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 تدوین اصول طراحی شهر خالق با تاکید بر شاخص های شهر خالق

 نمونه شهر خالق در جهان( 14)بررسی 

 
 2 شکیبا کریم خواه ،1 محمد گلمکانی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران 1 -1

 اد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آز -2
 

Mohamad.golmakani@srbiau.acir 

 

 

 

  چکیده
ایده شهر خالق مبحثی جدید در حوزه مطالعات شهری به ویژه مدیریت شهری بوده و بر بهتر شدن محیط زندگی و ارتقای کیفیت 

برای بازده  نه هاییزمی دی توانمزندگی به واسطه تفکرات نو شهروندان تاکید دارد. بکار گیری اصول شهر خالق در طراحی 

هدف از این پژوهش شناسایی اصول و کیفیت های  .به وجود آورداقتصادی، ارتقای زیبایی های بصری، در محیط های شهری 

شهر خالق از دیدگاه نظری،  مفهوم به بررسی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای بدین منظور طراحی شهری خالق است.

با جمع بندی  در ادامه .گردد تا ارکان و شاخص های شهر خالق شناسایی به آن پرداخته شد مفاهیم وابستهو  اندیشمندان تعاریف

 خالق طراحی اصل13 در جهان، شهر خالقنمونه موردی  14 و تحلیلپیرامون اصول شهر خالق چارجوب نظری بررسی شده 

سیزده گانه شهر خالق براساس اصول  14طبیقی بین این در نهایت بررسی ت منطبق با کیفیت های طراحی شهری ارائه گردید.

با دراتخاذ اصولی چون اشتراک گذاری طبقه خالق، ایجاد نوآوری  آمستردامصورت گرفت که نتایج نشان می هد شهر  طراحی خالق

 در طراحی قیتدر طراحی، خیابان های قابل زندگی، توسعه محلی با مشارکت جامعه، غنای حسی و بصری، هنر و ادبیات و خال

 .خالق ترین شهر است

 

 ، طراحی شهری، کیفیتشهر خالق اصول خالقیت، های کلیدی:واژه
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 مقدمه  -1
 1980عات در حوزه دانش طراحی شهری و معماری است و در سال واز جدیدترین موض «طراحی شهرهای خالق»و « شهر خالق»

 .[1]شهر خالق ارائه گشت دهیرفت ا یگسترده م یراتییکه جهان آرام آرام به سمت تغ یزمان

 به و شد تبدیل دنیا یافته توسعه کشورهای مناطق و شهرها کار دستور از بخش مهمترین به فرهنگی محلی، توسعه 1980 دهه از

 شهر  محرک رموتو یک مهمترین به عنوان به شهرمحور فرهنگی برنامه ریزی کانادا، و متحده ایاالت استرالیا، کبیر، بریتانیای ویژه در

با توجه به نقش و ارتقای فضاهای عمومی، فضاهای  .شد تبدیل واژه مدنی و پدیدار اخیر سالهای محلی فرهنگی نوآوری مشی خط خالق

 حضور انسان و فعالیت اوست که معنا پیدا می کنند.تعلق داشته، و در حقیقت با  که به عموم شهروندان .شهری، مکان هایی هستند 

 در اصلی شاخص های از که و کارآیی مشارکت اصل دو پیاده سازی و کالبدی و مدیریتی بن بست های از رهایی باعث شهر در خالقیت

 میگرد.  می باشد، شهری حکمروایی حوزه

 و دید افق گسترش باعث شهرسازان و برنامه ریزان مدیران، خالق برای شهر ایده ،«طبقه خالق و شهر خالق هینظر»ظهور همچنین  

 باید ابتدا خالق شهر برای شناخت .میگذارد احترام شهر پهنه در عقاید و عالیق تنوع به و شهر می شود مسائل با مواجهه در راهکار تحلیل

پژوهش با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای تمامی مفاهیم و نظریاتی که  این مشخص گردد. در آن رویکردهای و شاخص ها مفاهیم،

از دیدگاه نظریه پردازانی چون وانولو، گسلینگ و روتن، بوردیو و غیره بررسی گردید و مشخصه های شهرخالق  خالق بود راپیرامون شهر 

شهر خالق یعنی، آمستردام، روتردام، تورنتو، سویل، گالسکو، لیون، ادینبرگ،  14با توجه به این نظریات اتخاذ گردید. در ادامه به بررسی 

