
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 شهری پایدار توسعه به نوین رویکردی خالق های شهر

 

 
 سرور رحیم دکتر

 تحقیقات علوم واحد  شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استاد
Sarvarh83@gmail.com 

 

 خدایی یوسف

 تحقیقات علوم واحد شهری ی ریز برنامه و جغرافیا دکتری دوره دانشجوی
y.khodaei 56@yahoo.com 

 

 

 
 چکیده

. است دیده خود به را... و اقتصادی – اجتماعی تحوالت با همگام متنوع تحوالتی خود تاریخ طول در شهر

 و هیجدهم قرن در صنعتی تولید برای مکانی به تبدیل ساالری دیوان و مبادله برای محلی از شهر

 ای چهره بیستم قرن در اجتماعی صنعتی، تجاری، نهادهای و ادارات سازمانها، تمرکز با سپس و  نوزدهم

 عصر به ورود با 0111 الی 0791 سالهای بین یعنی بیستم قرن آخر دهه سه در. گرفت خود به دیگر

 نهایت در و جهانی سازمانهای و فراملیتی شرکتهای فعالیتهای برای مناسبی بستر شهر پسامدرنیسم

 یا و کشاورزی کاالهای مبادله برای محلی نه گشت مولد شهر خود بار این عبارتی به. گردید خالق صنایع

 و گردید تولید برای ای پایه که است شهر انسانی بارسرمایه این صنعتی، کارخانجات استقرار برای  محلی

 درک برای. گشت آفرین نقش تولید امر در جهان شهرهای بودن پیشرو در خالق سرمایه آن از مهمتر

  دقیق  خوانشی بایست می جدید های نظریه اساس  بر خالق شهر و  طبقه مفهوم شدن پدیدار چگونگی

 شهر دوره دو این اصلی تفاوت.نمود پیدا طبقه یا  گروه این گیری شکل بستر عنوان به شهر از درست و

 های بستر دلیل به دلیل به سیاست صنعتی شهر در که ای گونه به دارد، سیاست مفهوم در ریشه

 پایه بر مکان به درگیری از فارغ که است صنعت پسا شهر از کمتر بسیار مکانی به وابسته اقتصادی

 تبدیل و خالقیت ، نوآوری مراکز عنوان به خالق شهرهای دارد حیات دانش و اطالعات انسانی سرمایه

 هستند شدن جهانی در رقابتی اصلی عناصر  نوآوری و ایده که آنجا از.گردند می قلمداد ثروت به ها ایده

 آنها کارگیری به و  خالق افراد جذب به  موفق شهری اگر. است ای جامعه هر آرزوی خالق شهر داشتن ،

 عمل موفق نیز اقتصادی توسعه و رقابت صحنه در تواند می باشد فرهنگی صنایع و اقتصاد ، مدیریت در

 خالقانه حل ، موجود مسائل و امکانات به خالقانه نگاهی با خالق شهر رویکرد گفت باید نهایت در. نماید

 نظر مد را نمایند جلوه اهمیت کم شاید نظر به که امکاناتی و فرصتها از  هوشمندانه استفاده و مسائل

 .دارد

 

 رویکرد ، توسعه ، خالق اقتصاد ، خالقیت ، خالق شهرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 اما. نیست ها ملت و ها دولت میان و باشد می شهری مراکز بین شدن جهانی فرایند در اصلی رقابت امروزه که رسد می نظر به

 جذب گذشته در اگر. است متخصص افراد جذب در داشت، خواهد یا دارد وجود شدن جهانی عصر در شهرها بین که رقابتی

 شهرها. دارند مهارت اطالعات و تکنولوژی زمینه در که است کسانی جذب در رقابت اکنون ، بود مدنظر ماهر نیمه و ماهر کارگر

 مقابل در و کنند زندگی محیط آن در شوند راغب متخصصین که سازند فراهم را محیطی کنند می سعی آینده در و امروز

 مزیت این که داشت توجه باید اما(. 0831 ، همکاران و الدینی سیف)دهند قرار جامعه اختیار در دغدغه بدون را خود تخصص

 ، هنرمندان ، متخصصین واقع در. شود فراهم آنان را شرایطی باید و شوند نمی مستقر شهری هر و مکان هر در رقابتی های

 می ساکن ، باشد داشته اقتصادی و نهادی ، اجتماعی ، فرهنگی نظر از دلچسب هایی محیط که شهرهایی در...  و محققان

 امتیازات که جهانی شهرهای به معروف شهری اصلی مراکز فقط زمینه این در موفق شهرهای(. 0870 ، همکاران و قربانی)شود

 به جهانی شهرهای مراتب سلسله رده باالترین در سیاسی و فرهنگی ، اقتصادی جهانی های فعالیت زمینه در فردی به منحصر

 اند نموده ایجاد خالق عناصر جذب و خالقیت پرورش برای را الزم شرایط که شهرهایی بلکه. نیستند اند، داده اختصاص خود

 و ثروت تولید ماهیت جدید قرن در اما هستند، ملل ثروت مرکز شهرها(.  Sasaki, 2008)کنند می عمل موفق میان این در

 بوجود و شدن جهانی روند با دیگر سوی از اما. است خدمات  و تولید به آن تبدیل و ایده آن بنای زیر و کرده تغییر توسعه

 ، همکاران و قربانی)شود می احساس شدت به اقتصاد  و فرهنگی تنوع به نیز ملل بومی فرهنگ تضعیف و  واحد فرهنگی آمدن

 توجه مورد گسترده و جدی شکلی به ما کشور در هنوز خالق شهرهای حوزه در تحقیق که است حالی در این(. 0870

 مقاله این در.آید حاصل خالق شهرهای زمینه در متنوعی تحقیقات که طلبد می و  است نکرفته قرار محققین و پژوهشگران

 اجتماعی و اقتصادی ، شهری علوم در(  خالق شهرهای)  عنوان تحت که شهرها این ابعاد و ها گی وپژه  که است آن بر سعی

  ..گیرد قرار بجث مورد

 
  تحقیق اهداف

 اشته د باید خالق شهر یک که شرایطی و خالق شهرهای های گی ویژه و ابعاد ، مفاهیم که است آن بر تالش مقاله این در

 نظری و مفهومی ادبیات از اجمالی چند هر شناختی نهایت در تا  گیرد قرار بحث مورد گردد قلمداد خالق شهری تا باشد

 .آید حاصل خالق شهرهای

 

  تحقیق پیشینه

 این در محققان از بسیار. است رشد حال در پیوسته طور به و است گسترده دنیا در خالق شهر به مربوط ادبیات حاضر حال در

 جان به ، گردیم بر عقب به خالق شهر نظریه تکوین در کافی اندازه به اگر(. Geoforum , 2009)هستند سهیم نظری ادبیات

 و کردند ایستادگی سودمندگرا اقتصادهای مقابل در انگلیس ویکتوریای عصر در که خوریم می بر موریس ویلیام و راسکین

 هنرمندان آثار تنها نه آنها نظر طبق بر. دادند قرار تاکید مورد ، داشت خالق انسانی های فعالیت بر تاکید که را هنر اقتصاد

 .بود نظر مد هنری های جنبه از هم و کاربردی جنبه از هم ارزشمند کاالهای بلکه

 کتاب انتشار با وی اخیرا. موفقند صنعتی ابتکار و نوآوری در که داند می هایی شهر را خالق  شهرهای جکوبز جین جین

 که کرد ارائه 0112 سال در را پیشین تاریک دوره ، 0111 سال در اقتصادها ماهیت کتاب و 0770 سال در بقا های سیستم

 شهرهای اهمیت بر او ها کتاب این در. است اجتماعی زندگی و تجارت برای اخالقی های پایه یافتن برای جستجو حال در

 خالقیت های شانس تواند می ساخت انسان محیط که دارد عقیده او. ورزد می تاکید اجتماعی – اقتصادی توسعه برای خالق

 و اجتماعی هم و فضایی زمینه در هم تنوع گرو در خالق شهری های محیط کلید ، جکوبز  برای. دهد افزایش را شهری
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 مهارت و دانش به متنوع دسترسی طریق از توانند می آفرینان کار متنوع شهری های محیط در گوید می وی. است اقتصادی

 ترکیب بین این در. کند می عمل خالق افراد برای ربا آهن یک عنوان به متقابل پیوند این عوض در.  برسند سود به ها

 (.Hospers and van Dahm, 2005)است برخوردار باالیی اهمیت از خالقیت برای نوساز و قدیمی ساختمانهای

 جدیدی رادیکالی دیدگاه لندری. است زده قلم خالق های شهر باب در که است پژوهشگرانی ترین معرف از یکی لندری چارلز

 افزوده ارزش با صنایع در رقابت به دستیابی خاطر به نه دارند خالقیت به نیاز شهرها وی نظر از. دارد خالق شهرهای باب در

 جنبه و ابعاد در شهری مسائل حل برای خالق دیدگاه یک خواهان لندری دیگر بیان به. اجتماعی مسائل حل برای بلکه جدید

 اتفاق به او(. Coletta , 2008)شود طراحی خالق صنایع ، هنر های عرصه به محدود خالقیت که این نه است مختلف های

 الملی عکس عنوان به خالق های شهر مفهوم ان  در که کرد منتشر را خالق های شهر کتاب 0771 سال در بیانچینی فرانکو

 است داده رخ جهانی اقتصاد و صنعتی فرا به گذار مرحله در که المللی بین شهری بحران با  مواجهه در شهری مسائل مقابل در

