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چکیده
خالقیت در بردارنده تجربه ،ابتکار ،ظرفیت بازنویسی قواعد ،نامتعارف بودن ،نگاهی تازه به مسائل انداختن ،تصویرسازی بدیع از
سناریوهای ممکن در آینده و راه حل های محتمل مسائل ،کشف نقاط مشترک از میان نقاط افتراق و تفاوتها و داشتن
دیدگاهی انعطاف پذیر نسبت به مسائل می باشد .خالقیت ابزاری برای بیشینه کردن امکانات در هر شرایط و افزودن ارزش و
معنا به نتیجه اقدامهای انسانی در هر زمینهای است .در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور
می کنیم ،وجود دارد .اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند براساس تخیالت بلند پروازانه فکر ،برنامهریزی و عمل
کنند و فرصتهای توسعه به طور مداوم تکامل یابد ،میتوانیم به تحقق شهر خالق نزدیکتر شویم .در مقاله پیش رو با توجه
به نتایج بدست آمده طی آمایش سرزمینی استان اردبیل مدل نحوه رسیدن به اردبیل شهر خالق در افق  1404ارائه شده
است .مطالب بیان شده نتیجه بررسی و تحقیقات کتابخانه ای و مقاالت مرتبط با محور عنوان شده و تجارب به دست آمده در
عرصه فعالیت در حوزههای مربوطه می باشد .لذا نتیجه بررسی در پایان نوشتار ،با ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت
تسهیل پیاده شدن شهر خالق در استان اردبیل به پایان رسیده است.

کلید واژه  :شهر خالق ،پتانسیلهای بومی ،خالقیت ،طبقه خالق.
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 .4مقدمه
تنوع و ظرفیت بسیار باالی عوامل مکانی و فضایی در محیط شهری باعث تنوع زیاد شاخصهای ضروری برای احراز خالقیت در
مناطق شهری می شود(مختاری ملکآبادی و همکاران .)1394،در رویکردهای نوین به شهر ،شهر خالق به عنوان یک روش
راهبردی در عرصه تفکر ،برنامهریزی و اجرای طرحهای شهری مطرح شده است .خالقیت میتواند از هر منبع و از سوی هر
شخصی ( که به مسائل به شکل مبتکرانه پرداخته است) باشد؛ مددکار ،تاجر ،دانشمند ،مهندس ،مدیر اجرایی و یا کارمند
دولت .در واقع افراد طبقه خلّاق ،آهنرباهایی هستند که موسسات و شرکتهای متحرک با رشد و فناوری باال را جذب میکنند.
خالقیت در شهر باعث رهایی از بن بستهای مدیریتی و کالبدی و پیادهسازی دو اصل مشارکت و کارآیی که از شاخصهای
اصلی در حوزه حکمروایی شهری میباشد ،میگردد .همچنین ،ایده شهر خالق برای مدیران ،برنامهریزان و شهرسازان باعث
گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر می شود و به تنوع عالیق و عقاید در پهنه شهر احترام می-
گذارد(اقبالی و همکاران.)1394 ،
 .2شهر خالق
 .4.2تاریخچه شهر خالق

اولین بار «دبور» در سال  1991مبحثی با عنوان « شهر تماشایی یا شهر نمایش » مطرح کرد(اقبالی و همکاران .)1394 ،ایده
شهر خالق یک نظریه کامالً مثبت گراست و بر این موضوع تأکید دارد که هر نوع رابطهای بین شهروندان با سازمانها و ....
بایستی کامالً دو جانبه و مبتنی بر رفع مشکالت شهری و ارتقاء کیفیت زندگی است .نظریه شهر خالق سعی دارد تا کیفیاتی را
که تصویر ذهنی یک شهر را برای شهروندان زیباتر مینماید تقویت نمایند(مختاری ملکآبادی و همکاران .)1393 ،مفهومی
است که چارلز لندری در اواخر دهه  1990میالدی آن را مطرح کرد(فرزین پاک .)1399 ،تئوری شهر خالق با مطالعات
گسترده افرادی چون اندرسون ( ،)1995مالمبرگ و زندر( ،)1999کورترایت ( )2001نیز حمایت شد .پیترهال در کتابهای
خود با عنوانهای؛ « شهرها در تمدن ،فرهنگ ،خالقیت و نظم شهری» ( )1999و همچنین کتاب «شهرهای خالق و توسعه
اقتصادی» در سال  ، 2000راهکارهایی برای خالقان شهری در شهرها به موضوع شهر خالق پرداختهاند(اقبالی و همکاران،
 .)1394از آن زمان به بعد این موضوع به جنبشی جهانی مبدل شد که بر الگوی جدید برنامهریزان شهری برای شهرها بازتاب
یافت.
 .2.2تعریف شهر خالق

 شهری است که بسترهای خالقیت در آن وجود داشته باشد و مسئولین و متولیان شهر موانع ناکارآمدی رشد شهر
خالق را از بین ببرند .خالقیت در فضای آزاد و به دور از محدودیتهای اداری و سازمانی میتواند رشد نماید و شکوفا
شود(ضیاء نوشین.)1394 ،
 شهر خالق شهری است که از نوآوریها و توانمندیهای شهروندان در توسعه پایدار شهری استفاده میکند و تفکر
خالق ساکنان ،همگام و هماهنگ با مدیریت شهری حرکت میکند (تعریف یونسکو) .یونسکو شبکه شهرهای خالق را
در اکتبر سال  2004میالدی در یک صد و هفتادمین مجمع عمومی فعال کرد .این شبکه شهری متشکل از هفت
زمینه شامل:
 oادبیات؛
 oسینما؛
 oموسیقی؛
 oمهارت و هنر فولکور (هنرها و صنایع دستی)؛
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 oطراحی؛
 oهنرهای رسانهای (توسعه فرهنگی و صنایع خالق)؛
 oتغذیه.
هر شهر با توجه انرژی و ظرفیتی که به صنعت خالقانه خاص اختصاص میدهد ،اولویت خود را انتخاب میکند(اقبالی و
همکاران.)1394 ،
 .3.2تز اصلی فلوریدا