نس آیرس، مونترال، پوپایان، آسوان، سانتافه و برلین، پرداخته شد و هر کدام از شاخص ها و متغیر های خالقیت در ملبورن، بولگنا، بوی

این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که، آیا ارتباطی بین کیفیت های طراحی شهری  این شهر ها مورد واکاوی قرار گرفت. در ادامه

 دارد؟ این اصول چیست؟و اصول طراحی خالق در شهر وجود 

 
 

 ادبیات تحقیق -2

 شهر خالق، اصول و مفاهیم -2-1

خالقیت در شکل های مختلف از راه  .[2]، نوآوری، توسعه پایدار، پیش بینی و بازساخت موفّق استتغییر خلّاقیت منبعی مهم برای

تاکنون به جایگاهی دست  1980خالق از سال  . نظریه شهر[3]های گوناگون، در یک فرآیند طراحی شهری، شهر خالق اتفاق میافتد

بود، یک بیانیه که تعریفی که در آن زمان از شهر خالق ارائه شده  به طور کامل انتزاعی  .یافته است که می تواند خود را تعریف نماید

شهر خالق عبارت  [4]شد. و کار جمعی داشته بافرهنگ  روشن فکری و تصویر سازی ذهنی را ترویج می کند و تاثیر قابل مالحضه بر

به  ریسه متغ نیباشند. اگر چه ا یو بارز تر م تیپر اهم اریطبقه خالق بس نیکه در ب« سطح تحمل»و « استعداد» ،«یفن آور»است از 

شهر جذب کننده و شکل دهنده به شهر و قرار دهنده آن به سمت  یآن ها به عنوان عامل ها یشود، ول ینم تیمنجر به به خالق ییتنها

  .ردیگیراهبردی مورد استفاده قرار م زییاز برنامهر یمفهوم شهر خالق، اغلب به عنوان شکل .[5]کنند یخالق عمل م
 

 چارچوب مفهومی شهر خالق -2-2

اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که « در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می کنیم، وجود دارد.

تحقق شهر فکر، برنامه ریزی و عمل کنند و فرصت های مداوم تکامل یابد، می توانیم به تخیالت بلند پروازانه مردم بتوانند بر اساس 

 ]6[نزدیک تر شویمخالق 

زیبایی بصری در محیط شهری این فرصت ها می توانند در برگیرنده اقدام هایی برای تولید و افزایش بازده اقتصادی، ارتقای 

 .[4]اشندب
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 [3]فرآیند طراحی شکل گیری شهر خالق (1نمودار )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  فرآیند برنامه ریزی در راستای تحقق یک شهر خالق (2شماره ) نمودار

 
 

نقش کلیدی را بر عهده دارد. مدیریت شهری با اهدافی چون شهر « مدیریت شهری»در این حرکت به سمت تحقق شهر خالق، 

رداری اقتصادی، شهر دانش، شهر اکولوژیک، شهر متصل، شهر پیش رو و استفاده بهینه از منابع منجر به ارتقای کیفیت برای مردم، برخو

 [5]. زندگی و زیست پذیری شهر کمک خواهد کرد

 نظریات ارائه شده در زمینه شهر خالق -2-3

« ظهور قشر خالق»که اولین کتاب او  2002در سال « اریچارد فلورید»اولین نظریه پرداز که در مناطق و شهرهای خالق ارائه شد 

بوده است. او معتقد بود خالقیت و نوآوری با هم به عنوان عناصر کلی حرکت شهرها به سمت موفقیت هستند. که این معیارها عبارتند از: 

[8] 

 ( نظریه پردازان شهرخالق1جدول شماره )

 توضیحات
نظریه 

 پرداز

 نربرو ناب را به سه مرحله احساس، ادراک و خالقیت تقسیم می کرد . اعتقادش بر اینکه در هر یاادگیریوی فرآیند تولید یک اثر 
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 شاخص های شهر خالق -2-4

ری شهر خالق را دستیابی به این اهداف،که شکل گی مهمترین اهداف شهر خالق: مجموعه ای از پیشران ها یا محرک ها برای

مکانی جذاب برای زندگی و کار، جذاب برای . [2]تسریع کرده و تبیین کننده فعالیت های کلیدی برای توسعه شهر خالق هستند