 بهبود سمت به فیزیکی ریزی برنامه سنتی چارچوب از دوری برای ریز برنامه به ایدئولوژی وی نظر به. شود می گرفته نظر در

 (.Simeti, 2006)دهد می مسئولیت نو، های مشارکت یریق از نرم هایی ساخت زیر و خالق جوی ایجاد و شهری های محیط

 چرا که است سوال این به پاسخگویی جهت در او. پردازد می شهر در خالق طبقه ظهور به خود نامه پایان در فلوریدا ریچار

 ,Zimmerman.)ندارند رفاهی چنین کنند می که تالشی با دیگران که حالی در ، دارند باالیی  رفاه و رشد ، نقاط از بعضی

 صنعتی استخدام) مثل سنتی اقتصادی توسعه های استراتژی بر شهر یک اقتصادی موفقیت که است این فلوریدا فرضیه(. 2008

 , Donegan and Lowe)است خالق استعداد جذب گروه در بستر بلکه ، نیست استوار(  کار نیروی توسعه یا ، صادرات توسعه ،

 ، شکل ، خالق افراد از گروهی همواره و است ارزشمند بسیار سرمایه یک انسانی خالقیت ، جدید اقتصاد در او نظر از(. 2008

 که دارد عقیده رو این از.  خواند می خالق طبقه گروه این فلوریدا. کنند می تعییین را جدید اقصادی توسعه جغرافیای و جهت

. باشد است، جدید خالق صنایع نیاز مورد که خالق طبقه عنوان تحت افراد از ویژهای نوع جذب بر مبتنی باید شهرها سیاست

 ، هنرمندان ، نویسان رمان ، شاعران ، دانشگاه استاد) شامل که داند می طبقه این( برتر خالق هسته)  که چه آن بین فلوریدا

 گسترده طیف) شامل که داند می(  خالق متخصصان) را انها  که شده شناخته تر کم گروه و( اندیشمندان و معماران ، طراحان

 سطح اند توانسته که شهرهایی فلوریدا نظر از. شود می قائل تفاوت(  کنند می فعالیت بنیان دانش صنایع در که متخصصینی

 یرمایه جذب در موفق شهرهای ، سازند فراهم خالق طبقه برای را اشتغال و فرهنگی های نیاز ، تفریح ، زندگی بخشی رضایت

 و  کسب جو باید تنها نه جدید اقتصاد در کامیابی برای که دهد می دست به را مهم نتیجه این فلوریدا نامه پایان.هستند خالق

 (.Zimmerman , 2008) داد تغییر نیز را محلی افراد محیط بلکه محلی کار

 را باال فناوری و رشد با متحرک های شرکت و موسسات که هستند  رباهایی آهن ، خالق طبقه افراد که کند می بحث فلوریدا

 با صنایع باشند داشته وجود افرادی چنین مکانی در اگر که گوید می گروه این جذب با رابطه در فلوریدا. کنند می جذب

 (.Pratt , 2008)کنند ایجاد تحرک مکان آن در تواند می باال فناوری

 کند می ایفا اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، مختلف سطوح در خالق شهرهای در هنرمندان که نقشی اهمیت بر نیز مارکوزن

 و یابد می افزایش منطقه در فرهنگی مصرف دارند حضور آنها در هنرمندان که شهرهایی دهد می نشان وی. ورزد می تاکید

 این در مهاجرتی روند توقف باعث شود، می ترکیب دارویی و پزشکی صنایع وجود چون امتیازاتی با امتیاز این که هنگامی

 هم و بخشد می بهبود نیز را اجتماعی محیط و کند می کمک فرسوده نواحی در شهری احیای به فرایند این.شود می شهرها

 (.Sasaki, 2010)کند می کمک درآمد کم نواحی در موجود مشکالت رفع به چنین

 

 خالقیت مفهوم

 در. است شده معنا دهخدا نامه لغت در.... و آفریدگار آفریننده، کننده، خلق بسیار معنی به و است خداوند اسامی از یکی خالق

 حل برای کاربردی و موثر حلهایی راه مسائل با برخورد در ضروری و الزم موقعیت در که گویند می کسی به خالق اصطالح
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 مختلف های موقعیت در تنها نه خالق فرد که دارند عقیده چنین و نهاده فراتر را پا ای عده.کند می ارائه موانع رفع و مسائل

 .کند می پیگیری را کار اش ایده شدن عملی تا و زده باال را ها آستین خود بلکه کند می ارائه ایده

 خالقیت. است موجود های ایده از کردن استفاده دوباره یا و  تغییر ، ترکیب یق طر ار تازه های ایده ایجاد توانایی خالقیت

 .است جدید محصول یک آمدن بوجود نظیر مدیریت بحث در جدید اندیشه یا انکاره یک آوردن بوجود یا پرورش توانایی یعنی

 که هستند  این گویای شواهد از ای گنجینه اما. دارند نیاز  چالش محرک به آدمها همه خالقانه تفکر و خالقیت بروز  برای

 بیشتر که آورند می روی فکرهایی  طرز به معموال کنند، حس اضطراب یا قضاوت ، فشار ، تهدید معرض در را خود آدمها وقتی

 .باشند آمیز خالقیت کمتر و دادی قرار

 حال در شهری تغییرات سرعت. است موفق ساخت باز و بینی پیش ، پایدار توسعه ، نوآوری تغییر، برای مهم منبعی خالقیت

 کاربرد پر مفهوم این.باشند تر خالق و خالق که دارد، سازانی تصمیم و شهری مدیران به نیاز افزون روز رقابت و است افزایش

 حل راه و آینده سناریوهای کشیدن تصویر به تا ، مسائل مورد در نو از اندیشیدن قوانین، بازنویسی ظرفیت آزمایش، شامل

(. Bianchini and Landry , 1994)است نگری آینده و پذیری انعطاف با مسائل به کردن نگاه و مساله حل برای هایی

 چیزها دیدن توانایی بر پذیری انعطاف. برشمرد خالقیت اصول از توان می را رهبری و پذیری خطر ، نوآوری ، پذیری انعطاف

 می داللت مزمن مسائل برای اساسی های حل راه ارائه توانایی بر نوآوری. دارد داللت مناسب شکلی به عمل و متفاوت بصورت

 , Berridge)کند می تاکید جهت تعیین توانایی بر رهبری و است شکست نتایج قبول توانایی معنای به پذیری خطر. کند

 رشد کلید که این و دارد محدود نا پتانسیل انسانی وجود و است گسترده خیلی فرهنگ نقش که گوید می خالقیت( 2006

 به را افراد و نشود قائل تبعیض که ، است بازی فرهنگ نیازمند سازی آزاد چنین. شود آزاد پتانسیل آن که است این اقتصادی

 اعتبار انسانی هویت و خانواده مختلف اشکال به و باشیم خودمان که دهد اجازه ما به چنین هم. نسازد مجبور ویژهای جایگاه

 (.Florida . 2005)بخشد

 

 نوآوری و خالقیت های تفاوت

 و عمل به خالقیت تبدیل  نوآوری آنکه حال. است بدیع و جدید ای ایده آوردن بوجود برای عقالیی و ذهنی فعالیت ، خالقیت

 .است نتیجه

 امکان را خالقیت از ناشی ایده ساختن عملی نوآوری واقع در و باشد می خالقیت  از ناشی نوین های ایده گیری کار به نوآوری

 .نماید می ارائه جدید محصول یک بصورت را  آن و سازد می پذیر

 

 شهری توسعه سطوح و خالقیت بین ارتباط

 جذب طریق از رقابت قدرت افزایش و سرزمینی توسعه اهمیت و نقش شناخت ، شهری توسعه سطح و خالقیت بین ارتباط

 .است شده زمینه این در متنوعی دیدگاه ظهور به منجر خالق طبقه

 .سازد می مطرح را شهری توسعه و خالقیت بین رابطه تواند می که دارد وجود عمده بعد سه حداقل

 حل راه و خالق ابزارهای توسعه شامل که خالقیت ایجاد جهت در شهری توسعه در گذاری سرمایه لزوم به اعتقاد -0

 .کند می کمک جدید اجتماعی – ی اقتصاد و فرهنگی بافت به که ، است هایی

 به اعتقاد با دیگر عبارتی به. شهری توسعه ساختاری های پایه عنوان به خالق وصنایع  ها فعالیت  ، بخشها به تاکید -0

 به شهری توسعه که ضروریست دارد، رشد حال در های اقتصاد در اساسی نقشی فرهنگی و  خالق های فعالیت که این

 .کند عمل محور دانش جامعه اقتصادی موتور عنوان

 (Costa and etal, 2009)  فلوریدا خالق طبقه) یا خالق انسانی منابع یا خالق مهارتهای جذب لزوم از دفاع -8
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 می اتفاق ای توسعه فرایند یک در مختلف مراحل و گوناگون های راه از ، مختلف های شکل در خالقیت که گفت باید البته

 :است زیر قرار به ای چرخه مدل این مختلف مراحل. دهد نشان مختلف عوامل طریق از را خود تواند می و افتد

 دایره توسعه و شهر در گو و گفت و بحث سطح ارتقا اصلی هدف مرحله این در: شهر در ایده تولید ظرفیت افزایش -0

 راستا این در ها بازدید و ها همایش ها، سخنرانی ، متعدد های نمایشگاه برگزاری.است گفتمان این در مردم مشارکت

 .باشد موثر تواند می

 در را هایشان ایده افراد که شود فراهم فرصتی چگونه که است این مرحله این از منظور:  واقعیت به ایده تبدیل -0

