هه هههاند د
د ( UNESCO,
 )2015و ) .(Rafeiian, 2009: 16براس كسنوي فيرعت سا و ووووو و ،ش روآون زا هك تسا يرهش قالخ ره ييييييييييييييه و ا
توانمنديهاي شهروندان در توسعه پايدار شهري استفاده كند و تفكر خالق ساكنان ،همگام و هماهن تيريدم اب گ    
شهري حركت کند.
 نتیجهگیریهدف اصلی از انجام این تحقیق ،فراهم نمودن شرایط الزم برای شهرهای ایران به خصوص کالنشهرها میباشد تا با
برداشتن گامهای الزم خود را تبدیل به شهر خالق نمایند .به عبارت دیگر این تحقیق به دنب نیا هب ییوگخساپ لا     
سؤالها بود که مفهوم شهر خالق چیست؟ شهرهاي خ ّلّلاق چه ويژگيها و ابع دا ييي دارن قالخ رهش کی ناکرا ؟د

   

کداماند؟ چه شرایطی برای بروز این چنین شهرهایی الزم است؟ بیان نمودن راهبردهای یک شهر خالق؟ چه بسترها
لگیری رو كي رد شهر خ ّلّلاق مؤ ّثّثر بوده است؟ آیا کالنشهر تبریز ظرفیت و شرایط الزم برای تب لید
و زمينهها يي در شك 
شدن به یک شهر خالق را خواهد داشت یا نه؟
با بررسی و تحلیلی که در این مقاله صورت گرفت ،ضمن شناسایی ارکان و شرایط شهرهای خالق ،ارتباط منطق و ی
تئوریک بین این قبیل شهرها برقرار گردید .نتایج این تحقیق نشان میدهد که شهر خالق با تکیه بر مردم و بنگاههای
اقتصادی بهعنوان ارکان اصلی خود و از سوی دیگر ،از طریق تنوع جمعیت باعث تقویت خالقیت میشود ک یکی ه   
از صفات مشخص و مهم کارآفرینان است و نقش کلیدی و اساسی در رشد و توسعه اقتصادس دارد .لذا به مس نیلوئ
و دستاندرکاران شهرها توصیه میگردد تا ضمن توجه به این مهم ،زمینهساز رشد افرادی را فراهم سازند ت نمض ا   
ایجاد مزیت رقابتی در بین سایر شهرها به لحاظ جذب منابع انسانی ،شاهد پویایی محیط با حض فآراک دارفا رو ر نی    
باشند و این محقق نخواهد بود مگر با فراهم نمودن شرایط الزم برای تبدیل این شهرها به ش رد هک قالخ یره

نآ   

افراد خالق و کارآفرین پرورش پیدا نمایند.
در این راستا ،کالنشهر تبریز (بهعنوان محدوده مورد مطالعه) نقش و جایگاه ویژهای در عرصه م ّلّلی و بعض ًاًا بینالمللی
ایفا مینماید و سهم عمدهای در بروز فعالیتهای نوآرانه و عرصه اقتصاد خالق دارد ،طوری که در س حط

زا روشک   
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آن بهعنوان شهر اولینها یاد میشود .همچنین وجود سابقه تاریخی ،فرهنگی ،هنری ،ظرفیتهای مذهبی ،جاذبههاای
ی -فرهنگ و ی
ی ،ایج شناد یاضف دا ییی ییی
فرهنگی و صنایع خالق ،دارا بودن پتانسیلهای بالقوه فرهنگی ،تاریخی ،هنری ی
صنعتی در کالنهشر تبریز ،زادگاه ادیبان و عارفان و قهرمانان م ّلّلی کشور ،انجام فعالیت ص یتسد عیان    ازجملههه فرش ش
ش
بافی ،گلیمبافی و ،...فعال بودن صنعت چرم و خشکبار و مطرح شدن آن در سطوح بینالمللی ،وج گشناد دو اا اااههاای
رد( نیرفآراک

سراسری و آزاد و فعالیت قطبهای علمی برتر کشور در دانشگاههای مذکور ،وج و قالخ دارفا دو

   

له یا
سطوح منطقهای و م ّلّلی) ،توسعه و پیشرفت در زمینههای صنعتی ،کشاورزی و فنآوریهای نو ،وج یسناتپ دو لل لل
گردشگری-تفریحی ،توسعه مناطق آزاد جهت بروز فعالیته و یداصتقا یا

عنص ت گنب بذج و ی

ااااا ااااااههاای مختلف

اقتصادی نوظهور و الگوهای فرهنگی که از دیرباز بهعنوان شهری پیشرو در صنعت فرهنگی ،هنری و ادب ار دوخ ی   

در عرصه ملی و بینالمللی مطرح نموده است ،خود منجر به ظهور طبقهای جدید در شهر تحت عنوان "طبقه خالق"

میشود که این طبقه بنا بر تئوریهای پایه فلوریدا و لندری نیازمند فضایی جدید و خالقانه در شهر میباشند .با این
اوصاف ،کالنشهر تبریز پتانسیل تبدیل شدن به یک شهر خالق را دارد.
 پیشنهادات هویت قدیمی و غنی شهر تبریز به لحاظ فرهنگی و تاریخی ،امکان بالقوهای برای این شهر جهت جذب توریستدر حوزههای فرهنگی ،هنری و ادبی میباشد .لذا برگزاری فستیوالهای فصلی در این خصوص میتواند ق یتبثم مد   
برای مطرح شدن در سطوح بینالمللی و ایجاد یک شهر خالق باشد.
 -توسعه زیرساختهای هنری و فرهنگی بهعنوان راهبرد اصلی شهرها برای تبدیل شدن به شهر قالخ