ید بازدیدکنندگان و توریست ها، توانا در باز تولید و بهبود پایه اقتصادی موجود در آنها، مجهز برای بهره برداری از فرصت های اقتصاد جد

ساعته، ارتقا و تقویت نواحی و فضاهای مجازی، تاکید بر تقویت فضاهای لطیف و مطبوع شهری، خلق  24دانش بنیان. توسعه شهرهای و 

چشم انداز و اهداف بلند مدت، ارتقا بنگاههای اقتصادی قدیمی و ریشه دار، استفاده از مزیت ها و منافع خوشه ها، پرورش و رشد شبکه 

ری در حوزه های با فناوری سطح باال، جذب و ارتقا شرکت های زایشی و نوپا، سرمایه گذاری در سرمایه های ها، جذب سرمایه گذا

 .[11]انسانی

 یو آموزش عال یعموم یمشتمل بر منظر، هنر، تنوع، فضاها یمختلف یشهرها از شاخص ها تیخالق زانیسنجش م یبرا «وانولو»

را ثروت، رشد اقتصادی، نوآوری، ذوب شهر  کیدر  تیبر خالق رگذاریتاث یرهایمتغ نیتر عمده« و روتن نگیگسل»استفاده کرده است. 

فرهنگی، استعداد، خدمات متمرکز، شهرنشینی معرفی کرده اند. ریچارد فلوریدا مؤلّفه های اصلی خلّاقیت شهری را شامل سه مؤلّفه می 

ت، این متغیرهای عبارتند از: فناوری، استعداد و تساهل و تسامح داند که به وسیله آن می توان گفت یک شهر تا چه حد خلّاق اس

 .[8]فرهنگی

روند خالقانه وجود دارد . با این منظر، هر پدیده ای را که بتوانیم در یک فضای شهری یا فضای معماری ایجاد کنیم که یک 

نه باشد . مثالً اگر یک درخت در ی فضای شهری می تواناد یک اثر یادگیری روی مردم داشته باشد، می تواند یک اثر خالقا

می دانسات و  یادگیریرا کامالً وابسته به  برای ی بچه اثر یادگیری داشته باشد، آن یک اثر خالقانه است . بنابراین خالقیت

 [3]معتقد بود هر چقدر فضای شهری ما بتواند بیشتر به یادگیری منجر شود، بیشتر خالقانه است 

هوارد گاردنر بر این بود که افراد باهوش همان آدم های خالق هستند . ما اگر بتوانیم در شهرهایمان، فضاهایی برای ارتباا  

بیشتر مردم با طبیعت ایجاد کنیم، به نوعی به تفکر خالقانه کمک کرده ایم .. اگر یک فضای شاهری بتواناد هاوش ریاضای 

می شود . مثالً شما می توانید در خالقیت  ومی مردم را به چالش وادارد، این هم موجب بروزشهروندان را باال ببرد و از نظر ق

شود، آن کف ساازی  کف سازی یک فضای شهری یک جدول ضرب بگذارید، یا یک پازلی را در آن کار کنید . این باعث می

 [9]در عین حال که پیاده روست و یک اثر کالبدی و شهری محسوب می شود

هوارد 

 گاردنر

تاکتیک های بیشماری را برای رقابت بار  21از نظر جان رنه شورت یکی از صاحب نظران جغرافیای شهری، شهرها در سده 

می گزینند و به نظر می رسد جذب نخبگان و استعدادهای خالق در میان اصحاب رسانه و سیاست مداران راهبردی عمومی 

 [10]است.

جان رنه 

 شورت

ویک است که در این زمینه کتابی با عنوان آزادی و خالقیت دارد . اعتقاد او این است کاه ماا مای تاوانیم دیدگاه آقای بروس

تفکر خالق را از راه دخیل کردن تمام افراد ذی نفع در خلق یک اثر پرورش دهایم . هار چقادر کاه باه سامت اساتفاده از 

معناست که به توسعه تفکر خالقانه در یک جامعاه بهاا داده مشارکت بهره وران در تولید یک اثر کالبدی پیش رویم، به این 

ایم . نگاه بروسویک، نگاهی فرآند محور است و معتقد است که باید فرآیند طراحی، فرآیندی مشارکتی باشد تا باه خالقیات 

ن اثار نقاش برسیم. به نظر وی فرآیند توسعه خالقانه یک فضای شهری، وقتی اتفاق می افتد که افارادی در شاکل گیاری آ