تز اصلی فلوریدا بر ظهور " طبقه خالق " متمرکز شده است .این افراد  50درصد درآمد این کشور را به خود اختصاص می
دهند .ریچارد فلوریدا نظریه شهر خالق را براساس سه متغیر عمده ( موسوم به سه  ) Tپایهگذاری کرده است که عبارتند از:
شاخص

زمینه

طبقه خالق ( ) Creative class
استعداد
فناوری

منابع انسانی ()Human Capital
استخدام استعدادها در دانش و فناوری ( Talent employed in science and
)technology
شاخص نوآوری ()Innovation Index
شاخص فناوری باال ()High Technology Index

بردباری

شاخص هنر دوستی ()Bohemian Index
شاخص دیگ ذوب ()Melt Port Index

جدول شماره  :4شاخص ها و زمینه هاي خالقیت در شهرها از دید فلوریدا (قربانی و همکاران.)4332 ،

 فناوری( :)Technologyبه واسطه فراهم ساختن فرصتهایی برای کسب دانش بیشتر
 استعداد( :)Talentدربرگیرنده آن دسته از افرادی است که واقعاً اندیشههای ابداع گرانه و نوآورانهای دارند.
 تساهل و تسامح یا بردباری ( :)Toleranceدربرگیرنده فرهن گی باز و متنوع بر مبنای قومیت ،نژاد و جهتگیری
جنسی است (حاجی حسینی و همکاران.)1393 ،

فناوری

استعداد

تساهل و تسامح

نظر اقتصاددانان مدت های مدیدی مبتنی بر این فرض بوده است که فناوری کلید رشد اقتصادی است .رابرت سلو به خاطر
پژوهش در همین زمینه و تأکید بر فناوری به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی ،جایزه نوبل را از آن خود کرد .پائول رمر
اقتصاددان دانشگاه استنفورد بر این باور است که رشد فرآیندی درون زا بوده و مبتنی بر شکوفایی و گردآوری مداوم دانش
انسانی است .فناوری به معنای عملکرد و نقش نوآوری و تمرکز صنعت فناوری پیشرفته در یک منطقه است.
استعداد دومین متغیر عمده فرمول فلوریدا است .رابرت لوکاس معتقد است که رشد حاصل " سرمایه انسانی" است .این
دیدگاه مطابق با نظرگاه ادوارد گلیسر اقتصاددان دانشگاه هاروارد است .براساس این دیدگاه ،نقش اصلی شهرها در تقویت
سرمایه اجتماعی نهفته است .ب ر مبنای این دیگاه ،نقش شهرها این است که سرمایه اجتماعی را یکجا جمع آوری و آن را
تقویت کنند و اینگونه کسانی که سرمایه اجتماعی بیشتری از بقیه دارند رشد سرمایه اجتماعی سریعتری خواهند داشت.
لوکاس از عملکرد تقویت سرمایه انسانی در شهرها به عنوان " بیگانگی" جین جاکوبز نام می برد و می گوید که جاکوبز به
خاطر این ایده الیق جایزه نوبل بوده است .به ایم مفهوم ،شهرسازی عنصر کلیدی رشد بهره وری و نوآوری است .استعداد
نیز معادل افراد دارای مدرک لیسانس و باالتر است.
عامل سوم مشتمل بر تساهل و تسامح است که عاملی کلیدی در توانمد ساختن مکان برای به حرکت درآوردن و جذب
فناوری و استعداد است .اقتصاددان ها همیشه برخی از اشکال فناوری و استعداد را به عنوان محرک های مهم رشد
اقتصادی در نظر می گیرند ،اما باید برای تسامح و تساهل ،نیز به اندازه عوامل مرسوم تر تولید مانند مواد خام اهمیت قائل
شد .با توجه به این دیدگاه ،به یک مکان ذخایر فناوری و استعدادهای خاص اعطا می شد که هر دو نرخ های رشد و
نوآوری مکان را تضمین می کنند .اما منابعی مانند فناوری ،دانش و سرمایه انسانی ذخایر ثابت نیستند ،بلکه جریان های
ناپایداری هستند .فناوری و استعداد عوامل محرک مهمی هستند که به مکان ها وارد و خارج می شوند و این پرسش را
برای ما به وجود می آورد که  :چه چیزی توانایی برخی مکان ها را برای جذب نخبگان و استعدادهای خالق تضمین می
کند؟ پاسخ عقلی این پرسش در تنوع ،تسامح و تساهل نهفته است .در این نظریه ،تساهل و تسامح به معنای تعصب
کورکورانه نداشتن ،پذیرش همه نوع افراد ،پذیرش و تنوع در تمام قومیت ها ،نژادها و سبک های زندگی است.

جدول شماره  :2کلیديترین متغیرهاي شهر خالق(حاجی حسینی و همکاران.)4333 ،
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 .1.2شاخصهاي شهر خالق

از دیدگاه خالقیت منطقهای ،شهری میتواند ادامه حیات دهد که بتواند یکی از قابلیتهای عمده ،یعنی مزیت نسبی خود را
پیدا کند و آن را ،طریق جذب افراد مرتبط با آن مزیت ،توسعه دهد .نمونه:
 وال استریت در نیویورک  :محل تمرکز سرمایه در بازار بوس؛
 هالیوود در لس آنجلس که نماد سینمای صنعتی است؛
 برنامه راهبردی سیدنی نیز بر صنایع رقابتپذیری جهانی بنا شده است(فامیلی.)1394 ،
منظر

شهری مملو از نشانه ها ،نمادها و چشم انداز های متنوع که در عین کثرت وحدتی یکپارچه دارند.