 و ای مشاوره مالی، نظر از هایی حمایت نوع چه که این و کنند آزمایش خدمات و تولیدات جدید، مشاغل مثل عمل

 است؟ مجدد سعی به نیاز آیا و افتد می اتفاقی چه نباشند موفق اگر و است؟ الزم ها آن تشویق جهت ابزاری

 ساختن برای ضرورتی آیا ، اما. کند تبدیل واقعیت به را خود ای ایده تواند می شهر: ها ایده انتشار و شدن ای شبکه -8

 حالت این در. شوند سهیم منابع و خالقیت در مردم که شود می حاصل وقتی بیشتر ارزش ندارد؟ وجود خالق جامعه

 توانند می که کند می طراحی را هایی م مکانیز ابتکار رسد می نظر به.کند می رشد بیشتر ها خالقیت گذاری اشتراک

 .کنند ای شبکه را خالقشان های ایده تا کنند کمک ها سازمان و مردم به

 کنند، تولید آن در بتوانند که دارند هایی مکان به نیاز خالق سازمانهای و افراد: انتقال برای سکوهایی سازی فراهم -2

 و فیزیکی ساختهایی زیر نیازمند آنها. بگذارند نمایش به را خود خالقیت و هنر های شکل و نمایند رسانی خدمات

 .هستند ها سایت وب یا ها گالری ، استودیوها تولید، تسهیالت ، ستد و داد مراکز مثل متعددی مجازی

 هر در کس هر. نیستند صرف ارزش یک فقط خدمات و تجربیات ، تولیدات ها، ایده: ها بازار و مخاطبین کردن پیدا -1

 به توانایی شهر یک آیا که است مهمی مساله بنابراین.نماید خریداری را ها آن و کند استفاده آنها از تواند می جایی

. داراست را باشد دسترس قابل و جذاب دیگران برای که شکلی به را تولیداتش و ها ایده دادن نشان و گذاشتن نمایش

 و ها نمایشگاه برپایی در باید شهر واقع در نماید؟ ارائه را قبولی قابل مخاطبین یا و بازار که دارد را ظرفیت این شهر آیا

 بهترین گوید می نوآوری قاعده.  نماید گذاری سرمایه خود دستاوردهای انتشار جهت...  و ها سایت وب ، ها کنفرانس

 Wood and)هاست آن گذاشتن اشتراک به بلکه نیست ها ایده داشتن نگه سری موفقیت، به رسیدن برای راه

taylor, 2004 .)و 0 مرحله دوباره 1 مرحله از بعد که طوری به شود تکرار تواند می ای چرخه بصورت مراحل این 

 یابد می ادامه فرایند این طور همین

 
 (  wood & Taylor ، 0112) خالقیت چرخه نمودار -0شکل
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 آن تحقق برای  الزم شرایط و خالق شهر مفهوم

 به و سازد می پویا و زنده را شهرها که هنری های بخش با خالق شهر رسد می نظر به. است فراگیر بسیار خالق شهر تعریف

 و هنر اقتصادی اثر آوردن در  کنترل تحت ای بر تالش ، هنری ادهای رخد یا گردشگری هنر مثل بخشد می واقعی ارزش آنها

 ساخت و تنوع نمایش برای هنر از استفاده شود، می خوانده خالق طبقه که افرادی جذب شهر، برای المللی بین شهرتی ایجاد

 اتخاذ حتی و نوآوری برای پیشرو یک عنوان به خالقیت شناختن رسمیت به ، خالق صنایع و اقتصاد ایجاد ، مردم بین درک

 یک در همیشه که است این خالق شهر فلسفه.  (Coletta,2208) است ارتباط در مدنی مسائل حل برای خالق رویکرد یک

 از استفاده در و نمایند ریزی برنامه کنند فکر مردم که باشد، ای گونه به شرایط باید. دارد وجود خالقی هایی پتانسیل مکان

 می امر این. کند اداره را نشدنی مهار شهری مسائل بتوانند مردم چنین هم. باشند داشته عمل ابتکار آمده بوجود فرصتهای

 توانند می مردم که است این بر خالق شهر فرض. باشد بصری محیط ترقی یا ارزش ایجاد تا خانمان بی افراد اداره از تواند

 خالق های ساخت زیر. باشد داشته دسترسی نیز خالق های ساخت زیر به باید خالق شهر. کنند ایجاد را ای العاده فوق شرایط

 خالق شهرهای افزار نرم و افزار سخت از ترکیبی بلکه.  نیست... و ساختمان ، فاضالب ، ها راه شبکه چون مواردی به محدود

 بلکه است ایده داشتن تنها نه خالقیت. باشد کی مجریان و آثار خالقان پویا، متفکران ، پذیر انعطاف و ماهر کار نیروی شامل

 نیز را آن تداوم امکان و کند می جذب و پرورش ، شناسایی را استعدادها ، خالق شهر. هست نیز ها ایده این کاربرد ضرفیت

 تفکری و شهری احیای برای جایگزین رویکردی توان می را خالق شهر مفهوم واقع در  ( Landry,2206).سازد می فراهم

 باید اما. باشد مهم اجتماعی رفاه دیگر برخی عقیده به و اقتصاد است ممکن برخی عقیده به. دانست شهر به نگاه برای جایگزین

 شهری مجدد توسعه و احیا  در خالقیت. است خالقیت فضای یا جو ، آموزش فرهنگ، خالق شهر کانونی نقطه که دانست

 محوری دولت رویکرد از دوری و خالق یا فکری تولید به کارخانهای تولید از تغییر خالق شهر دیگر عبارتی به. است مهم بسیار

 . ( Tajudeen, 2008)هاست  NGO و ها شرکت ، دولیت مابین همکاری یا حکمروایی به

 آزادی با شهری اعتماد قابل های محیط. گرفت نظر در مکان و فرهنگ اقتصاد، زمینه سه در توان می را خالق شهر های پایه

 اقتصاد در را ثروت ، عوض در کار نیروی این. کنند حفظ و جذب را خالق افراد تا سوند می مدیرت فرهنگی و تفریحی های

 که بهتر های برنامه طریق از هنگی فر نظر از قوی شهری های محیط باید ثروت تولید برای شهرها. دهد می گسترش دانش

 میراث توسط تا شوند، می درک فرهنگی نظام عنوان به ها شهر. بسازند ، نماید ایجاد یکپارچگی، فرهنگ و اقتصاد ، مکان بین

 (.Authenticity,2008)است خود شهروندان عقاید و ها ارزش محصول و اند گرفته شکل طبیعی و انسانی

 
 (AuthentiCity,2008) خالق شهر انداز چشم نمودار -0شکل

 

. اند کرده ایفا گذشته دهه دو در بخصوص را کلیدی نقش مدیریت های مقوله و شهرها محور، دانش های اقتصاد تحول در

 این کنند می سعی و هستند واقف جریان این به تکنولوژیک بنگاههای و المللی بین سازمانهای شهردارها، کالن سیاستگذاران

 در ها خالقیت نمو و رشد برای مکانی که شهری. شود می مطرح خالق شهر محور دانش اقتصاد در. کنند تقویت را پدیده
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 مربوط متون از برخی در و دارد تاکید انسانی سرمایه  جذب بر شهر توانایی و ظرفیت بر خالق شهر مفهوم.شهرهاست دینامیک

 .است تاکید مورد دانش کاربرد جریان های پویایی و پایداری فهم ، خالق شهر به

. است رشد به رو های فرهنگ رسای صدای و تکنولوزیکی و علمی های نوآوری هنری، های خالقیت برای منزلی خالق شهر

 .است ای توسعه و فرهنگی های فعالیت پرچمدار و پوشاند می عمل جامع را خود خالق های پتانسیل همه که شهری

 :از عبارتند که است کرده بندی طبقه دسته شش در را خالق شهر ظهور برای ضروری عناصر نیز ساساکی

 .خالقانه های فعالیت و امور در عادی شهروندان چه و هنرمندان ، دانشمندان چه شهر ساکنین تمامی درگیری: اول

 خدمات و کاال معقول قیمت ، کافی فراقت اوقات درآمد، به دسترسی کار این الزمه که شهروندان زندگی بودن هنرمندانه: دوم

 .کیفیت با

 کتابخانه ، ها تئاتر ، تحقیقاتی موسسات فنی، مدارس ، دانشگاهها توسط شهر علمی و هنری خالق های فعالیت حمایت: سوم

 .فرهنگی موسسات و ها

 .محیطی زیست و تاریخی میراث حفظ جهت محیطی سیاست یک داشتن: چهارم

 .پایدار و خالق منطقه از حمایت منظور به شهر در متوازن اقتصادی پایه وجود: پنجم

 با یکپارچه فرهنگی سیاست ، خالق یکپارچه شهری های سیاست از متشکل خالق شهر ، عمومی های مدیریت در: ششم

 (.Sasaki,2008)است عمومی مالی دموکراتیک مدیریت تحت محیطی سیاست و صنعتی سیاست

 

 خالق شهر شناسی تبار

 برای تالشی ایده این ظهور. کرد ظهور نوگرایان و دانان اقتصاد از زیادی تعداد سوی از 0731 دهه اواخر از خالق شهر ایده

 بود این خالق شهر ایده فلسفه. گردد می  بر 0771 دهه به ایده این تر عمومی شروع اما. بود جهانی سطح در شهر بازسازی

 آنچه امروزه که کرد استفاده آن از  توان می و کنیم می فکر ما یا و دارد وجود مکان یک در که پتانسیلی از بیشتر همیشه که

 است این اصلی فرض. است کننده گیج دارد که تنوعی خاطر به هم هنوز که کند می بار پر دهد می معنی خالق شهر که را

 کاربردی تصور متن این در خالقیت.  کنند ایجاد معمولی فرا وقایع توانند می شود داده  فرصتی و شناسی عادی مردم به اگر

 و هنرمندانی تنها خالق شهر در. است راه کنار در دانش و اختراع قوه ، کند می استفاده نبوغ مانند کیفیاتی از که باشد می

 عباسی میر ، قادری ، قراگوزلو رضائیان)کنند می ایفا را مهمی نقش چه اگر ، نیستند گیر در خالق اقتصاد با که آنهایی

،0870.) 