داشته باشند که می خواهند از آن استفاده کنند . به عنوان مثال وقتی که می خواهیم یک محور شاهری را طراحای کنایم، 

را « کاتاالیزور»یکسری افراد به عنوان طراح وجود دارند که او اسمش می گذارد . این افراد ممکان اسات کاه گزیناه هاای 

 [3]ا کاربرهاستطراحی را پیشنهاد دهند ولی انتخاب ب

 بروسویک

این دیدگاه بر این فرض استوار است که منبع تعیین کننده در رقابت پذیری و رشد منطقه ای، توجه باه نقاش قطعای 

طبقه ی خالق در توسعه و بازآفرینی فرآینادهای شاهری در بسایاری از شهرهاسات . از طرفای دیگار ناوآوری خالقیات از 

 [4]نایی به حساب می آیدمحورهای اصلی شکل گیری جامعه دا

ریچارد 

 فلوریدا

باشد باید منابع خاصی در اختیار داشته باشد . یکی از مهمترین این منابع،  نوآور نایت معتقد است برای اینکه یک شهر

ن را خالقیت در هنر و فرهنگ می داند، منابع دانش برای نوآوری در یک شهر بر اساس مطالعه مذکور عبارتند از : علام و فا

، بانکداری، بیمه صنعت و تولید دانش عملی، مادیریت و همااهنگی لملای و باین المللاین فرهناگ و هنار و بازرگانی آوری،

 [3]خالقیت در هنر و فرهنگ 

 نایت
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 ( شاخص های و متغیر های شهر خالق2جدول شماره )

 شاخص های و متغیرهای شهر خالق نظریه پرداز

 وانولو

 دارند. کپارچهی یکثرت وحدت نیمتنوع که در ع یمملو از نشانه ها،  نمادها، المان ها و چشم اندازها : شهری منظر -

 شهر یمیقد یهنر یها راثیم تیو تقو دیجد یهنرها یارتقا: هنر -

  ریپذ ستیتور تیمختلف جهان و به غا یها تیمملو از نژادها و قوم یشهر: تنوع -

 دیجد یمدن یو فضاها یعموم یمتعدد، ساخت و ارتقا مکان ا یوجود پارک ها: یعمومی فضاها -

 در شهر یو پژوهش یمراکز علمتعداد دانشگاه ها و : یعال آموزش -

 و روتن نگیگسل

  دیقدرت خر یبرابر ،یناخالص شهر دیتول سرانه: ثروت -

 یناخالص شهر دیتول شیافزا درصد:  یاقتصاد رشد -

  نفر ونیلیم کیو توسعه به عنوان درصد، ثبت اختراعات بر حسب هر  قیتحق نهیهز:  ینوآور -

  تیدر جمع یافراد خارج درصد:  یفرهنگ ذوب -

  یعال التیکار با تحص یروین درصد:  استعداد -

  کار یرویمشاغل موجود در بخش خدمات دانش محور در کل ن درصد:  دانش بر متمرکز خدمات -

  تیجمع تراکم:  ینیشهرنش -

Michael 

Hutter,2013 

وارد  نیمهاجر ،یلعا التیتحص یشاغالن دارا ان،یو هنرمندان، تعداد دانشجو ختگانیتعداد فره: خالق یانسان هیسرما -

  تیتراکم جمع زانیم ،یعال التیتحص یشده دارا

و توسعه،تعداد اختراعات، تعداد پارک ها و  قیتحق یو توسعه، تعدادمحققان واحدها قیتحق یواحدها تعداد:  ینوآور -

   یصنعت یتعداد خوشه ها ،یمراکز رشد علم و فناور

شرکت در شبکه  ،یاریتعاون و هم ،یبه جامعه، اعتماد اجتماععالقه فراوان  ،یاجتماع مشارکت: یاجتماع هیسرما -

 روابط

 ی.کالبد تیوضع ،یاقتصاد تیوضع ،یطیمح ستیز تیفراغت، وضع ،اوقاتیو گردشگر فرهنگ: یزندگ تیفیک -

 

 مزایای و معایب شهر خالق -2-5

 :[12]استبوده  منفیو  مانند هر ایده و نظریه دیگه ایی شهر خالق هم دارای نکاتی مثبت

ارزش ، پتانسیل  نوسازی برای  مناطق شهری که دارای مشکالت متعددی هستند، برای ایجاد ارتبا  استفاده از تکنولوژی مثبت: -