هنر

ارتقای هنرهای جدید و تقویت میراث های هنری قدیمی شهر

تنوع

شهری مملو از نژادها و قومیت های مختلف جهان و به غایت جهانگردپذیر
وجود پارک های متعدد ،ساخت و اتقای مکان های عمومی و فضاهای مدنی جدید

فضاهاي عمومی

تعدد دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی در شهر

آموزش عالی

جدول شماره :3شاخص هاي شهر خالق(حاجی حسینی.)4333 ،

 .5.2دوازده شهر خالق توریستی از نظر یونسکو

هر شهر با توجه انرژی و ظرفیتی که به صنعت خالقانه خاص اختصاص میدهد ،اولویت خود را انتخاب میکند به عنوان مثال
 12شهر خالق جهان در جدول ذیل آمده است:
مضمون

شهر

کشور

لیون

فرانسه

گالسکو

اسکاتلند

سویل

اسپانیا

شهر موسیقیایی جهان ( جشنوارههایی شامل اٌپرا و سمفونی کالسیک و موسیقی سنتی )

بولگنا

ایتالیا

حافظ موسیقی کالسیک و توزیع کنندهی دانش در قالب انتقال برنامههای فرهنگی است.

ملبورن

استرالیا

شهر زنده ادبیات ( حجم وسیعی از انتشارات و نمایشگاههای کتاب و کتابخانه)

ادینبرگ

اسکاتلند

شهر ادبیات (با وجود افرادی همچون آرتور کنان دویله ،والتر اسکات ،رابرت لوییس)

پوپایان

کلمبیا

روح آشپزی و طعم و مزه (تالشهای آشپزی مارک پوپایان خاص بوده است)

مونترال

کانادا

شهر طراحی ( وجود مدلهای بسیار در طراحی)

شهر هنر و رسانه (برگزاری جشنوارههایی مثل نوویت ،سونورس ،تداللوئیمی و ) ...
مرکز موسیقی ،از دیدگاهی تاریخی و امروزی ( 125کنسرت در سال)

شهر طراحی ( محل تالقی اقوام مختلف ،مرکز طراحی مدل لباس تا طراحی صنعتی)

بوینس آیرس

آرژانتین

برلین

آلمان

شهر طراحی (خانه نوآوری و خالقیت متفکران برای نسل جدید)

سانتافه -نیومکزیکو

آمریکا

شهر هنرهای محلی (صنایع دستی و هنرهای محلی -برگزاری جشنواره های ساالنه زیاد مرتبط– موزه های فراوان)

آسوان

مصر

شهر هنرهای محلی ( مرکز هنر نوبی -هنرهای فولکور )
جدول شماره :1دوازده شهر خالق توریستی از نظر یونسکو(سرمقاله)4333 ،

 .2.2عناصر ضروري براي ظهور شهر خالق

-

درگیری تمامی ساکنین شهر چه دانشمندان ،هنرمندان و چه شهروندان عادی در امور و فعالیتهای
خالقانه؛
هنرمندانه بودن زندگی شهروندان :که الزمه این کار دسترسی به درآمد ،اوقات فراغت کافی ،قیمت معقول
کاال و خدمات با کیفیت است.
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-

حمایت فعالیتهای خالق هنری و علمی شهر توسط دانشگاهها ،مدارس فنی ،موسسات تحقیقاتی ،تئاترها،
کتابخانهها و موسسات فرهنگی؛
داشتن یک سیاست محیطی جهت حفظ میراث تاریخی و زیست محیطی؛
وجود پایه اقتصادی متوازن در شهر به منظور حمایت از منطقه خالق و پایدار؛
در مدیریتهای عمومی ،شهر خالق متشکل از سیاستهای شهری یکپارچه خالق ،سیاست فرهنگی
یکپارچه با سیاست صنعتی و سیاست محیطی تحت مدیریت دموکراتیک مالی عمومی است(قربانی و
همکاران.)1392 ،
فضای عمومی

مشارکت

تنوع

جذابیت

سرزندگی

ارزش اقتصادی

هویت بخشی

شهر خالق

نمودار شماره :4مزایاي فضاي عمومی و جمعی شهر و تأثیرگذاري آن بر خالقیت شهري(کالنتري و همکاران.)4334 ،

 .2.2بسترهاي زمینهساز شهر خالق

-

-

-

تغییر پارادایمی از دولت – ملت به شهر :به موجب آن شهرها ،نه دولت -ملتها ،به عنوان عاملین کلیدی
در جامعه و اقتصاد اطالعاتی شناخته میشود.
تغییر از حکومت به حکمروایی و نقش کانونی اجتماعات محلی :شیوههای حل مساله با تأکیدات بر
ابتکارات جامعه مدنی و از مساعدت و همیاری به مشارکت واقعی ،ویژگیهای این الگوی جدید توسعه
است .در واقع شهر خالق ،قدرت را از مسئوالن ،مدیران و نهادها به سرمایه اجتماعی و شهروندانی منتقل
میکند ،که باید فعاالنه در فرآیند برنامهریزی شرکت کنند و ایدههای مورد نظرشانه را در ساخت ،طراحی،
حمل و نقل ،ارتباطات ،نمایش هنر و  ...به کار ببندند.
جهانی – محلی شدن :در جهانی که روز به روز بیشتر ادغام میشود ،شهرها باید به ویژگیهای منحصر به
فرد مکانی و فضایی خویش ،بیش از پیش متکی باشند در واقع این خصلتهای مکان پایه (محل پایه) برای
یک شهر مشخص می کند که چگونه بر دیگران پیشی بگیرد و بتواند در رقابت با دیگران نواحی شهری در
اقتصاد دانش محور جهانی خود را از سایرین متمایز سازد.
اهمیت یافتن اقتصادهای فرهنگ پایه و دانش بنیان :در واقع اقتصادهای شهری پر هزینه رقابتی ،دیگر
نمی توانند در تولید انبوه رقابت کنند .بلکه ،مجبورند بر ارزش های سمبولیک تمرکز کنند .این نیازمند
تغییر ساختارهای تولید به سوی فعالیت های طراحی خالق است .تولید امروزه در شهرها زیاد به مواد اولیه
وابسته نیست .تولید امروز در محیطی از خدمات ،آگاهیها ،دانش ،مصرف ،فرهنگ و نوآوری شکل می-
گیرد(قربانی و همکاران.)1392 ،
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توافق

رقابت
شهر خالق و توسعه پایدار

همرنگی

کشمکش

نمودار شماره :2نقش محورهاي اکولوژي شهري در رسیدن به شهر خالق و پایداري(ضرابی و همکاران)4333 ،

 .2.2نمونههاي عملیاتی شهر خالق

 .4.2.2تورنتو – کانادا :تورنتو برای تبدیل شدن به شهری خالق ،باید روی  14مأموریت راهبردی متمرکز شود ،که از جمله
مهمترین آنها میتوان به سرمایهگذاری فزاینده در موسسههای هنری و فرهنگی اشاره کرد.