 کارگر یک مثال ای بر. کند می حل نوآورانه طریقی به را مسائل که کسی هر و شود ناشی دیگری منبع هر از تواند می خالقیت

 هنر در خالقیت به حال این با. شود می شامل را عمومی خدمتکار یک حتی یا دانشمند یک ، تجاری شخص یک ، اجتماعی

 سنجیده اقتصادی های  ایده نیازهای با بخوبی دارند که مشخصی کیفیت هنری خالق سازمانهای و شده بخشیده مشروعیت

 .شوند می

 وقتی که هستند این گویای شواهد از ای گنجینه اما.دارند نیاز چالش محرک به آدمها همه خالقانه تفکر و خالقیت بروز برای

 قرار بیشتر که آورند می روی فکرهایی طرز به معموال کنند حس اضطراب یا قضاوت ، فشار ، تهدید معرض در را خود آدمها

 .دارند نیاز چالش به آدمها همه است حد از بیش فشار احساس خالقیت مانع باشند، آمیز خالقیت کمتر و دادی

 :خالق شهر یک اصلی های شاخصه

 زیست، محیط از حفاظت و بهداشتی و سالم آب -تمیز هوای و آب -سالم زیست محیط ، زیست محیط کیفیت 

 .هستند ای گلخانه گازهای و آالیندگی فاقد که خدماتی کاالهای و تفریحی نواحی و سبز فضای به دسترسی

 بازارهای در صدور با و هدف با و محلی سطح در گذاری سرمایه برای محلی فضای پویایی اقتصادی، الگوهای وجود 

 .هستند پویا اقتصادی گویای ، هدف
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 و شفافیت. باشد اجرایی و باز باید خالق شهر یک نگهداری و  اجرا ، توسعه در قوانین نقش عمومی، سیاست استقرار 

 عمومی سیاست استقرار های الزمه ترین اساسی از یکی زندگی عناصر بین تعادل از حمایت برای دهی مشارکت

 (. 0870 ، عباسی میر و قادری قراگوزلو، و رضائیان)است یکپارچه

 منطقه در خالق توسعه های پهنه انتخاب عمومی های شاخص: 

 و تاسیسات نقل و حمل و مناسب دسترسی جهت موثر فاکتورهای و عوامل مجموعه -دسترسی و ها ساخت زیر 

 .خدماتی و رفاهی تجهیزات

 و مهم  های گره خاص معماری و خدماتی عناصر ، خاص های کاربری شامل -عناصر و ها فعالیت ، ها کاربری نظام.... 

 و جنگلها از حفاظت هوا، آلودگی مانند زیست محیط از حفاظت در موثر فاکتورهای و عوامل شامل -  زیست محیط 

 .خاک از حفاظت ، مراتع از حفاظت ، ها مسیل و رودها

 زمین رانش ، زلزله ، باد وزش ، زمین شیب مانند طبیعت از گرفته نشات یا طبیعت در موجود عوامل – طبیعی عوامل 

 ( . 0837 ، محسن ، رفعیان... ) و

 

 خالق شهر ساز زمینه بسترهای

 تاثیر تحت زیادی حد تا و است اخیر دهه چند به  مربوط که خالق شهر کننده ترغیب و کننده ایجاد های بستر مهمترین

 :دید زیر موارد در  توان می را است شدن جهانی

 .شهر به ملت – دولت از پارادایمی تغییر( الف

 نه شهرها آن موجب به که. است شهر به ملت – دولت از مهمی پارادایمی تغییر دستخوش یکم و بیستم قرن جهانی جامعه

 ها منطقه – شهر حدودی تا یا شهرها.شوند می شناخته اطالعاتی اقتصاد و جامعه در کلیدی عاملین عنوان به ها ملت– دولت

 خالقیت و نوآوری ، یادگیری برای که را فضایی نظر از متصل انسانی ارتباطالت صریحا که هستند، جهانی اقتصاد موتورهای

 خودجوشی از محوری عنوان به آفرینی کار و نوآوری در شهرها نقش متفاوت نسبتا طریقی در. سازد می مهیا را است ضروری

 به عصر در فرهنگ و فناوری ، بازارها متغیر شرایط با انطباق در شهرها ملی های دولت با مقایسه در. است دولتی غیر و فردی

 اجتماعی اقتصادی، اهمیت متقابل زوال با اطالعات عصر در شهری مناطق و شهرها برتری افزایش.ترند منعطف جهانی اصطالح

 ارتباطی های فناوری به نسبت بیشتری پیشینه ملت – دولت ناپذیر اجتناب زوال این. است همراه ها ملت – دولت سیاسی و

 سرزمینی واحد در ملت -دولت دهنده تنزل عامل را اطالعاتی و ارتباطی های فناوری گسترش و توسعه اخیرا حال این با. دارد

 .( Sasaki,2008)اند کرده معرفی جمعی فرهنگی تصویر هم و اقتصادی  سازمان بعد در هم

 ارتباطات های مدل بوسیله حدودی تا و است شده قطبی ملیتی چند های شرکت توسط ، اقتصادی  شدن جهانی فرایند

 ملی شهروندی های ایده جمعی هویت جدید اشکال. اند برده تحلیل به را کا سنتی المللی بین تقسیم و اند شده تسهیل جهانی

 ارتباطات ظهور طریق از را ملیتی چند عمل و تفکر برای امکان زیادی حد تا جدید های فناوری.است کشیده چالش به را

 اجتماعات و اقتصادی مهاجران وابستگی و منعطف شهروندی عالوه به. است داده گسترش فراسرزمینی های هویت و مجازی

 چند مهاجران اصلی مقصد عنوان به شهرها.است کرده تزلزل دچار را  ملت – دولت تغییر حال در جهان یک در پراکنده محلی

 در جایگزین حال در های دولت عنوان به شهرها ترتیب بدین. است شهروندی مجدد مذاکره برای ممتاز هاییی مکان ملیتی

   ( Bunnell,2002).هستند اجتماعی های هویت ساخت

 : محلی اجتماعات کانونی نقش و حکمروایی به حکومت از تغییر( ب

 از آموختن. است کرده تجربه را خود پارادایم در مهمی دگرگونی شهری توسعه به رویکرد جدید هزاره آغاز از قبل دهه یک از

  گذشته از متفاوت رهیافتی بر متکی زیادی حد تا که دهد، می دست به را الگویی پایین به باال سنتی نگرش و قبلی تجارب

 از ، فرایند بر تمرکز به محصول بر تاکید از مشارکتی به تجویزی نگاه یک از تغییر.  باالست به پایین رویکرد آن و بوده
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 ابتکارات بر تاکید با مساله حل های شیوه به محور دولت های حل راه به توجه از سازی، ظرفیت به موجود منابع به وابستگی

 تاکیدی که الگویی. است توسعه جدید الگوی این های گی ویژه واقعی، مشارکت به همیاری و مساعدت از و مدنی جامعه

 (. 0831 ، پور حاجی)دارد مدنی جامعه و محلی اجتماعات ، مردم نقش بر بنیادین

. است یافته تحول شهری حکمروایی رویکرد به مدار دولت شهری مدیریت رویکرد میالدی 0771 دهه اوایل در واقع در

 مرحله نشان. دهند امه اد را ها رویداد کنترل یا پیشین تفکر شیوه همان توانند نمی گذشته مثل دیگر شهری های حکومت

 است فرایند نوعی که حکمروایی. است اصول به پایبندی و شفافیت بر تاکید و مدنی جامعه و حکومت بین ارتباط ، حکمروایی

 با موثر برخورد توانایی ، نگری آینده و تناسب ، پاسخگویی آن موجب به و برمیگیرد در را محلی اجتماع هم و حکومت هم

 بستگی نیز رسمی غیر های شبکه به بلکه رسمی، سازمانی های شبکه به تنها نه رویدادها بینی پیش و جاری مسائل

 حکمروایی. برسانند انجام به را آن مانند می فرو کار در رسمی های شبکه که زمانی سازد می قادر را مردم که هایی شبکه.دارد

 نقش شهرها توسعه و رشد در دولت بر عالوه که دارانی سهام و بازیگران افزون روز نقش به توجه منظور به که است مفهومی

 (.0871 ، اسدی و پور برک)است مقتدرمابانه اداره شیوه شهری حکومت که است حالی در این. است یافته عمومیت ، دارند

 شهر گیری شکل در محلی اجتماع کانونی نقش نیز و شهری حکمروایی به شهری حکومت و مدیریت از پارادایمی تغییر این

 شهری اداره و توسعه عرصه در بازیگران همه و محلی اجتماع استعداهای شدن بالفعل و فعالیت و حضور مظهر خود که خالق