هنری که ممکن است انسجام اجتماعی و سرمایه را افزایش دهد، شهر یا منطقه و  نوآوری، ترویج فعالیت های فرهنگیو  خالقیتدر 

 افزایش گردشگری بخش منجر شود. نام تجاری ممکن است به 

ترک ان جا  هارزش زمین باال رفته و قشر ضعیف مجبور ب افزایش فاصله تبعیض نژادی در شهرستان ها  شود،می تواند باعث  منفی: -

 شوند. می 

 

 انیشهر خالق در اقتصاد دانش بن یمشخصه ها و محرک ها -2-6

شهر خالق را  یریاهداف،که شکل گ نیبه ا یابیدست یمحرک ها برا ایا ه شرانیاز پ یاهداف شهر خالق: مجموعه ا نیمهمتر

 :[13]توسعه شهر خالق هستند یبرا یدیکل یها تیکننده فعال نییکرده و تب عیتسر

 مکانی جذاب برای زندگی و کار 

 جذاب برای بازدیدکنندگان و توریست ها 

 انمجهز برای بهره برداری از فرصت های اقتصاد جدید و دانش بنی 

  ساعته 24توسعه شهرهای 

 ارتقا و تقویت نواحی و فضاهای مجازی 

 تاکید بر تقویت فضاهای لطیف و مطبوع شهری 

 خلق چشم انداز و اهداف بلند مدت 
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 ( بررسی تطبیقی اصول و مولفه های کیفی سنجش فضا با مولفه های مرتبط فضاهای شهری خالق3جدول شماره )

 نظریه پرداز مولفه های کیفی سنجش فضا مولفه های مرتبط با فضاهای خالق شهری

اختال  اجتماعی و انعطاف پذیر بودن  •

 فضاها

 ربری های مختلفاستفاده از کا •

های مناسب پیش از توجه نظم  لحاظ داشتن فعالیت •

 بصری محیط

 استفاده از کاربری مختلط •

 نفوذ پذیری بودن بافت –توجه به عنصر خیابان  •

 اختال  اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاها •

جیکوبز 

 ن1961ل

 سرزندگی •

 معنی •

 سرزندگی •

 معنی •

 سازگاری •

 دسترسی •

 کنترل . نظارت •

 لینچ 

 ن 1981ل

از طریق کاربرد  آزادی انتخاب، ایجاد انگیزش -

 فرم

امکان زندگی اجتماعی در مقابل زندگی  -

 خصوصی

 لحاظ نمودن پیوندخای بومی -

 از طریق کاربرد فرم آزادی انتخاب، ایجاد انگیزش -

 امکان زندگی اجتماعی در مقابل زندگی خصوصی -

 لحاظ نمودن پیوندخای بومی -

 مفهوم قرائت پذیربه گوش رسیدن آوای گذشته به  -

 ویولیچ

 ن1983ل

 گوناگونی •

 خوانایی •

 انعطاف پذیری •

 غنای حسی •

 نفوذ پذیری •

 گوناگونی •

 خوانایی •

 انعطاف پذیری •

 بصری تناسب •

 غنای حسی •

 رنگ تعلق •

بنتلی و 

 همکاران

 ن 1985ل

 میزان به کارگیری حواس مختلف •

میزان پاسخگویی به گروه های  •

 اجتماعی ویژه

 جکاویمیزان بر انگیختن حس کن •

 میزان پاسخگویی به گروه های اجتماعی ویژه •

 دائمی شهروندان میزان استفاده مرتب و •

 میزان حس تعلق به جامعه و فضا •

 میزان کارایی فضا •

 میزان به کارگیری حواس مختلف •

 میزان بر انگیختن حس کنجکاوی •

 پاکزاد

 ن1386ل

 سرزندگی •

 انعطاف پذیری •

 خوانایی •

 غنای حسی •

 کاربری اختال  •

 مول بودنهمه ش •

 سرزندگی •

 خوانایی •

 شخصیت بصری •

 غنای حسی •

 رنگ تعلق •

 همه شمول بودن •

 گلکار

 ن 1987ل
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 تجربیات جهانی -3

 المان های کلیدی شهر خالق در آمستردام و روتردام -3-1

سال گذشته به طور چشمگیری رشد کرده اند و منبع اصلی توسعه شهر خالق منطقه  10صنایع خالق در شهر آمستردام طی 