طبقات پروژه
مردم

کارآفرینی

فضایی

ارتباطی

فرصتهاي راهبردي براي عمل
-

تضمین این موضوع که تمام جوانان به اندیشیدن خالق تشویق شدهاند؛
توسعه برنامه خالق برای جوانان؛
تغییر اجتماع محلی؛
سرمایهگذاری روی خالقیت و هنر در آمکوزش عمومی.

-

ایجاد شرایطی که به کارآفرینان و موسسه های مالی امکان ریسک دهد؛
افزایش حمایت از بخشهایی که در حال به دست آوردن توجعه بین المللی هستند؛
تشویق شرکتها و سرمایه گذاران تمام بخشها به اندیشیدن خالق؛
فراهم کردن حمایت از کارآفرینان تخصصی و توسعه مهارتهای شغلی برای صنایع خالق؛
افزایش سرمایه " ریسکی " خالق و فرهنگی؛
پیشرفت تورنتو به عنوان مرکز طراحی؛
توسعه مرکز همگرایی نوآوری و خالقیت

-

دستیابی به تعادل بین موسسههای فرهنگی عمده و حمایت تودههای مردم؛ طراحی و فضایی که
برای کار و زندگی خالق مطلوب و پایدار است؛
فراهم کردن فضای خالق پایدار و مطلوب؛
ایجاد صندوق سرمایهگذاری پرداخت وام بری توسعه خالق؛
حمایت از توسعه راهبرد نواحی ساحلی؛
تحرک بخشیدن به زیر مجموعه شهری – راوینز تورنتو؛
حمایت از تشکیل هیئت داوران برای ارزیابی اقدامها

-

فراهم کردن زیرساختهای سازمانی که فعالیتهای خالق موجود و منابع را به هم پیوند دهد؛
توسعهی زیرساختهای جدید که به منظور ارتباط دادن و پیشرفت تورنتوی خالق ایجاد شدهاند؛
فراهم کردن بودجههای ثابت و مستمر برای پروژههای خالق

-

جدول شماره :5راهبردهاي پیشنهادي تورنتو براي شهر خالق(حاجی حسینی و همکاران)4333 ،

 .2.2.2اصفهان – ایران  :شاخصهای شهر خالق در شهر اصفهان از نگاه آماری؛  12فاکتور ذیل است:
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-

-

هنر و فرهنگ؛
 موسیقی :آموزشگاه موسیقی – فروشگاه و تولید کننده موسیقی
 سینما و تئاتر  :سالن سینما – آموزشگاه سینما
 ادبیات  :تعداد انتشارات – تعداد مطبوعات – تعداد کتاب فروشیها – کتابخانه – انجمن-
های ادبی
 تغذیه  :رستوران ها – کافی شاپ
 موزه ها  :موزه
منظر شهری؛
فضاهای جمعی؛
مراکز علمی و موسسات عالی؛
مقیاس؛
تنوع؛
سرزندگی؛
پویایی فضاهای شهری؛
کارایی و اثر بخشی؛
مشارکت؛
هویت شهری؛
تکنولوژی ارتباطی و شناسایی.

بیشترین میانگین مربوط به متغیرهای ذیل بود با این استدالل که مناطق جنوب رودخانه زایندهرود با به دست آوردن میانگین
ضریب اولویت باال از لحاظ خالقیت شهری وضعیت بهتری نسبت به مناطق شمال زاینده رود دارند:
 تکنولوژی ارتباطی؛ سرزندگی فضای شهر؛ کارآیی و اثربخشی؛ مشارکت(مختاری ملک آبادی و همکاران.)1393 ، .3نگاهی اجمالی بر استان اردبیل
استان اردبیل در شمال غرب کشور و در بین نصفالنهارات  41درجه و 15دقیقه و  49درجه و 59دقیقه طول شرقی و مدارات
 31درجه و  9دقیقه و  39درجه و  42دقیقه عرض شمالی قرار گرفته و از غرب به استان آذربایجان شرقی ،از شمال و شمال
شرق به کشور جمهوری آذربایجان ،از شرق و جنوب شرق به استان گیالن و از جنوب به استان زنجان محدود است .این استان
به عنوان جزئی از منطقه آذربایجان ،شامل نواحی شرقی ،شمال شرقی و جنوب شرقی آن میشود و از لحاظ شکل ظاهری،
استانی است مطول که فاصله شمالیترین و جنوبیترین نقطه آن در حدود  290کیلومتر و فاصله شرقیترین و غربیترین آن
بیش از  132کیلومتر است  .با توجه به شکل طولی آن در امتداد نصف النهارات ،از تنوع اقلیمی قابل توجهی برخوردار میباشد.
شهرستان اردبیل در اقلیم خشک قرار دارد که ماههای خشک و یخبندان آن بیش از  9ماه است و شدت بارندگی در بهار و
پائیز بوده و دارای زمستان سرد و تابستان معتدل است .پوشش گیاهی در این منطقه به صورت استپی بوده و در شمالغرب آن
پوشش نیمه جنگلی نیز مشاهده میشود .مساحت استان  11990/919کیلومتر مربع میباشد که حدود  1/01درصد از
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مساحت کل کشور را تشکیل میدهد .طول مرزهای این استان حدود  399کیلومتر با کشور جمهوری آذربایجان میباشد.

