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علوم مختلف بوده است. شهر خالق  شمندانیو اند پردازان هنظری توجه مورد همواره بشری تمدن خاستگاه عنوان به شهر – چکيده

دارای یك سری ویژگی های مهم است که در طراحی شهر به آن ها توجه می شود.طراحی این شهرها به صورت همه جانبه و چند 

مثل نگرش همه جانبه به مسائل ایمنی و امنیت، مسائل اقتصادی، نگرش همه جانبه به  رهاییبعدی است. در طراحی این شهرها پارامت

پرداختن  تیخالق و اهم یدر شهرها ینیتوسعه  کارآفر یمقاله به بررس نیمسائل زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی و ... وجود دارد ا

 .میپرداز یشهر ها به عنوان شهر خالق م یبهبود، توسعه و ارتقا یبرا یبه عنوان شاخص یفرهنگ ینیبه کارآفر

فرهنگی کارآفرینی، کارآفرینی خالق، شهر -واژه کلید

 مقدمه -1

به  یپاسخگوئ یبرا یادیز یها هیکردند، نظر دایتر پ یانسان یها طیمح جادیبه سمت ا شیگرا یشهرها پس از عبور از دوران صنعت

واقع شد. در  یآنها مورد استقبال متخصصان شهر نیتر یو انسان نیاز کاراتر یکیشهر خالق به عنوان  هیمطرح شدند که نظر ازین نیا

مطرح شد،  یمیقد یصنعت یشهرها یبرا اتیح دیتجد یاستراتژ كی یشهر خالق به عنوان مناد دهیا که ی، زمان5331اواسط دهه 

 یبه فرهنگ و هنر به عنوان ابزار توسعه توجه نمودند. مراکز هنرها یا ندهیدر جوامع به طور فزا یو شهر یتوسعه اقتصاد زانیبرنامه ر

 هیتخل یمراکز شهر یایاح یبرا ییجامعه به عنوان راهکارها یو هنر یفرهنگ اکزمر ،یعموم یجشنواره ها، هنرها ،یریو تصو یشینما

اقدامات ثبات و حل  نیو ساخته شدند. ا یزیبرنامه ر ،یفرهنگ یو سنت ها یخیتار یشده، جدل گردشگران، حفظ ساختمان ها

 [.5مشکالت جامعه را به دنبال داشته است]

ه خالق دارای یك سری ویژگی های مهم است که در طراحی شهر به آن ها توجه می شود.طراحی این شهرها به صورت همه جانب شهر

 گرایش، هم زمان، که در طراحی شهر دخالت دارد توجه کنند.  31و چند بعدی است یعنی متخصصان باید به بیش از 

طراحی این شهرها پارامترهایی مثل نگرش همه جانبه به مسائل ایمنی و امنیت، مسائل اقتصادی، نگرش همه جانبه به مسائل  در

 زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی و ... وجود دارد. 

شهرها بر مبنای حقیقت که در این شهرها زندگی می کنند افرادی هستند که از لحاظ رفاهی و شغلی تامین خواهند بود. این  افرادی

 طراحی می شوند و سهولت دسترسی و بهره برداری از امکانات شهر برای تمام افراد شهر وجود دارد.

شوند؟  یخالق محسوب م ییاست؟ چه شهرها ییپرسش است که مفهوم شهر خالق به چه معنا نیمقاله پاسخ به ا نیا یاصل هدف

 موثر باشند؟  ینیتوانند در توسعه کارآفر ینه مخالق چگو یطبقات خالق کدام اند؟ و شهر ها
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 ینظر یمبان -2

 خالق یمناطق و شهرها یخاستگاه نظر 2-1

 ی دهی  از موع د ا  شیمطرح کرد. نظر او ظهور پ   "شیشهر نما ای ییشهر تماشا "با عنوان  یمبحث 5391در سال  "دبور "بار نیاول

و ب ه   یفرهنگ   یمجموع ه ه ا   د،ی  مولد جد یفضاها رینظ یدر موضوعات ژهوی به – یانسان اسیدر مق یو فرهنگ یاقتصاد یفضا قیتلف

 [.2باشد ] یم -ارندیسراسر جهان بس یاصل یکه در مادر شهرها یبصر یها طیدر آوردن مح شینما

 "کتاب خود را با عنوان  نیاول 2112است. او در سال  دایفلور چاردیخالق را مطرح کرد، ر یکه بحث مناطق و شهرها یکس نیاول

Crreative class"   زی  ن 2111موضوعش منتشر کرد. در س ال   تیتقو یرا برا یگریکتاب د 2111به چاپ رساند و پس از آن در سال 

 یرا در ارتباط با ش هرها و من اطق خ الق مط رح م       یمطرح کرده بود، مباحث دایفلور چاردیکه ر یاتیادبآلن اسکات با استفاده از  یآقا