 و تاریخی اش است.درونی 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شهر خالق تورنتو -3-2

شهر خالق را، بیشتر کارکنان فرهنگی شهری و جوامع فرهنگی در 

سناریو یا رویکرد نوآورانه وجود  چهار .کنند یشهرداری هدایت م

 :[7] .دارد

 شهر نوآوری دانش 

  توسعه اقتصادی نیچه 

  توسعه جامعه محلی/ اقتصاد با یک مولفه فرهنگی 

 شهر خالق 

 ( فرصت های راهبردی برای عمل در پروژه شهر خالق تورنتو4جدول شماره )

 طبقات پروژه فرصت های راهبردی برای عمل

 خالق تشویق شده اند. وضوع که تمام جوانان به اندیشیدنتضمین این م 

 توسعه برنامه خالق برای جوانان 

 تغییر اجتماع محلی 

 سرمایه گذاری یر روی خالقیت و هنر در آموزش عمومی 

 مردم

  تشویق شرکت ها و سرمایه گذاران تمام بخش ها به اندیشیدن خالق 

 عه مهارت های شغلی برای صنایع خالقفراهم کردن حمایت از کارافرینان تخصصی و توس 

  خالق و فرهنگی« ریسکی»افزایش سرمایه 

 پیشرفت تورنتو به عنوان مرکز طراحی 

 توسعه مرکز همگرایی نوآوری و خالقیت 

 کارآفرینی

 مردم دستیابی به تعادل بین موسسات فرهنگی عمده و حیات توده های 

 فراهم کردن فضای خالق پایدار و مطلوب 

 وق سرمایه گذاری پرداخت وام برای توسعه خالقایجاد صند 

 حمایت از توسعه راهبرد نواحی ساحلی 

 راوینز تورنتو-تحرک بخشیدن به زیر مجموعه شهری 

 فضا

 سازمانی که فعالیت های خالق موجود و منابع را به هم پیوند دهد. فراهم کردن زیرساخت های 

 ن و پیشرفت تورنتوی خالق ایجاد شده اند.توسعه زیرساخت های جدید که به منظور ارتباط داد 

 فراهم کردن بودجه های ثابت و مستمر برای پروژه های خالق 

 ارتباط

 شهر روتردام شهر روتردام شهر آمستردام 
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 ای شهر خالق در دو شهر آمستردام و روتردام( بررسی تطبیقی المان ه5جدول شماره )

 