رهشنالک رد   

تبریز بویژه مناطق  2 ،3 ،4 ، 10 ،8و  1شهرداری تبریز.
یشودد .بن نیاربا
 منافع مستقیم اقتصادی از طریق هنر و فرهنگ موجب رشد و انگیزش فرهنگ ،هن م عامتجا و ر ییی یییاقدامات الزم برای پیشبرد فعالیتهای تئاتر ،سینما ،نمایش ،گالری آثار هنری ،موزهها ،جشنوارههاای موس  یقی ووو ...از
طرف مدیران استانی و مسئوالن شهری به کار گرفته شود.
عدست یلحم یاهرنه و ی     ازجملههه موزززههاا،
 ایجاد فضاهایی مانند کارگاههای هنری ،تأسیس رم تا ت یانص اب طب عععع ععععفروشگاههای صنایعدستی ،خیریههای هنرهای محلی و ...برای فراهم کردن زمین هژیوب نادنورهش تیقالخ زورب ه      
کودکان ،نوجوانان و جوانان و ایجاد امکان برقراری ارتباط آنها با متخصص فرح نا هه هههای در حیط ططههاای مختل رد ف
فضاهای عمومی و چند منظوره شهری (مثل میادین و پیادهراههای داخل شهر).
 حمایت از صنایع دستی و هنرهای بومی -محلی و افزایش فعالیتهای مرتبط جهت ج و یلخاد نارگشدرگ بذخارجی و صنایع خالق و بهرهبرداری از منابع موج قترا و رهش حطس رد یگنهرف و دو ا انص نیا ی ییییییی ییییییییع از طریق
برگزاری دورهای جشوارهها ،نمایشگاهها ،خیریهها ،بازارها و...
 برگزاری جشنوارهها ،کارگاهها و نمایشگاهها برای گروههای مختلف سنی و خانوادهها و ایجاد خانههای ک نیرفآرادر زمینه فرهنگ ،هنر و صنعت برای حمایت از طرحهای خالقانه در سطح شهر.
 -برگزاری مراسم مح ّلّلی برای باال بردن تعلق اجتماعی شهروندان و ایجاد فضایی برای مشارکت شهروندان.
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 تقویت و استحامبخشی نهادها ،تشکلها ،تعاونیها ،گروهها و سازمانهای مدنی جهت افزایش س و یعامتجا هیامرمشارکت شهروندان خالق در اداره امور شهر و بهبود چرخه اقتصادی.
 تأمین فضاهای مناسب برای انجام امور مرتبط با خالقیت شهری و تدوین برنامه برای ایجاد ،تشویق و تقویت نیا    امور در ساعات مختلف شبانهروز.
 -تغییر رویکرد مدیریت شهری نسبت به توانهای موجود در میان گروههاای مختل و ینس ف

راهم ت ادنورهش ی نن نن ننننن،

ت
افزون بر جلب مشارکت نخبگان علمی ،شهروندان خالق و حمایت از افراد ،گروهها و نهادهایی ک یقالخ یاراد ه تت تت
هایی در راستای حل مسائل شهری و ارتقای کیفیت محیط شهر.
تگذاران شهری بصورت عمل هدافتسا و ی   
 به رسمیت شناختن تنوع آراء و عالیق در شهر از طرف مدیران و سیاس از مدیران شهری با تفکر خالق مهندسی در برنامهریزی و مدیریت شهری جهت يفرظ یزاسدازآ  تت تتتتته رد هتفهن ىا   
محيط و خالقيت بخشیدن به محيط شهرى.
 حفاظت و نگهداری از مجموعههای هنری و فرهنگی که عالوه بر زمینه نمایشی ،بقای آنها بهعنوان میراث ش یرهص
را برای نسلهای بعدی ،بازدیدکنندگان و گردشگران فراهم میکند .مانند؛ مجسمهها ،بناهای یادبود ،عناصر ش خا ص ص
هنری در فضاهای شهری و آثار هنری مرتبط با شهر.
 پرورش و گسترش بیشتر کارآفرینان و افراد محل و قالخ یحمایت و بازاریابی محصوالت منحصربه ف در

یا و تاعارتخا تیریدم ددددد ددددددههاای ش نمض نادنوره   

نالملل شخب و یتلود قیرط زا ی     
آنهاا در س قطنم حوط هه هههای و بین ن

خصوصی.
نالملل رهشنالک ی   
 تالش برای تأمین شرایط و عضویت در شبکه شهرهای خالق سازمان یونسکو جهت توسعه بین نتبریز و استفاده از تجارب سایر شهرهای خالق جهان.
 تشکیل انجمنهای نخبگان و اتاقهای فکر نخبگان مدیریت شهر ،اختصاص مکانهایی ب و هعماج قالخ هقبط ه   قرار دادن امکانات و تسهیالت الزم در اختیار آنها.
 ایجاد فرصت الزم برای طراحان مح ّلّلی و شهرسازان بومی جهت بهره گرفتن از مصالح بومی و شرایط طبیعی ،تغییرشیوه زندگی شهری با خلق فضاهای عمومی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی
 دعوت از معماران ،طراحان و مهندسان شهرساز برتر سراسر کشور و جهان با هدف ارتقاء طراحیه زا ییانشآ و ا   تکنولوژیها پیشرفته در طراحی شهری ازجمله عروسکهای مکانیکی و...
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