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390جمعیت استان بالغ بر
1249499نفر داشته و طبق آخرین مصوبات تقسیمات کشوری دارای 10شهرستان،
 29بخش 29 ،شهر 11 ،دهستان و  1954آبادی است که از این تعداد  1123آبادی
دارای سکنه و  131آبادی خالی از سکنه است.
استان اردبیل از پتانسیلهای طبیعی ،اقتصادی و نیروی انسانی باالیی برخوردار است.
وجود زمینهای زراعی مرغوب ،آبهای گرم زیرزمینی ،معادن ،طبیعت عالی
گردشگری ،مرزهای مشترک با کشورهای همسایه ،نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده
و  ....می توانست این شهرستان و استان را در رتبههای باالی کشور قرار دهد ولی این
چنین نشده است این در حالی است که چالش های بزرگی چون رکود و بیکاری،
پایین بودن درآمد سرانه مردم ،تعطیلی بخشهایی از صنایع استان ،پایین بودن
سرمایه گذاری ،باالبودن مهاجرت و تمرکز در مرکز شهر گریبانگیر این منطقه شده
است در این میان نقاط روستایی از نیروی کار تهی شده و صدماتی به بخش تولید
روستایی و عشایری وارد شده و در مقابل تجمیع نیروی کار بیکار را در مرکز استان
شاهد هستیم .بررسی ترکیب اشتغال در استان و کشور نشان می دهد علیرغم کاهش
سهم بخش کشاورزی در استان کماکان سهم اشتغال این بخش تقریباً نزدیک به 1/1
برابر رقم متناظر کشوری است .سهم اشتغال بخش صنعت استان از متوسط کشوری
حدود  5/1درصد کمتر بوده و همچنین سهم بخش خدمات استان در اشتغال به
میزان  5درصد کمتر از متوسط کشوری میباشد(سایت استانداری اردبیل.)1395 ،
جدول شماره :2ترکیب اشتغال به تفکیک بخش ،استان و کشور  4334و 4332
عنوان

خدمات

صنعت

کشاورزي

31/3

21/1

35

1391

42/4

25/5

32/1

1392

41/2

33/4

19/4

1391

41/4

34/3

19/3

1392

استان
کشور

مأخذ :مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری از نیروی کار و سالنامه آماری استان سال 1392

 .4.3مراحل پیادهسازي شهر خالق در استان اردبیل ( نقشه راه )

در نگاه جهانی باید توجه کرد که پیادهسازی پروژه های مربوط به شهر خالق در سراسر جهان به حکمروایی شهری تبدیل شده
است .در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می کنیم ،وجود دارد .اگر بتوانیم شرایطی فراهم
کنیم که مردم بتوانند براساس تخیالت بلند پروازانه فکر ،برنامهریزی و عمل کنند و فرصتهای توسعه به طور مداوم تکامل
یابد ،میتوانیم به تحقق شهر خالق نزدیکتر شویم .نظریه شهر خالق ،توان بالقوهای را برای تقویت و بازسازی فرهنگ محلی،
هویت و کیفیت زندگی ارائه میکند .به عبارتی شهرهای خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید کاالها و خدمات
فرهنگی با فعالیتهایی در ارتباط قرار میگیرند که مرکز خالقیت به حساب میآیند .مفهوم دیگر بر ظرفیت و توانایی شهر بر
جذب سرمایه انسانی خالق تأکید میکند .و تالش میکند که همه پتانسیلهای خالق خود را جامعه عمل میپوشاند و پرچم-
دار فعالیت های فرهنگی و توسعهای است(اقبالی و همکاران.)1394 ،
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تحقیقات آمایشی استان اردبیل نشان می دهد که این استان در دو زمینه ذیل قابلیت تالش برای معرفی شدن به استان خالق
را دارد:
 حوزه صنایع فرهنگی :صنایع فرهنگی حدود  54دسته کلی را در بر می گیرد که در  14شاخه اصلی طبقه بندیشده است .از جمله صنایع فرهنگی می توان به رادیو و تلویزیون ،نشر ،هنر و ادبیات ،موسیقس ،تبلیغات و مشاوره،
آژانس های خبری( خبرگزاری ها) ،تئاتر ،هنرهای تجسمی ،طراحی مد لباس ،موزه داری ،صنایع ضبط ،باز تولید و
انتشار نوارها و سی دی های صوتی ،جواهرآالت و ساعت ،عتیقه فروشی ،گردشگری و جهانگردی ،صنعت ورزش،
موزه ها و گالری های هنری ،فستیوال ها و جشنواره های فرهنگی هنری ،صنایع دستی ،صنعت معماری ،دانشگاه ها،
دانشکده های هنر و هنرستان های هنری ،تاالرهای هنری ،سینما و ویدئو ( تولید و توزیع هر نوع فیلم و ویدئو ) و ....
اشاره کرد .خدمات گردشگری از جمله بخش های ارزنده ی اقتصاد فرهنگی است  :گردشگری شهری در زمرهی
فعالیتهای اصلی اقتصاد فرهنگی قرار گرفته میشود .رشد سریع گردشگری اثبات کنندهی این مطلب است که
گردشگری تنها مختص به مکانهای تاریخی ،طبیعتهای شگفت انگیز یا سایر جذابیتهای بینظیر نیست ،بلکه
ایجاد کنندهی رویدادها ،تصویرها ،سنتها و معانی است که گردشگران بالقوه را نیز به سمت خود جذب می-
کنند(حاجی حسینی و همکاران.)1393 ،
 حوزه کشاورزی (محصوالت کشاورزی – امنیت غذایی  -صنایع وابسته و ).....راهبردها