 [.2کند]

 

 شهر خالق  2-2

کن د. ب ه زع م     یارائ ه م    یزن دگ  تی  فیو ک تی  هو ،یفرهنگ محل   یو بازساز تیتقو یرا برا ی، توان بالقوه ا5شهر خالق هینظر

 شیمحص وتت و اف زا   یکیتکنول وژ  راتییکه خود وابسته به تغ یاجتماع راتییاست به تف یشهر خالق پاسخ هیو نظر دگاهیوس،دیمدر

و اقتص اد در   یکیآن اس ت ک ه مس ائل تکنول وژ     یشهرهاتالش برا نیپست مدرن است. در ا یایتبادل اطالعات در دن تیروزافزون اهم

ه ر دو موض وت توس عه     نکهیو تمرکز کنند، ضمن ا یگذار هی، سرما3شدن یبه امر جهان یبه عنوان پاسخ ،یالملل نیو ب یفرهنگ محل

 [.3ساخت شهر خالق است] یبرا یاساس یامر یزندگ تیفیک یو ارتقا یاقتصاد

با تجربه  ا،یپو یخالق با مردم یکند که شهرها یم شنهادیحال بردفورد پ نیاز شهر خالق وجود ندارد. در ع یمشخص فیتعر هنوز

کنند تا جامع ه خودش ان را ب ه     یبا هم تالش م یزندگ یشده و مردم در تمام بخش ها تیها تقو دهیکه ا یجائ ،یوو نوآور تیو خالق

حرک ت،   یچ ر  ه ا    ش ه یهس تند و هم  تیخالق یاساس، شهر ها ظرف ها نیکنند. بر ا لیتبد یکار و باز ،یزندگ یبرا یمکان بهتر

 یتوس عه ب ا تکنول وژ    ای   یک  یتکن یو ن وآور  یفرهنگ تیخالق نیشهر خالق ارتباط ب یخالق بشر بوده اند. تئور یانرژ تیتمرکز، هدا

 یو فرهنگ   یاز منظ ر اجتم اع   یاقتص اد  یه ا  دهیاست که به پد قدمعت دیجد یمیپاردا شنهادیکند و ضمن پ یم شنهادیرا پ شرفتهیپ

 هی  ب ر پا  یش هر  یزی  و برنامه ر تیریمد فیباز تعر نیو همچن یمحل ،یتفکرات کالن شهر نیتوازن ب جادیبا ا نیشود. همچن ستهینگر

نگ اه   نی  جمل ه م وارد مه م در ا    از یشهر رانیصاحبان مشاغل و حرفه ها و مد ،یدولت ریغ التیشکت ،یمردم یمشارکت افراد، نهادها

 است.

 ش تر یارزش اف زوده ب  جادیساخت، ا یبه جا یتکرار، طراح یبه جا یشوند که شامل نوآور یمطرح م ینینو میمفاه کردیرو نیا در

 ش تر یبهتر بودن و نه صرفا ج ذب و اس تفاده ب   جینتا ینظرات، در پ یها در برابر جدائ دهیا قیها، تلف نهیکاهش هز یدر مقابل تالش برا

مفهوم ش هر خ الق را از چه ار منظ ر م ورد       ی[. لندر4باشد] یو هنر ساخت شهر م یار تفکر و فناور یریگ بهره زیامکانات و منابع و ن

 دهد؛   یقرار م یبررس

 یو هنر یفرهنگ یساخت ها ری: شهر خالق از منظر زالف

 ب: شهر خالق از منظر اقتصاد خالق 

 ج: شهر خالق از منظر طبقه خالق 

 .تیفرهنگ خالق جید: شهر خالق از منظر ترو 

س اخت   ری  ز ح،یصح یاقتصاد لیمناسب، پروفا یطرح ساختار ،یخیتار نهیشیپ اتیخصوص یشهرها که دارا یجهان امروز برخ در

تل ه   قی  نق اط جه ان از طر   ریکننده و ارتباط با سا دیمصرف کننده و تول یخدمات یازهاین نیتام ،یو خصوص یحمل و نقل عموم یها

 یابعاد مختلف اقتصاد و فرهنگ در گون ه ا  قیو تلف بیملزومات به ترک نیبر ا هیتوانند با تک یمارتباطات هستند،  گریو د شنیکیونیکام
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 [.1بپردازند] یانسان یاز نظم منطق

 [ 6انواع شهر خالق ] 3-2 

 یهستند که قادرن د راه ح ل ه ا    ییخالق، شهرها یمفهوم شهر ها كیبه کار رفته است. در  عیخالق به صورت متنوت و وس شهر

کاته ا و   دی  تول یعن  یمتمرکز اس ت؛   یفرهنگ داتیخالق، بر تول یشهرها گریدهند. مفهوم د هیمشکالت روزمره شان ارا یبرا یدیجد