 می منتقل شهروندان و اجتماعی سرمایه به نهادها و مدیران مسئوالن، از را قدرت خالق شهر واقع در. است بوده موثر است

 ، نقل و حمل ، طراحی ساخت، در را نظرشان مورد های ایده و کنند شرکت ریزی برنامه فرآیند در فعاالنه باید که کند،

 .(Deffner,Vlachopoulou,2011)ببندند کار به... و هنر نمایش ارتباطات،

  :شدن محلی – جهانی(ج

 جهانی فرآیند و شهرها بین که دارد وجود عقیده این. است شدن محلی – جهانی مفهوم خالق، شهر در بعدی ساز زمینه بستر

 گی ویژه به باید ها شهر شود می ادغام بیشتر روز به روز که جهانی در. دارد وجود محلی – جهانی اصطالح به پارادوکس شدن

 یک برای( پایه محل) ی پایه مکان های خصلت این واقع در باشند متکی پیش از بیش ، خویش فضایی و مکانی بفرد مهحصر

 جهانی محور دانش اقتصاد در شهری نواحی دیگر با رقابت در بتواند و بگیرد پیشی دیگران بر چگونه که کند می مشخص شهر

 بصورت که مسائلی از همیشه که است الزم محلی – جهانی مفهوم در .( Hos pers,2003)سازد متمایز سایرین از را خود

 Okano andت )اس استوار محلی های زمینه بر آن پایه که باشیم داشته جهانی انداز چشم یک هستندف محلی و جداگانه

Danny Samson,2010 .)منافع برای گذشته از بیش ، شهرها که است آن بیانگر جهانی -محلی پارادوکس و دانش اقتصاد 

 کارکنان جذب طریق از را منافعش تواند می شهری هر. کنند می تالش و رقابت شان کنندگان بازدید و شرکتها ، ساکنان

 اقتصاد که است درست. یابد دست رقابتی مزیت به تا کند می کمک شهر به که است چیزی همان این. دهد افزایش دانش

. نیست شهرها شدن اهمیت بی معنای به ضرورتا این اما، شود جهانی دهکده یک ایجاد به منجر تواند می جهانی محور دانش

 تقویت ای گونه به را شهرها شدن رقابتی قدرت باید ها شهر اما،. است نوآور و مبتکر شهرهای دستان در آینده عکس بر بلکه

 این باید محلی مقیاس در واقعی و همشمندانه های استراتژی رو این از. کنند خنثی را ها آن های برنامه نتوانند رقبا که کنند

 موفقند پایه محل  های استراتژی توسعه در که شهری نواحی از دسته آن. باشد داشته خود در را( رقابتی قدرت تقویت) عنصر

 .(Hospers,2003).شوند( خالق و رقابتی های شهر) به تبدیل که دارند را آن توانایی ،

  : بنیان دانش و پایه های اقتصاد یافتن اهمیت(د

 از ای کارخانه صنایع آن در که فوردیسم وصعیت از را شهری های اقتصاد در مداوم تغییری اخیر اقتصادی ساخت باز فرایند

 و تجارت های بخش  اصلی های مشخصه که فوردیسم – پسا وضعیت به شد می شناخته تولید فرآیند سازی استاندارد طریق

 سوی به پذیرند انعطاف بیشتر و شده استاندارد کمتر که تولیدی فرآیندهای عنوان به ، ارتباطالت و کننده مصرف خدمات

 نوآوری و خالقیت برای که عناصری با فرهنگی های بخش دانش افزایش در ارتباطات و خدمات ، فناوری که اخیر وضعیت
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 انبوه تولید در توانند نمی دیگر ، رقابتی هزینه پر شهری اقتصادهای واقع در .(Musterd,2003)سازد می آشکار مناسبند،

 های فعالیت سوی به تولید ساختارهای تغییر نیازمند این. کنند تمرکز سمبولیک های ارزش بر مجبورند بلکه،. کنند رقابت

 بخش با خالقیت و فرهنگ ، بیستم قرن پایان در ترتیب بدین.  (Romein and Jacob Trip,2009)است خالق طراحی

 به شهرها در که تغییراتی با معناداری بطور ها دگرگونی.  ( Van Loon,2008)خورد پیوند بوضوح اقتصادی خاص های

 شهرها این از برخی. است ارتباط در دهد می رخ ثروت، تجمع و نوآوری ، مصرف تولید، مراکز و اقتصادی رشد موتورهای عنوان

 در امروز تولید.  نیست وابسته اولیه مواد به زیاد شهرها در امروز تولید. کنند می پیشرفت سایرین از بیشتر ها دگرگونی این در

 استعداد اندازه به ای ماده هیچ بنابراین،. گیرد می شکل نوآوری و فرهنگ مصرف، ، دانش ، ها آگاهی ، خدمات از محیطی

 که مکانی ویژه خصوصیات تا قادرند شهرها برخی امروزه. ندارد محوری نقش تولید در انسانی سرمایه همان یا( باال مهارت)

 خالق شهرهای و دانش شهرهای ، موفق شهرهای این. آورند بوجود خود در را مناسبند جدید تقاضای برای کامل بطور اغلب

 .(Musterd,2002)هستند

 (فلوریدا تی سه مدل) شهری خالقیت های شاخصه

 برای تی سه به معروف( مدارا قدرت) تحمل و( استعداد) توانایی( آوری فن)تکنولوژی شاخص سه 0110 سال در فلوریدا

 نسبی تمرکز دهنده انعکاس ها شاخص از تعدادی همراه به شاخص سه. دارد قرار استفاده مورد شهر یک در خالقیت سنجش

 یک فرهنگی گونگونی و فضا بودن باز میزان دهنده نشان خود که  است ناحیه یک در  خالق طبقه و باال تکنولوژی یا صنایع

 .است مکان

 تمرکز و حضور دهنده نشان باالتر و لیسانس دانشگاهی مدرک دارای جمعیت درصد احتساب با شاخص این  -استعداد شاخص

 .است ناحیه یک در انسانی سرمایه میزان

 اول شاخص.  (high-tech) باال فناوری شاخص و نوآوری شاخص شود، می محاسبه شاخص دو ترکیب با  - فناوری شاخص

 با مرتبط صنایع از ای مجموعه تمرکز و اندازه دوم شاخص. است منطقه یک در ساکن جمعیت نوآوری قدرت دهنده انعکاس

 (.مهندسی خدمات پزشکی، زیست محصوالت الکترونیک، افزارهای نرم) مانند. دهد می نشان ناحیه یک در را فناوری

 و شکنی سنت ها، زوجیت شاخص از ترکیبی همچون. شود می گیری اندازه متنوع و ترکیبی شاخص یک با  - مدارا شاخص

 غیر معیار یک عنوان به که است ازدواج برای آماده یا زوجها باالی جمعیت دهنده نشان زوجیت شاخص. فرهنگی ذوب شاخص

 قابل ایرانی و مسلمان جوامع در شاخص این که است ذکر قابل. است ناحیه یک اجتماعی مدارای و تفاوت بودن باز از مستقیم

 (.0870، عباسی میر ، قادری ، قراگوزلو رضائیان) شود می مطرح تابویی عنوان به و نبوده گیری اندازه

 
 ( 0111  فلوریدا)  فلوریدا گفته به منطقه یک در آوری نو بر گذار تاثیر های متغیر جدول -0جدول

 

 

 سنجه شاخص متغیر ها ردیف

 استعداد 0

 طبقه خالق

 سرمایه های انسانی

 هوش اندیشمندانه

 درصد جمعیت شاغلین خالق

 که دارای مدرک لیسانس یا باالتر هستنددرصد جمعیتی 

 درصد جمعیت محققان اندیشمند

 فن آوری 0
 نوآوری

 (  High- Techتکنولوژی پیشرفته)

 سرانه ثبت اختراعات

 بنگاههای صنعتی خالق)نانو تکنولوژی و غیره(

 مدارا 8

 گرایشهای فکری و عقیدتی

 ساختار شکنان هنری و نوآوران

 فرهنگها(دیگ ذوب فلزات )ادغام 

 میزان تحمل دگر اندیشان و دگر باشان

 درصد هنرمندان و مو سقیدانان

 درصد افرادیکه در یک منطقه متولد خارج از شهر می باشند
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 :لندری چارلز زعم به خالق مکان شناسایی های شاخص

 شناسایی آینده در شهر پایدار ظرفیت و مدارا تحمل ، خالقیت کلیدی های شاخص شده تعریف دامنه  ده از کدام هر بین در

 .اند شده

 کار -2 دسترسی و ترخیص حد ، اعتماد ، وضوح -8 تجلی و سرزندگی ، تنوع تمایز، -0 عمومی و سیاسی چارچوب -0

 پذیری، ارتباط -9 دهنده آموزش منظر و قریحه -1 انداز چشم و چابکی ، راهبردی رهبری -1 نوآوری و اکتشاف آفرینی،

 .آمدی کار و گرایی ای حرفه -01 بهزیستی و پذیری زیست -7 مکان ساخت و مکان -3 شبکه و اتصاالت

 

 :شهری آفرینی باز در خالقیت مختلف سطوح منظر از خالق شهر

 این. است مهم شهر آفرینی باز بر گذاری تاثیر در مقیاس هر ماهیت و مختلف مقیاس به توجه نیز خالقیت مفهوم زمینه در

 :از عبارتند هستند وابسته نیز همدیگر به که خالقیت مختلف مقیاس

 خالق شهر -2 خالق اقتصاد -8 فرهنگی صنایع -0 خالق کانونهای و ها حوزه -0

  