ارکان شهر خالق

مردم

-

توسعه ظرفیت خالقیت در کلیه سطوح آموزش عمومی
سرمایهگذاری در برنامهریزی اجتماعی خالقیت
پشتیبانی از برنامههای خالق در آموزش عالی
برنامهریزی فعالیتها و رخدادهای فرهنگی ،هنری و تاریخی
راهبردهای جذب و نگهداری استعدادها

بنگاههای اقتصادی

-

فراهم نمودن شرایطی که برای بنگاههای اقتصادی بصورتی که این بنگاهها بتوانند ریسکها را بپذیرند.
افزایش حمایت از بخشهایی که مورد توجه بینالمللی هستند.
الهام بخشی و تشویق کلیه بنگاهها و کارآفرینان در تمام بخشهای اقتصادی برای اینکه خالقانه فکر کنند.
توسعه و بهبود آموزش مربیگری در زمینه مهارتهای کسب و کار
پشتیبانی از کارآفرینی خالقانه
توسعه مراکز شرد (انکوباتورها)
حمایت از خوشهها یا بخشهای خالقانه
حمایت از محصوالت خالق
توسعه ظرفیتهای خالقیت در سایر صنایع
حمایت تخصصی از کسب و کارهای خالق
ایجاد مراکز همگرایی افراد خالق

-

ایجاد فضاهای با ثبات و مطمئن برای هنرمندان
ایجاد و بهبود فضاهای خالقانه شهری

پیوند و ارتباطات

-

ایجاد یک بدنه رهبری برای شهر خالق
تقویت واسطهای ارتباطی برای پیوند فعالیتهای خالقانه فعلی شهر
شبکهسازی
افزایش توجه به خالقیت در ساختارهای موجود
ایجاد مکانیسمهای تأمین منابع مالی برای پروژههای خالقانه

چشم انداز و آوازه شهر

-

تجلیل از پیشرفتهای خالقانه
توسعه فرهنگ خطرپذیری
توسعه حمایت چند سطحی سیاسی برای فعالیتهای خالقانه
پیشبرد وفاق اجتماعی
بازاریابی ،ترفیعات و پیام رسانی

فضاهای شهری

جدول شماره :2راهبردهاي عملیاتی نمودن شهر خالق(اقبالی و همکاران)4331 ،
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 .4.4.3اهمیت اقتصاد فرهنگی

صنایع فرهنگی حدود  54دسته کلی را در بر می گیرد که در  14شاخه اصلی طبقه بندی شده است .از جمله صنایع فرهنگی
می توان به رادیو و تلویزیون ،نشر ،هنر و ادبیات ،موسیقس ،تبلیغات و مشاوره ،آزانس های خبری( خبرگزاری ها) ،تءاتر،
هنرهای تجسمی ،طراحی مد لباس ،موزه داری ،صنایع ضبط ،باز تولید و انتشار نوارها و سی دی های صوتی ،جواهرآالت و
ساعت ،عتیقه فروشی ،گردشگری و جهانگردی ،صنعت ورزش ،موزه ها و گالری های هنری ،فستیوال ها و جشنواره های
فرهنگی هنری ،صنایع دستی ،صنعت معماری ،دانشگاه ها ،دانشکده های هنر و هنرستان های هنری ،تاالرهای هنری ،سینما و
ویدئو ( تولید و توزیع هر نوع فیلم و ویدئو ) و  ....اشاره کرد .خدم ات گردشگری از جمله بخش های ارزنده ی اقتصاد فرهنگی
است  :گردشگری شهری در زمره ی فعالیت های اصلی اقتصاد فرهنگی قرار گرفته می شود .رشد سریع گردشگری اثبات
کننده ی این مطلب است که گردشگری تنها مختص به مکان های تاریخی ،طبیعت های شگفت انگیز یا سایر جذابیت های بی
نظیر نیست ،بلکه ایجاد کننده ی رویدادها ،تصویرها ،سنت ها و معانی است که گردشگران بالقوه را نیز به سمت خود جذب می
کنند .به عنوان نمونه  :صنایع فرهنگی کمک بسیار زیادی به اقتصاد شهرهای لس آنجلس و پاریس کرده است(حاجی حسینی
و همکاران.)1393 ،
 .1پیشنهادهاي اصولی
-

-

-

-

-

هویت قدیمی و غنی شهر اردبیل (استان اردبیل) به لحاظ فرهنگی و تاریخی ،امکان بالقوهای برای این شهر
جهت جذب توریست در حوزههای فرهنگی ،هنری و ادبی میباشد .لذا برگزاری فستیوالهای فصلی در این
خصوص میتواند قدم مثبتی برای مطرح شدن در سطح بینالمللی و ایجاد شهر خالق باشد؛
توسعه زیرساخت های هنری و فرهنگی به عنوان راهبرد اصلی شهرها برای تبدیل شدن به شهر خالق در
استان اردبیل؛
منافع مستقیم اقتصادی از طریق هنر و فرهنگ موجب رشد و انگیزش فرهنگ ،هنر و اجتماع میشود.
بنابراین اقدامات الزم برای پیشبرد فعالیتهای تئاتر ،سینا ،نمایش ،گالری آثار هنری ،موزهها ،جشنوارههای
موسیقی و  ...از طرف مدیران استانی و مسئوالن شهری به کار گرفته شود(صنایع فرهنگی و خالق سومین
صنعت بزرگ به حساب میآیند)؛
ایجاد فضاهایی مانند کارگاههای هنری ،تأسیسات مرتبط با صنایعدستی و هنرهای محلی از جمله موزهها،
فروشگاههای صنایعدستی ،خیریههای هنرهای محلی و  ....برای فراهم کردن زمینه بروز خالقیت شهروندان
به ویژه کودکان ،نوجوانان و جوانان و ایجاد امکان برقراری ارتباط آنها با متخصصان حرفهای در حیطههای
مختلف در فضاهای عمومی و چند منظوره شهری (مثل میادین و پیاده راههای داخل شهر)؛
حمایت از صنایعدستی و هنرهای بومی -محلی و افزایش فعالیتهای مرتبط جهت جذب گردشگران
داخلی و خارجی و صنایع خالق و بهرهبرداری از منابع موجود و فرهنگی در سطح شهر و ارتقای این صنایع
از طریق برگزاری دورهای جشنوارهها ،نمایشگاهها ،خیریهها ،بازارها و ....؛
برگزاری جشنوارهها ،کارگاهها و نمایشگاهها برای گروههای مختلف سنی و خانوادهها و ایجاد خانههای
کارآفرین در زمینه فرهنگ ،هنر و صنعت برای حمایت از طرحهای خالقانه در سطح شهر؛
برگزاری مراسم محلّی برای باال بردن تعلق اجتماعی شهروندان و ایجاد فضایی برای مشارکت شهروندان؛
تقویت و استحکام بخشی نهادها ،تشکلها ،تعاونیها ،گروهها و سازمانهای مدنی جهت افزایش سرمایه
اجتماعی و مشارکت 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 این امور در ساعات مختلف شبانه روز؛
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-