 المان آمستردام روتردام

  تاکید قوی بر امنیت عمومی، مدارا، آزادی تشویش جوانان

 بعنوان آغازگران فعالیتهای خالق لبعنوان مثال دانشجویان

 تحصیالت تکمیلی و نوازندگان

  حفظ آزادی و فضاهای دلپذیر تضمین موقعیت

 تحمل باال تانهبه عنوان شهری با آس
وضعیت 

 اجتماعی

  ،شهر بی پایان با امکانات زیاد برای تجربه های مختلف

 مخالفت با در نظر گرفتن شهر بعنوان یک سالن

 ،بازنمایی و  کمپین آمستردام یک مدارا

 تصویر

  ضرورت ارتقای نواحی داخلی شهر، فقدان فضاهای با نشا 

 ق و جذب خال فراهم نمودن فرصت برای جذب استعدادهای

 کمتر عموم مردم

 جذاب و فضاهای سوم آن حفظ منطقه داخلی 

  خطر تبدیل شدن به یک فضای بیش از حد

 شلوغ

  آزادی منطقه داخلی شهر از فعالیت های

 مجرمانه و انواع بزه ها

 فضا

 ،حمل و نقل و شاخصه های  نیاز به جبران زوال صنایع تولیدی

 ساخت و ساز

 ینیاز به تقویت خدمات تولید 

 در خدمات تولیدی موقعیت قدرتمند 

 افزایش سطح آموزش 

 نیروهای کار 

 اشتغال

 با  پر کردن فضاهای خالی بین ساختمان های بلند مرتبه؛

وجود ساخت و ساز در مقیاس بزرگ هنوز هم بایست به 

کمبود مسکن با کیفیت باال توجه نمود؛ قیمت به نسبت پایین 

 عنوان شهر خوابگاهینشان دهنده تصویر ضعیفی از شهر به 

 توسعه مجدد مناطق بندری سابق 

پروژه های کلیدی در منطقه تاریخی شهر جهت 

حد  کنترل کیفیت مکان بوسیله ازدحام بیش از

 لگردشگرین و زیرساخت های مجرمانه و بزهکارانه

پرداختن به کمبودها بخصوص مسکن طبقه متوسط 

و سطوح باالی قیمت ها در نتیجه بازار مسکن 

 کارآمدنا

محیط 

مسکونی، 

زندگی و 

ساخت و 

 ساز

 ،حمل و نقل و شاخصه های  نیاز به جبران زوال صنایع تولیدی

 ساخت و ساز

 نیاز به تقویت خدمات تولیدی 

 در خدمات تولیدی موقعیت قدرتمند 

 افزایش سطح آموزش 

 نیروهای کار 

 اشتغال

  تغییر از حکومت به حاکمیت افزایش همکاری، هماهنگی و هم

 زایی مالیاف

 به حاکمیت تغییر به سمت  تغییر از حکومت

رویکردهای بسیار فعاالنه به جای اینکه برای 

 ابتکار عمل دیگران منتظر بمانند

سیاست 

گذار، 

حکومت و 

 حاکمیت

  2005تمرکز بر تقویت تولید خالق، به ویژه از سال. 

 معماری و طراحی، تولیدات سمعی و بصری و  تمرکز بر

 موسیقی

 ساختن فضای کاری مقرون به صرفه در ساختمان های  فراهم

 قدیمی، اما در مقیاس محدود.

 در صنایع خالق و ضرورت  موقعیت قدرتمند

 تقویت آن

 تمرکز سیاست گذاری بر صنایع خالق 

  فراهم ساختن فضاهای کاری مقرون به صرفه

در ساختمان های قدیمی، با این حال هنوز هم 

 دارد.کمبود فضای کار ارزان وجود 

 خوشه ها
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 بر اساس اصول شهر خالقخالق شهر  12وضعیت عمبکرد تحلیل ( 6جدول )

 تصویر وضعیت عملکرد در شهر شهر
سویل، ( 3

سویل پایتخت فرهنگی جهان در زمینه موسیقی است. موسیقی به سادگی به بخشی از زندگی روزمره مردم  اسپانیا
  .نامیده شود« شهر موسیقیایی جهان». سویل تبدیل شده است

 
گالسکو، ( 4

گالسکو دومین شهر در فهرست یونسکو است که با تحسین ملی و بین المللی به عنوان یک مرکز  اسکاتلند
 .موسیقی، از دیدگاهی تاریخی و امروزی اعالم شده است

 
لیون، ( 5

نه عرضه نرم افزار، پیشرفت در زمی. یونسکو استدر فهرست  در حال حاضر لیون اولین شهر هنر و رسانه فرانسه
 .بسیار و نوآوری در زمینه بازی های دیجیتالی سبب شده است لیون اولین شهر در این زمینه باشد

 
ادینبرگ، ( 6

 ادینبرگ به عنوان شهر ادبیات مورد توافق یونسکو قرار گرفت. اسکاتلند

  یونسکو کسب کرده است.این شهر با چندین جشنواره فرهنگی ساالنه، این افتخار را از طرف 
 

ملبورن، ( 7

 استرالیا

ملبورن پایتخت فرهنگی، استرالیا، یک شهر زنده ادبیات است. شهر ملبورن از لحاظ کیفیت زندگی، رتبه 
  اول را در دنیا دارد. ملبورن دومین و آخرین شهر ادبیاتاز نظر یونسکو است.

 
 

بولگنا ( 8

 ایتالیا

 

. های موسیقی سنتی و کالسیک شان در نظر بگیرند، بولگنا جزء اولین شهرها استاگر شهرها را با جذابیت 
 و توزیع کننده دانش در قالب انتقال برنامه های فرهنگی است.و 

 

بوینس ( 9

آیرس، 

 آرژانتین

در محل تالقی بسیاری از قوم ها، فرهنگ ها و جوامع، یک مرکز طراحی برجسته که از مدل های لباس 
 .طراحی صنعتی در این شهر انجام می شودگرفته تا 

 
 

مونترال، ( 10

 کانادا

مونترال سومین شهر، طراح در لیست معروف یونسکو است. مرکز فرهنگی چند ملیتی است. وجود مدل 
 .های بسیار در زمینه طراحی مشهور است

 
پوپایان، ( 11

 دی در فرهنگ سازی و توسعه سیاسی کلمبیا دارد. هزار نفر مشارکت زیا 300این شهر با جمعیتی کم تر از  کلمبیا

  
آسوان، ( 12

اصلی ترین مرکز هنر،رود تاریخی نیل با همراه داشتن است.  اولین شهر صنایع دستی و هنرهای محلی  مصر
 صحنه هایی از هنرهای فولکور تا به امروز از مهم ترین شهرها بوده است. 