ش هر   ییو توان ا  تیبر ظرف گری. مفهوم دندیآ یبه حساب م تیکه مرکز خالق رندیگ یقرار م تباطدر ار ییها تیبا فعال یهنگخدمات فر

ک اربرد دان ش    انیجر یها ییایو پئ یداریاز متون مربوط به شهر خالق، فهم پا یاری. در بسکندیم دیخالق تاک یانسان هیبر جذب سرما

 عیت وان ب ه ص نا    یآن  م   یخورده است. ازجمله  وندیپ گرید میاز مفاه یاریخالق، با بس یقرار گرفته است. مفهوم شهرها دیمورد تاک

چ ون چ الرز    یس ندگان ی[. نو1اشاره نم ود ]  ییشهر و اقتصاد دانا ،یهنر یها تیو فعال  یفرهنگ یها تی، فعال یفرهنگ عیخالق ، صنا

به بعد داشته اند. به ط ور   5331 یدر دهه  مین مفاهیا شرفتیدر گسترش و پ یو... سهم بارز  وزیک چاردیو ر  دایفلور چاردیر  یلندر

 [. 8خالق بنا شده است] یشهرها ینوشتار بر دو محور اساس نیا یچارچوب نظر یکل

 "محور در ارتب اط ب ا    نیتوسعه شهر است. ا یبرا یمحور تیاست که خالق دهیا نیمفهوم شهر خالق بر اساس ا تیمحور نخست،

 .ردیگ یقرار م یشهرها مورد بررس یاقتصاد یو رشد و توسعه  "نوآور طیمح کردیرو

 خالق. یمنابع انسان ای یانسان یها هیجذب سرما تیظرف یدارا یمفهوم شهر خالق به عنوان مکان دوم،

 

 [:3است] ریانوات ز ی( شهر خالق دارا2113هاسپرز )  دگاهید از

 نوآور -فناورانه ی( شهرهاالف

 عمل کرده اند.   یفناور یبه عنوان مراکز تحوتت واقع یگاه یو حت دیجد یبه عنوان زادگاه توسعه فناور ییمکان ها نیچن

 یزی  دهند، کامال متفاوت از آن چ یاز خودشان نشان م "یفکر -یفرهنگ یشهرها "که  یتیخالق   یفکر -یفرهنگ ی( شهرهاب

 یمحافظه کاران و گروه ک وچک  نیشاهد مجادله ب خشانیاز تار ییشهرها در دوره ها نی. امینیب ینوآور م -فناورانه یاست که در شهرها

ب ود ک ه عم دتا توس ط      یخالق   یمجادله ها، عک س العم ل ه ا    نیا ی جهیداشتند( بودند. نت لیتما یرها ) که به نوآو ستیکالیاز راد

 کرد.   یشهر عمل م یجاذب برا یآهن ربا كیانقالب خالق، مثل  نیداد. ا یو هنرمندان ر  م لسوفانیف شمندان،یاند

 فناورانه -یفرهنگ ی( شهرهاج

 یه ا  یژگ  یهس تند از و  یبینوت شهرها ترک نیهستند. در اصل، ا "فناورانه -یفرهنگ یشهرها "خالق،  یدسته از شهرها نیسوم

 نی  کنن د. ا  یم بیو فرهنگ را با هم ترک یفناورانه، فناور-یفرهنگ یشهرها. در واقع، میکه قبال به آنها پرداخت یدو نوت شهر یعمده 

( در ش هر  وودیاش ) ب ال  یهن د  ی( و همتا5321) وودیدر هال لمیهم چون صنعت ف یع با اصطالح فرهنگینوت شهرها در گذشته از صنا

 حاصل شده اند. النیو م سیو مد در پار سیدر ممف یقیموس ،یبمبئ

 یسازمان -نهفناورا ی( شهرهاد

 گرانیتعداد باز یدر گرو فراوان ،ییشهرها نیدر چن تیهستند. خالق "یسازمان -فناورانه یشهرها "خالق  یدسته از شهرها نیآخر

توان به  یم نهیزم نیدهند. در ا یارائه  م یسازمان یبزرگ راه حل ها اسیدر ممق یشهر یمسائل مربوط به زندگ یاست که برا یمحل

 ساخت ها، حمل ونقل و مسکن اشاره کرد. ریز نیتام ت،یجمع یآب برا یفراهم ساز

 

 [11ارکان شهر خالق ] 4-2

و  جادیا یارکان برا نیباشند که توجه به ا یخالق م یرکن اصل شهرها 1و چشم انداز  وندهایفضاها، پ ،یاقتصاد یبنگاه ها مردم،

 است. یاتیح ندهیخالق آ یتوسعه شهرها

 مردم
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کارکن ان   تی  منجر ش وند، ب ه موفق   ندهیکه به ظهور هنرمندان آ رندیمد نظر قرار گ ییها تیو فعال طیشرا دیخالق با یشهرها در