تغییر رویکرد مدیریت شهری نسبت به توانهای موجود در میان گروههای مختلف سنی و مهارتی
شهروندان ،افزون بر جلب مشارکت نخبگان علمی ،شهروندان خالق و حمایت از افراد ،گروهها و نهادهایی
که دارای خالقیتهایی در راستای حل مسائل شهری و ارتقای کیفیت محیط شهر؛
به رسمیت شناختن تنوع آراء و عالیق در شهر از طرف مدیران و سیاستگذاران شهری به صورت عملی و
استفاده از مدیران شهری با تفکر خالق مهندسی در برنامهریزی و مدیریت شهری جهت آزاد سازی
ظرفیتهای نهفته در محیط و خالقیت بخشیدن به محیط شهری؛
حفاظت و نگهداری از مجموعههای هنری و فرهنگی که عالوه بر زمینه نمایشی ،بقای آنها به عنوان
میراث شهری را برای نسلهای بعدی ،بازدیدکنندگان و گردشگران فراهم میکند .مانند؛ مجسمهها،
بناهای یادبود ،عناصر شاخص هنری در فضاهای شهری و آثار هنری مرتبط شهر؛
پرورش و گسترش بیشتر کارآفرینان و افراد محلی خالق و مدیریت اختراعات و ایدههای شهروندان ضمن
حمایت و بازاریابی محصوالت منحصر به فرد آنها در سطوح منطقهای و بینالمللی از طریق دولتی و بخش
خصوصی؛
تالش برای تأمین شرایط و عض ویت در شبکه شهرهای خالق سازمان یونسکو جهت توسعه بینالمللی
کالنشهر تبریز و استفاده از تجارب سایر شهرهای خالق؛
تشکیل انجمنهای نخبگان و اتاقهای فکر نخبگان مدیریت شهر ،اختصاص مکان هایی به طبق خالق
جامعه و قرار دادن امکانات و تسهیالت الزم دراختیار آنها؛
ایج اد فرصت الزم برای طراحان محلی و شهرسازان بومی جهت بهره گرفتن از مصالح بومی و شرایط
طبیعی ،تغییر شیوه 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 طراحیها و
آشنایی از تکنولوژیها پیشرفته در طراحی شهری از جمله عروسکهای مکانیکی و. ....

 .5پیشنهادات سیاستی
-

بیشترین نخبه ،بیش ترین تحصیل کرده انبوه جمعیت و  ...فرصتی برای حرکت در جهت شهر خالق
است؛
اعمال سیاستهای تشویقی برای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد خالق (مثال :سرمایهگذاری خصوصی
برای افزایش فعالیت فرهنگی و )...؛
توانمندسازی ادارات و کاهش مقررات زائد و بوروکراسیهای موازی اداری از طریق برقراری (سیستم
مدیریت دانش سازمان بهرهوری آسیایی ))(APO؛
رعایت حقوق مالکیت فکری؛
تقویت قدرت قانونگذاری و اجرایی شهرداری در مباحث اقتصاد شهری از جمله اشتغالزایی استانی؛
متنوع سازی پایههای اقتصاد شهر اردبیل؛
باال بردن کیفیت زندگی برای جذب طبقهی خالق در شهر اردبیل؛
تبادل فکری و تحقیقاتی با مسوالن شهرهای خالق جهان و استفاده از تجربیات و چشم اندازها و سیاست-
های شهری آنها؛
تقویت قدرت نیروی دانشگاهی و نخبه به عنوان رکن اساسی تصمیمگیریهای شهری ،و حمایت از تبادل
اطالعات آنها با مراکز علمی دنیا؛
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شناسایی استعدادای منحصر به فرد شهر اردبیل و سعی در سرمایهگذاری برای شکوفایی بیشتر آنها
(تاریخ معماری اردبیل ،جغرافیای منحصر به فرد استان اردبیل ،تعداد مراکز آموزش عالی اردبیل)... ،؛
وجود فرصت های برابر و فضاسازی الزم برای جذب حداکثری مشارکت شهروندان ،آن هم در میان تمامی
الیههای جامعه شهری ،و باور و بارورسازی استعدادهای شهروندان در زمینه های مختلف؛
در مجموع میتوان شهری را  100درصد خالق نامید که سیاستگذاری خود را وقف کمک به اجتماعات
در به فعلیت رساندن تمام پتانسیلهای بالقوه ایدههای خالق به وسیله تشویق اصول مندرج در جدول زیر
نماید(حاجی حسینی و همکاران.)1393 ،

پرورش خالقیت
و پاداش برای آن

هر کس بخشی از زنجیره ارزشمند خالقیت است .خالقیت میتواند در هر زمان و هر مکان رخ دهد ،چنانکه میتوان نمود آن را در
جامعه مشاهده کرد.