 
 سانتافه،(  13

بودن موزه . وی و تأثیرپذیری از مکزیکو، یکی از صحنه های متمایز هنر در شمال آمریکا استبا فرهنگ ق آمریکا
 .های فراوان در آن نشان دهنده صحنه منحصر به فرد هنر و تاریخ است

 
 

شهر ( 14

 طراحی انتخاب شد. شهر به عنوان 2005در سال  برلین

 مینه طراحی برای نسل جدید بوده است.شهر برلین به عنوان خانه نوآوری و خالقیت متفکران ز
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 بحث و جمع بندی -4

با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص بکارگیری طراحی خالق بر اساس شاخص ها و متغیر های شهر خالق می توان 

 مهمترین اصول طراحی خالق در شهر به صورت زیر بیان کرد:

 نیرورش و شاغلآموزش و پ یرویطبقه خالق از ن یبه اشتراک گذار -

 باال یفناور صنعت -

 ینوآور جادیا -

 به اصل تنوع توجه -

 یقابل زندگ یها ابانیخ جادیا -

 یشهر اتیح دیهمه مردم به روند تجد ادغام -

 امالک و کنترل اجاره متیاز ق یبازساز قیاز طر یدر مناطق شهر یداشتن ساکنان محل نگه -

 یو اموزش یفرهنگ یها تیفعال جیترو -

 تیامن جادیا -

 ها تیمتنوع از فعال شهر -

 با مشارکت جامعه از ابتدا یتوسعه محل یها استیس -

 یریانعطاف پذ . -

 [14]تیو فعال یو اختال  کاربر یو بصر یحس یو غنا یشمول همه -
 

 ( جمع بندی و تحلیل پروژه های شهر خالق بر اساس اصول طراحی شهر خالق7جدول شماره )

 
 

 نتیجه گیری و پشنهادات -5
ی که در فضاهای شهری خالق دنبال می شود، پروژه قدرت خالقیت ساکنین شهرها است و اینکه چگونه می توان با کمک مردم دیگراهداف  -1

ی این را مکانی بهتر برای زندگی، کار، بازی و یادگیری ایجاد کرد. در واقع خالقیت زمانی شکل خواهد گرفت که مردم با عقیده های گوناگون توانای

با یکدیگر در یک شرایط محیطی آرام تعامل داشته و گفتگو کنند و این تعامل و گفتگوی ایده های مختلف است که زمینه رشد  داشته باشند که

 خالقیت بیشتر را فراهم می کند.
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یت خالقیت شهر  اقتصادی به عنوان اراکن اصلی خود و از سوی د یگر ، از طریق تنوع جمعیت باعث تقو بنگاهایو  شهر خالق با تکیه بر مردم -2

 می شود.

 شهر به عنوان محل شکل گیری خالقیت، دانایی، صنایع خالق و نوآورد در یک رویکرد ترکیبی در نظر گرفته شده است.  -3

خته آن ها می تواند از افراد شنادسترسی شهر خالق به استعداد ها و منابع انسانی و فکری است که طبقه خالق موتورهای حرکت شهر خالقند.  -6

 شده و هنرمندان، محققان، استاد های دانشگاه تا افراد کم تر شناخته شده که در اقتصاد دانش کار می کنند شامل شود. 

 

 پیشنهادات:  -6-1

  ،برگزاری فستیوال های فصلی برای مطرح شدن و سطوح بین المللی 

 توسعه زیر ساخت های هنری و فرهنگی برای تبدیل شدن به شهر خالق 

 برای پیشبرد فعالیت های تئاتر، ، سینما، نمایش اقدامات الزم 

 گالری آثار هنری موزه ها، جشنواره های موسیقی از طرف مدیران و مسئوالن شهری 

 .حمایت از هنرهای بومی و صنایع دستی، تامین فضای مناسب برای انجام امور با خالقیت شهری و طراحی آن 
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