 برای فرصتی رو این از. سازد می دشوار ها لبه  در را ها حوزه شدن قائل تمایز که هستند نرمی های لبه دارای ها مقیاس این

 .سازد می فراهم را مقیاس میان  یادگیری و اصول و ها ایده انتقال

 

 
 (1931محسن ، رفیعیان ، ) خالقیت های مقیاس مدل -8شکل

 

. هستند دنیا های شهر ترین هنری و ترین منعطف ، ترین متنوع شوند می شمرده موفق نوین اقتصاد در که هایی شهر

 بلند در ندارند، توجه فرهنگی تجربیات از ای آمیزه ایجاد به اما کنند، می هنگفتی گذاری سرمایه برتر فناوری در که شهرهایی

 و کارکردن برای جذاب مکانی نظیر گیهای ویزه و ها شاخصه دارای باید خالق شهر  و منطقه یک. مانند می عقب رقبا از مدت

 و اقتصادی مختلف بخشهای شکوفایی در توانمند ای منطقه و باشد توریسم صنعت گردشگران برای و خود شهروندان زندگی

  .کند عمل نوظهور اقتصادی مختلف بنگاههای برای جذبی مرکز عنوان به

 مفهوم روی بر اش ارزنده کار در نیز( Landry, 2005)لندری چارلز. شهروندان دارند، اختیار در حیاتی منبع یک ها شهر

 که است این خالق شهر ابتدایی فرض تفسیر این با. مردمانشان ، دارند حیاتی منبع یک شهرها که است معتقد خالق شهر

 در خالقیت.باشند داشته اختیار در کافی فرصت که شرطی به فقط دهند انجام ای العاده فوق کارهای توانند می عادی آدمهای
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 خالقیت کنون تا.است مستمر یادگیری و اختراع قدرت ، هوش جمله از کیفیتهای از استفاده با کاربردی تخیل مفهوم به اینجا

 صنوف و مشاغل همه به گی ویژه این تا شود می تالش خالق شهر در اما شد می محسوب ضرورت یک هنرمندان در تنها

 .کند پیدا تسری

 بلکه شود وارد... و ها شادی ، اسکیت های تخته ، کامپیوتری هکرهای همراه به شهری به راحتی به که نیست چیزی خالقیت

 گسترش و توسعه شهری مختلف ابعاد در اجتماعی زندگی و کار ، تولیدات با  ارتباط مجموعه میان در ارگانیک بصورت باید

 (.0837 ، محسن ، رفیعیان) یابد

 زمینه و است انسانی خالقیت تربیت برای مساعدی محیط خالق شهر یک هستند، قوی هویتی احساس دارای خالق شهرهای

 ها وارد تازه از باز جامعه یک بصورت و دارند سالمی و پویا فضای شهرها این. آورد می فرام نیز را خود ساکنین خالقیت پرورش

 خود در راحتی به را مهاجر جدید گروههای همچنین. کند می سازگار جدید های ایده با را خود سرعت به و کرده استقبال

 (. 0870 ، همکاران و قراگوزلو رضائیان) کند می کمک آنها خالقانه همزیستی و همسازی به و داده جای

 

 خالق شهرهای جهانی شبکه

 ، ساعته 02 شهر هوشمند، شهر خالق، شهر چون عناوینی تحت که دارند وجود صنعتی پسا شهرهای از مختلفی انواع

 از که است خالق شهری یونسکو جهانی سازمان های شاخصه اساس بر ولی. اند نموده رخ امروزه...  و فرهنگی پایتختهای

 با هماهنگ و همگام  ساکنین خالق تفکر و شود استفاده شهری پایدار توسعه در شهروندان های توانمندی و ها نوآوری

 مفهوم با نمود مطرح خالق شهر درباره بار نخستین برای 0110 سال در یونسکو که عنوانی. کند حرکت شهری مدیریت

 بعد به این از اما ایم داده اهمیت کشورها باستانی و تاریخی آثار به تاکنون که هرچند. است متفاوت کامال خالق شهر امروزین

 که گردید اعالم گرفت شکل یونسکو در که ضوابطی با خالق شهر عنوان ترتیب این به. شود توجه هم شهری فرهنگ  به باید

 صنعت در بویژه المللی بین گذاری سرمایه امکان ترتیب این به تا دهند تقاضا عنوان این داشتن  برای تمایل صورت در شهرها

 آن  اصلی هدف اما بود کرده توجه نیز اقتصاد عنصر به طرح این در یونسکو هرچند. شود انجام  بیشتری سهولت با جهانگردی

  .بود فرهنگی شکوفایی ، شهرها به عنوان این اعطای

 جهانی پیامدهای با و داده ترویج را منطقه فرهنگی میراث ، همبستگی و اتحاد ایجاد با فرهنگی، تنوع حفظ هدف با شهرها این

 یک میان در را آن شهر یک فرهنگی هویت سازی غنی و کردن پیدا با دارد قصد خالق شهرهای شبکه. نمایند می مقابله شدن

  شهرها این  گی ویژه مهمترین و  اصلی  محصول روی بر پروژه این. دهند سوق شدن المللی بین سمت به رشد روبه روند

 به شهر چند زمان آن در. یابد می  اجتماعی توسعه و اقتصاد شهر، در زندگی بین ارتباط ایجاد برای راههایی و کند می تاکید

 های برنامه مناسب اجرای عدم دلیل به اما یافتند دست طراحی و هنر ، موسیقی ، ادبیات های حوزه در خالق شهر عناوین

 .برساند  اجرا به  کامل بطور شهرها این مورد در را یکپارچه مدیریت سیاست نتوانست یونسکو

 تجربیات( فناوری) فنی دانش تبادل برای دنیا تمام در فرهنگی های خوشه گسترش و ایجاد ، تسهیل شبکه این اصلی هدف

 بهتر چند هر گیری هدف برای. است خالق صنایع طریق از اجتماعی توسعه و محلی اقتصادی رشد برای ابزاری عنوان به موفق

 شهرها که. کرد ابداع تخصصی  ی شبکه  هفت خالق شهرهای ی شبکه ، فرهنگی صنایع در خاص بخشهای  توسعه نیازهای

 ، سینما ، ادبیات های زمینه در هایی پیشینه با شهرها.کنند متمرکز آن روی را هایشان تالش و انتخاب را زمینه یک توانند می

 شبکه به پیوستن برای توانند می آشپزی هنر یا ای رسانه هنرهای ، اطالعات فناوری ، طراحی ، محلی هنرهای ، موسیقی

 توسعه برای ممکن پتانسیل بیشترین از آن در که کنند انتخاب را ای زمینه شود می  توصیه شهرها به. بگیرند پذیرش

 های زمینه در جهانی سازمان این معیارهای اساس بر که شهرهایی از برخی اساس این بر. برخوردارند اجتماعی و اقتصادی

 .نمایند می فعالیت جهانی  خالق  شهرهای شبکه  در خالق شهر عنوان به خالقیت مختلف
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 (یونسکو جهانی سازمان سایت)یونسکو خالق شهرهای شبکه -0جدول

ف
دی

ر
 

 نمونه موردی شاخص

 دوبلین، ایرلند  - ملبورن، استرالیا  -انگلستان  - ادینبورگ، اسکاتلند ادبیات 1

 ، استرالیاسیدنی  –، انگستان براد فورد فیلم 2

 بوگوتا، کلمبیا  - کنت، بلژیک  - گالسکو، اسکاتلند انگلستان –، اسپانیا سویل –، ایتالیا بولونیا موسیقی 3

 نوبی، کره جایچئون  - کانازاوا ، ژاپن –سانتافه، ایاالت متحده آمریکا  -اسوان، مصر صنایع دستی و هنر مردمی 4

سنت اتین ،   - گراتس، اتریش  - شانگهای، چین  - مونترال، کانادا  –بوئنوس آیرس، آژانتین   -برلین، آلمان طراحی 5

 اتریش

 کان)کن(، فرانسه  –لیون ، فرانسه  هنر رسانه ها 6

 ، سوئد  Ostersund –چنگدو ، چین   -، کلمبیا  Popayan تغذیه 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جهان شهر! ترینادبی: اسکاتلند "ادینبورگ" -2شکل

 

 در پاریس آنها از پس و جهان شهرهای ترینادبی «لندن» و «دوبلین»،«ادینبورگ»نشنالجیوگرافیک نشریه گزارش اساس بر

 .است گرفته قرار چهارم جایگاه

 معیار هاده گرفتن نظر در با تراولر جیوگرافیک نشنال سرشناس مجله فرانسه، اکسپرس روزنامه از نقل به ایبنا گزارش به

 را «پاریس» و «لندن» ،«دوبلین» ،«ادینبورگ» شهرهای جهان، شهرهای ترینادبی بندیطبقه برای اجتماعی و تاریخی علمی،

 .کندمی ارزیابی سطوح باالترین در ترتیب به

 در وایلد اسکار آرامگاه با رسیده، گوش به همینگوی ارنست هایروایت در بارها که خود سرشناس ماگوی دو کافه با پاریس

 بر هایشاتاق که آن لوپاویون هتل و بالزاک دو انوره و هوگو ویکتور چون نامداری نویسندگان متعدد هایموزه پرالشز، گورستان

 ادبیات از رساتر را ادبیاتش صدای نتوانست هرگز کشدمی یدک را ادبیات دنیای بزرگان از یکی نام یک هر الفبا حروف اساس