سرمایهگذاری در
اکو سیستم خالق

اکوسیتم خالق مشتمل بر هنر و فرهنگ ،کنسرتهای موسیقی ،رستورانها ،هنرمندان و طراحان ،نوآوران ،کارآفرینان ،فضای مناسب،
محلههای پر جنب و جوش ،معنویت ،آموزش و پرورش ،تراکم ،فضاهای عمومی و مکانهای سوم ( محیطی اجتماعی که جدای از دو
محیط معمول یعنی خانه و کار است .در واقع به لنگرگاههای زندگی اجتماع ،تسهیل کردن و شکوفا ساختتن تعامالت خالقانه اطالق
میشود) است.

گسترش تنوع و
کثرت

این امر منجر به ش کوفایی خالقیت ،نوآوری و تأثیر مثبت اقتصادی است .وجود افراد با زمینهها و تجربههای مختلف به تنوع عقاید،
آراء افکار ،استعدادها و دیدگاهها کمک می کند و این موضوع به غنیتر شدن جامعه منجر میشود .چنانکه به دنبال آن آراء و اندیشه-
ها شکوفا و جامعهای ارزشمند ساخته میشود.

شکوفایی
خالقیت

پشتیبانی از اتصال دهندهها و نکات اشتراکی؛ همکاری برای رقابت در راههای جدید و شرکت دادن تمام افراد در بازی از اصول بی-
بدیل شهر خالق است.

ارزش ریسک
پذیری

به معنای تبدیل شرایط نه به شرایط آری؛ سرمایهگذاری در فرصتسازی و نه فقط حل مشکل؛ استعداد خالق ،فناوری و انرژی برای
جامعه و به چالش کشیدن خرد سنتی است.

اصالت بخشی

افزودن ارزش های جدید بر شهر و تمرکز بر آن دسته از دارایی ها که در شهر منحصر به فرد است ،به گونهای که باید جامعهای
متفاوت به نظر آید.

سرمایه گذاری در
ساخت و کیفیت
مکان

در حالی که ویژگی های ارثی از قبیل آب و هوا ،منابع طبیعی و جمعیت مهم هستند ،اما دیگر ویژگیهای حیاتی مانند مراکز هنری و
فرهنگی ،فضاهای سبز و باز ،مراکز شهری پر جنب و جوش و مراکز آموزش بایستی ساخته و تقویت شود .این موجب خواهد شد
جامعه رقابتیتر از هر زمان دیگری به دلیل ایجاد فرصتهای بیشتری شود.

از میان برداشتن
موانع خالقیت

از آن جمله می توان به عقب ماندگی ،تحمل نداشتن ،انزوا ،پراکنش ،فقر ،مدارس نامطلوب ،انحصار طلبی ،زوال اجتماعی و تخریب
زیست محیطی اشاره کرد.

مسئولیت پذیری
برای تغییر جامعه

به گونهای که افراد جامعه را جزء الینفک خود ببینند و از هیچ کوششی برای تغییر به سمت آیندهای بهتر دریغ نورزند.

تضمین حق
خالقیت

کسب اطمینان از اینکه هر شخص ،به خصوص بچه ها ،حق خالقیت دارند .باالترین کیفیت آموزش و پرورش مادام العمر برای توسعه و
حفظ افراد خالق به عنوان مهم ترین منبع جوامع امری حیاتی است.

 .2نتیجهگیري کلی
شهر خالق از فناوری ،فرهنگ و دستاوردهای عصر جهانی بهره می برد .اما ،فرهنگ محلی و بومی را فدای فرهنگ جهانی نمی-
سازد .بلکه ،بالعکس از آن به عنوان مزیت رقابتی نیز بهره میسازد .چرا که ،فرهنگ متفاوت ،جذابیت به بار میآورد و فرهنگ
متفاوت ،مکان و چشم انداز متفاوت می سازد و نیز فرهنگ محلی (در قالب هنر ،معماری ،موسیقی ،آداب و رسوم ،غذا و  ) ...به
عنوان منبع مهم اقتصادی جدید که اقتصاد فرهنگی است عمل میکند .برای مثال بهرهگیری از عناصر مختلف فرهنگ محلی
میتوا ند ساالنه جاذب میلیون ها نفر توریست باشد ،موسیقس بومی یک شهر میتواند آن را پایتخت سبک خاصی از موسیقی
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کند ،خالقیت در طراحی مد و لباس می تواند ثروت عظیمی را نصیب شهرها و در نتیجه ملتشان سازد(قربانی و همکاران،
 .)1392بهرهگیری از فرهنگ محلی « با یک تیر دو نشان زدن » است .هم فرهنگ و میراث فرهنگی یک ملت حفظ و تدام می
یابد و دست و پا بسته اسیر فرهنگ حالل جهانی نمی گردد و هم این که خود عاملی برای کسب سود از بازار اقتصاد جهانی و
تولید ثروت برای یک ملت میگردد .استان اردبیل از پتانسیلهای طبیعی ،اقتصادی و نیروی انسانی باالیی برخوردار است.
وجود زمینهای زراعی مرغوب ،آب های گرم زیرزمینی ،معادن ،طبیعت عالی گردشگری ،مرزهای مشترک با کشورهای
همسایه ،نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و  ....می توانست این شهرستان و استان را در رتبههای باالی کشور قرار دهد ولی
این چنین نشده است امید است با تالش فراوان مسئولین استان زمینه برای معرفی اردبیل شهر خالق در افق  1404فراهم
گردد تا این استان به جایگاه واقعی خود در عرصههای ملی و بینالمللی برسد.
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] [11مختاری ملک آبادی ،رضا ؛ مرصومی ،نفیسه؛ علی اکبری ،اسماعیل؛ امینی ،داود " .)1394( .شاخص های بومی شهر خالق با رویکرد
ایرانی اسالمی" ،فصلنامه جغرافیا ،شماره  ،41ص .191
] [12مختاری ملک آبادی ،رضا؛ سقایی ،محسن؛ ایمان ،فاطمه " .)1393( .سطح بندی مناطق  15گانه شهر اصفهان از لحاظ شاخص های
شهر خالق با استفاده از مدل های برنامه ریزی منطقه ای" ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری ،شماره  ،19صص .120 -105
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