 .برساند دنیا گوش به زبانانگلیسی

 جشن» عنوان تحت جهان در ادبی ساالنه جشنواره بزرگترین برگزاری با ادینبورگ جیوگرافیک، نشنال ارزیابی اساس بر اما

 چهره 311 از بیش ساالنه شرکت. است آویخته گردن بر را جهان شهر ترینادبی طالی مدال «ادینبورگ کتاب المللیبین

 از بیش را شهر این ادبی آسمان ادینبورگ، ادبی جشن در جهان سراسر از کنندهبازدید هزار دویست و ادبیات دنیای برجسته

 .است کرده بارانستاره و نورانی جهان شهرهای سایر

 یان چون معاصری هایچهره و میالدی هجدهم قرن در برنز رابرت چون کالسیک نویسنده 111 از بیش اسکاتلندی شهر این

 هاینمایشگاه سال هر ادینبورگ نویسندگان موزه وانگهی. است پرورده دامانش در را اسمیت کال مک الکساندر و رانکین
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 نویسنده استیونسون لوئیس رابرت و شاعر اسکات والتر سر چون ادبیات دنیای ماندگار هایچهره گرامیداشت برای متعددی

 به و پنجم جایگاه در «پترزبورگ سن» پاریس، از پس. کندمی برپا «هاید آقای و جکیل دکتر عجیب ماجرای» و «گنج جزیره»

 .هستند جهان هایشهر ترینادبی «سانتیاگو» و «ملبورن» ،«واشنگتن» ،«پورتلند» ،«استکهلم» آن دنبال

 

 (Cannes فرانسوی به) کن شهر

 .رودمی شمار به نیس شهر کالن از بخشی اکنون هم که است فرانسه جنوب در شهری نام

 یافته جهانی شهرت است جهان در سینمایی هایجشنواره ترینبزرگ از یکی که کن فیلم جشنواره خاطر به بیشتر کان شهر

 .است

 

 
 نمایی از شهر کن فرانسه -1شکل 

 

  استرلیا در سیدنی شهر ، سینما و فیلم خالق  شهر

 برادفورد  از پس که بود شهری دومین شهر این. شد انتخاب فیلم زمینه در خالق شهر عنوان به 0101 سال در  سیدنی شهر

 بخش و گوناگون انواع بین را پویا تعادلی شهر این در سینما و فیلم صنعت. پیوست فیلم خالق شهرهای شبکه به انگلستان در

 های فرهنگ از مختلف های فرهنگ از مختلف های فیلم نمایش و تولید و ساخت. است نموده ایجاد سینما و مختلف های

 آن انتخاب علت مهمترین شهر این در سینما صنعت در فرهنگی های تنوع گذاشتن نمایش به برای پتانسیل وجود و گوناگون

 ، سیدنی فیلم فستیوال مانند سال طول در سینما و فیلم مختلف های فستیوال برگزاری. است بوده سینما خالق شهر عنوان به

 اشتراک به را خود های داشته و آمده هم گرد تا جوان کارگردانان برای است ترغیبی شهر این در ها خانم فیلم جهانی فستیوال

 .بگذارند

 

 

 

 

 

 
 سینمای روباز در شهر سیدنی -1شکل
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 بسته مرزهای درون در ارگانیسمها از ای آرایه تنوع در که اند شده تعبیر شناختی بوم سیستمهای مانند به اغلب شهرها

 یکدیگر برای آمدهای پی سرریز همیشه اما ، همکارانه رقابتی اوقات گاهی. دارند تعامل پیچیده راههای در یکدیگر با محالت

 اند کرده بازی مثبت تغییرات پویای عامل عنوان به کلیدی نقش هنرمندان ، شهری زندگی از غنی شناختی بوم با.هستند

(0111 ، florida Class cities sand creative .) 

 

 استرالیا ملبورن ادبی خالق شهر

 در ای العاده فوق تنوع از ملبورن شهر. شد منصوب یونسکو ادبیات شهر دومین عنوان به  0113 اوت ماه در استرالیا ملبورن

 پایتخت شهر، این. رود می شمار به ادبی آثار خلق برای جوش و جنب پر ای عرصه دیگر بیان به است برخوردار ادبی  آثار خلق

 .است شده شناخته استرالیا فرهنگی پایتخت عنوان به ای گسترده بطور که است آرام اقیانوس

 

 
 نمایی از شهر ادبی ملبورن -9شکل

 

 کلمبیا بوگوتا ، موسیقی خالق شهر

 عات به بوگوتا.گردید انتخاب یونسکو سوی از موسیقی شهر عنوان به 0100 سال مارچ ماه در کلمبیا کشور در بوگوتا شهر

. است شده شناخته منطقه کشورهای بین در التین آمریکای موسیقی قطب عنوان به سیقی مو ترویج در خود سریع گردش

 محسوب شهری فرهنگی عنصر ترین شاخص موزیک و آهنگ آن در که موسیقی شهر ، خالق شهرهای شبکه رسالت با همگام

 .است اقتصادی و احتماعی و فرهنگی تنوع و بهبود برای ابزاری عنوان به ، گردد می

 

 

 

 
 

 
 برگزاری ارکستر سمفونیک در بوگوتا -3شکل
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 آمریکا متحده ایالت سانتافه ، مردمی های هنر و دستی صنایع خالق شهر

 یونسکو سوی از مردمی هنرهای و دستی صنایع شهر عنوان به 0111 سال در آمریکا کشور نیومکزیکو ایالت از سانتافه شهر

 مهم دستاوردی خالق شهرهای شبکه به سانتافه شهر انتصاب. است دانش و ها ایده ، کالها تبادل سانتافه شهر. گردید انتخاب

 صنعت ، خود تجربیات گذاشتن  اشتراک به با نیز شهر این تا است فرصتی و شود می محسوب کشور این فرهنگی صنعت در

 بسیاری افراد روزانه آن در که است دستی صنایع فروش برای مرکزی عنوان به همچنان شهر. کند جهانی بیشتر چه هر را خود

 می هم گرد سنت های زیبایی  از بخش در شدن سهیم برای گوناگون کنندگان بازدید و ینان آفر کار ، متفکرین ، هنرمندان از

 .آیند

 

 
 سانتافه شهر دستی صنایع المللی بین خرید مرکز -7شکل

 

 چین شانگهای ، طراحی خالق شهر

 طراحی از استفاده و شانگهای شهر سریع رشد.  آمد در یونسکو خالق شهرهای عضویت به  0101 سال در چین شانگهای شهر

 زمینه این در متخصص جوامع اختیار در را مناسبی های فرصت ، شهری امور مسئولین بیشتر چه هر حمایت و خالقانه های

 طراحی جهانی شهر به شانگهای شدن تبدیل. است گردیده ارائه جامعه سراسر در گسترده طور به خدمات این و است داده قرار

 شهر این در. است آمده  شانگهای انداز چشم سند در روشن و واضح بطور شهری ریزی برنامه زمینه در توسعه ایجاد و

 و منظر و طراحی زمینه در شانگهای شهر متوازن توسعه همچنین. است برقرار اقتصاد و تکنولوژی  فرهنگ بین  قوی ارتباطاتی

 ی توسعه های سیاست اعمال نمای تمام آیینه شانگهای. است تقدیر قابل بسیار محیطی زیست و اقتصادی و اجتماعی مسائل

 .است شهری فضای یک در خالق صنایع

 

 
 شانگهای شهر ، طراحی خالق شهر -00شکل
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 سوئد سوند اوستر ، تغذیه خالق شهر

به عنوان شهر خالق غذا از سوی یونسکو انتخاب گردید. این شهر منطقه ای  2212شهر اوستر سوند  سوئد  در جوالی سال 

زمینه پخت و پز و منافع وابسته به غذا و  و فرهنگی منحصر  روستایی و کم جمعیت است که دارای سنتی طوالنی مدت در

بفرد در تولید مواد غذایی محلی است. پشتیبانی این شهر از کار آفرینان وابسته به غذا و پخت و پز و کشاورزان از طریق هدایت 

بسیار با طبیعت اطراف در ، پشتیبانی ، آموزش و توسعه محصول بسیار قابل تحسین است. سنت های آشپزی  در این منطقه 

 .ارتباط بوده و این ویژه گی منحصر بفرد در شهر اوسترسوند را در سطح بین المللی در زمینه غذا مشهور کرده است

 

 

 شهر خالق تغذیه اوستر سوند -12شکل

 اتریش وین ، خالق شهری مبلمان

زیادی نظیر شکالت ، مجسمه های یخی و ... مشهور است. شهر وین به عنوان برگزار کننده رویداد های خالقانه و فستیوالهای 

موقعیت فضا حیاط داهلی موزه شهر وین ، همان اصطبل سلطنتی باز سازی شده است و در حال حاضر میزبان چندین سازمان 

ده شده نماد غول پیکر ف ساخته شده از پلی استایرن پوشش دا 116فرهنگی ، موزه ها و کافه ها می باشد و محیط آن با 

است ، بطوری که معماری مدرن آنها در بین فضاهای ساختمانهای تاریخی بطور واضح قابل رویت است. در تابستان مبلمان را 

در فضاهای باز عمومی قرار می دهند. هر سال در رنگ های مختلف و چیدمان های مختلف در کنار یکدیگر به اشکال مختلف 

 قرار می دهند.

 

 ال شهری ، وینمبلمان خ -08شکل
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 انسه فر لیون ، رسانه هنر خالق شهر

 یک لیون  ، تاریخی لحاظ از. شد منصوب 0113 سال ژوئن ماه در یونسکو رسانه هنر شهر اولین عنوان به فرانسه لیون شهر

 مانند ، جدید های آوری فن در را خود فعالیت تدریج به شهر این ، دستی صنایع شدن بسته یا انتقال با. است صنعتی شهر

 مهندسی  های دانشکده  بسیاری و دانشگاه سه با همچنین لیون. بخشید گسترش بیوتکنولوژی یا و داروسازی های بخش

 به آن قدمت که است ارزشمندی معماری میراث دارای شهر این ، شود می محسوب فرانسه در دانشجویی کالنشهر دومین

 از بخشی رسانه هنر. آید می حساب به یونسکو جهانی میراث سایت لیون دلیل همین به. رسد می رنسانس و باستان روم دوران

 .است بوده گذشته دهه یک در شهر این زندگی

 
 

 

 

 

 

 لیون ، هنری خالق شهر - 14شکل 

 اسالم جهان سیاسی – فرهنگی خالق شهر عنوان به تهران شهر جایگاه

 این در کشور نقاط اقصا از که جمعیت نفر میلیون  1/3 تقریبا  داشتن با  زمین ایران بزرگ کالنشهر و پایتخت  عنوان به تهران

 و ارتباطی پل بدلیل هم آن گردد لحاظ کشور اسالم  جهان فرهنگی خالق شهر عنوان به تواند می میکنند زندگی شهر

 با که برنامه این جمله از که  اسالم جهان کشورهای بزرگ همایشهای و کنفرانسها برگزاری و اسالم جهان قدرتمند محوریت

 ما متعدد  کنفرانسهای برگزاری  به توان می شود می انجام ایران کشور مدیریت با اسالم جهان یکپارچگی و وحدت محوریت

 های کنفرانس ، اسالمی کشورهای سران کنفرانس جمله از اسالم جهان بیشتر چه هر وحدت برای اسالمی کشورهای بین

 اساتید ساالنه همایش برگزاری و اسالم جهان دانشگاههای اساتید اتحادیه  کنفرانس ، فلسطین دیده ستم ملت رهایی

 در و حاضر حال در تهران شهر گفت توان می جرات به.... و کریم قران المللی بین مسابقات انواع و اسالم جهان دانشگاههای

 .کند می دایفا نقش اسالم جهان سیاسی و فرهنگی محوریت به کنونی شرایط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سیاسی ، شهر تهران –شهر خالق فرهنگی  - 51شکل 
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 اسالم جهان مذهبی خالق شهر زنجان شهر

 های مراسم برگزاری خاص موقعیت و مذهبی مردمان داشتن بدلیل که شود می محسوب کشور بزرگ شهرهای از زنجان شهر

 ایام عزادری های مراسم. باشد می خاص شهرت داری جهانی سطح در بلکه و کشور سطح در تنها نه منظم و منسجم عزادری

 این از کدام هر و شده ایجاد اعظم زینبیه و اعظم حسینه محله مردم خودت مدیریت با مردمی نظیر بی عزادری دسته با محرم

 بدون و کنند می مدیریت را محرم یازدهم و هشتم روز عزاداری دسته های مراسم افتخاری خادم نفر هزار 1 داشتن  با مساجد

 مراسم چنین مدیریت. گردد می اداره شکوه با مراسم این مردمی محلی مدیریت نهادهی خود توسط دولتی دخالت گونه هیچ

 حسینه محله اهالی مردمی و محلی مدیریت با ولی است دشواری واقعا کار نظامی عوامل دخالت بدون جمعی دسته عزادری

 مردم ایام این در که یافته خاصی جلوه و شکوه جهانی سطح در و شود می اجرا وفقه بدون سال سالیان مراسم این زنجان اعظم

 مراسم. کنند می نظاره را( ع) بیت اهل خاندان به ارادت و ایثار شکوه و جلوه این تماشای به جهان حتی و کشور نقاط اقصا از

 در شده ثبت معنوی میراث از مورد دهمین عنوان به ۵۱ ثبتی شماره با ۷۸ ماهدی ۵۱ تاریخ در زنجان اعظم حسینیه عزاداری

 .است ایران

 
 

 

 شهر خالق مذهبی، شهر زنجان -16شکل

 نتیجه گیری:

میالدی می باشد. به  2222با توجه به دیدگاه جدیدی که نشات گرفته از تفکرات چارلز لندری و ریچارد فلوریدا در اوایل دهه 

نظر می رسد که استفاده از خالقیت و استعداد ساکنین ، کسبه ، مسئولین امور شهری و همه کسانی که نقشی در ایجاد 

ها دارند به عنوان افرادی که همه شکل دهنده و هم استفاده کننده از شهر خود فضاهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شهر

 می باشند ، می توانند راهکار ارزشمندی برای تغییر وضعیت فعلی شهرهای امروزی گردد. 

هام بخش و یک ارتباط قوی بین برنامه ریزی کالبدی  و شهر خالق وجود دارد و افراد خالق نیاز به فضای برای زندگی ، کار ال

 نمایش کارهای خود دارند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.seratnews.ir/fa/culture
http://www.sid.ir


 

یکی از کمبودهای اساسی که در شهرهای امروزی احساس می شود جای خالی فضاهایی برای جذب و نگهداشت گروههای 

شهری خالق می باشد.فضاهای که در دو سو بتوانند هم محلی برای بروز خالقیت شهروندان بوده و هم به عنوان فضایی برای 

یت های دانش محور و خالقانه در شهر در جهت جذب افکار نوآورانه شهروندان نقش آفرین نمایند. فضاهای یک تعامالت و فعال

شهر اعم از طبیعی و مصنوعی نیز باعث برانگیختگی ، انطباق و بیان خالقیت ساکنین خود می شود.اینگونه فضاهای خالق باید 

فضاهایی است که در آن بتواند رشد و فعالیت ، تفکر و نوآوری نمایند ،  امید بخش و توانمند ساز باشد زیرا خالقیت نیازمند

تجمع و پرورش یابند و نهایتا پیشرفت کنند. خالقیت یکی از مهمترین عوامل رشد  و موفقیت شهرهای در حال رقابت به شمار 

ن کننده جذابیت و پیشرفت شهر می رود و تنوع و جذابیت و شخصیت و روحیه نوگرایی و ابتکار ساکنان شهر است که تعیی

 است.

جنبش خالقیت در شهر از دو رویکرد پایه ای برای نائل شدن به شهر خالق نشات می گیرد که یکی توسط چارلز لندری و 

دیگری توسط ریچارد فلوریدا مطرح شده است. اولین کسی که بحث خالقیت را مطرح می سازد آقای چارلز لندری  است که 

در ارتباط با شهرهای خالق و شاخه های آن می نویسد.اولین کسی که بحث مناطق و شهر های  2222تا  1115در سال های 

در آمریکا   Creative Classاولین کتاب خود را تحت عنوان  2222خالق را مطرح کرد ریچارد فلوریدا بود که در سال 

در  1331وضوعش منتشر کرد که این کتاب  در سال کتاب دیگری را برای تقویت م 2225منتشر کرد و پس از آن در سال 

 ایران تحت عنوان شهرها و طبقه خالق توسط محمد اسماعیل انصاری و ابراهیم انصاری به فارسی ترجمه شده است.

بر این اساس نظریه جدیدی مطرح شده ، شهرهایی که شمار افراد خالق هنرمند و نویسندگان، نقاشان ، موسیقی دانان در آنها 

فراوان است احتمال زنده ماندن و پابرجایشان بیشتر است. به نظر فلوریدا سه عامل مهم در شکل گیری طبقات خالق در 

تحمل(. درباره شاخص های توانایی و تحمل به این مسئله اشاره می کند. مردمی که  -توانایی -شهرها نقش دار د )تکنولوژی

جی ندارند و گروههای مختلف اعتقادی را در میان خود می پذیرند و نسبت در این شهرها ساکن هستند گرایش های ضد خار

 به نژادها بی تعصب هستند.

آلن جی اسکات با استفاده از ادبیاتی که فلوریدا مطرح کرده بود. در مورد چگونگی سوق مزیت های رقابتی و  2227در سال 

ارهای منطقه ای فعالیت هایی را انجام داد، زمینه های ظرفیت های موجود در شهرها به سمت خالقیت بیشتر و سیاست گذ

رویکرد خالق ادبیات، سینما ، موسیقی، مهارت و هنر فولک ، طراحی هنری و رسانه ای و تغذیه است. صنعت شهرها  و مناطق 

بومی  خالق شامل صنایع فرهنگی چند رسانه ای و خدمات برتر و در مقیاس حوزه های محلی بیشتر در صنایع دستی و

خالصه می شود. در پایان شهرهای خالق را می توان با واژگانی چون تحمل پذیرش گروههای مختلف اجتماعی، قومی و 

فرهنگی ، قدرت حل مسائل مختلف مدنی ، ایجاد محیطی برای جذب افراد خالق و مبتکر، ایجاد فضایی برای پرورش خالقیت 

د اقتصادی و توسعه معرفی نمود. هم چنین با توجه به اهمیتی که رویکرد ها و ایده های ساکنین در جهت حل مسائل ، رش

شهر خالق به ایده ها و نوآوری افراد دارد از نظر مدیریتی می توان مدیریت این شهرها را بر پایه حکمروایی دانست. به طوری 

 که همه افراد می توانند در تصمیم گیری های توسعه شهری شراکت داشته باشند.
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