اف راد   یج ذاب ب را   طیباشند و مح یفرهنگ یباعث شوند مصرف کنندگان خواهان کاتها انجامد،یب یاقتصاد یبخش ها هیخالق در کل

 یاجتماع یالتزام ها و مشارکت ها شبردیکنند و باعث پ یم یافراد خالق باز یریرا در شکل گ یاتیح یشود. آموزش نقش جادیخالق ا

 شوند. یم

 یاقتصاد یها بنگاه

و آنها را رش د   کنندیخالق را شروت م یکسب وکاهرا ،یفرهنگ نانیانجامد و کارآفر یم یاقتصاد یفرصت ها جادیالب به ا تیخالق

در نظ ر   دی  با نیخالق اس ت. همچن    یثروت در شهرها دیو تول ییوآورانه و خالق مسبب اشتغال زان یها دهیا یساز یدهند. تجار یم

برن د.   یانکوباتوزها و مراکز همگرا اس تفاده م    ،یگریآموزش و مرب نانه،یکارآفر یبانیخالق از پشت یاداقتص یداشت که چگونه بنگاه ها

 یاستعدادها یخالق، فراوان یاست. در شهرها یساز یکنند، تجار یسالم و خالق کسب م یاقتصاد یکه بنگاه ها یمنافع اقتصاد هیکل

 و اقتصاد منطقه است. عیصنا یاصل شرانیخالق پ

 فضا

خ ود   یکاره ا  شیو نم ا  یکار، الهام بخش   ،یزندگ یبرا ییبه فضا ازیوجود دارد. افراد خالق ن تیفضا و خالق نیب یارتباط قو كی

خ الق   یش وند. فض اها   یخود م نیساکن تیخالق انیانظباق و ب ،یختگیباعث برانگ ،یو مصنوع یعیشهر، اعم از طب كی یدارند. فضاها

 د،ی  نما یکن د، تفک ر  ون وآور    تی  است که در آن بتواند رشد و فعال ییفضاها ازمندین تیخالق رایبخش و توانمند ساز باشند ز دیام دیبا

 د.کن شرفتیپ تایو نها ابدیتجمع و پرورش 

 و ارتباطات وندهایپ

 ون د یب ه ه م پ   زی  از اقدامات مج زا را ن  یاریبتواند بس دیاست، با تیاز خالق یبانیو پشت ختنیکه به دنبال برانگ یشهر طیمح كی

اس ت.   تی  و چش م اندازش ان خالق   تی  ک ه مامور  ابدی یشود و توسعه م یم یرهبر ییاغلب اوقات توسط سازمان ها وندهایپ نیدهد. ا

و از منابع موجود به نح و   یمجزا را سازمانده یها تیکه فعال ردیپذ یصورت م یواسط یسازمان ها وسطت زین وندهایپ نیاز ا یبانیپشت

 عیگ ردد ت ا هنرمن دان، ص نا     کپارچهی یو به نحو یبه خوب دیو ثبات با یداریا یشهر برا كی تیخالق یکنند. اکولوژ یموثر استفاده م

ارتب اط متقاب ل    گریک د یمولد و اثر بخش ب ا   یبتوانند به صورت نیو جامعه محقق یگذار هیسرما یبرنامه ها ،یدولت یخالق، سازمان ها

 .ندینما یبانیآنها پشت تیخالق یدارند تا از اکولوژ ازین یدهنده ا وندی÷ یساخت ها ریخالق به ز یداشته باشند. شهرها

 انداز و آوازه چشم

را ب ه   تی  از خالق یبانیو خالقانه باعث رشد اس تعدادها خواه د ش د و پش ت     یچشم انداز قو كیو اظهار  انیخالق، ب یشهرها در

کن د، آوازه آن را در   یچشم انداز داستان شهر را در سراسر جهان بازگو م نیبخشد. ا یکرده، نظم م تیدر شهر هدا یصورت گسترده ا

 انجامد. یدر شهر م یگذار هیصادرات و سرما ،یگردشگر شبردیکند و به پ یجهان خلق م

 ینیکارآفر -3

از  یخاص فیتعار كیهر  تیریو مد یاقتصاد ،یروانشناس ،یمختلف ارائه شده است. دانشمندان علوم اجتماع فیتعار ینیکار آفر از

روش  بیبوده و با تخر یمحور توسعه اقتصاد نانینکته است که کارآفر نیتوان مشاهده کرد ا یدارند. اما آنچه در اکثر آنها م ینیکارآفر

 [.  55بخشند] یم اتیو ح ییایپو یبه نظام اقتصاد نیکارآمد و نو یها وهیآنها با ش ینیگزیو جا یقبل دکهن و ناکارآم یها

 انی  خ الق را ب  یدر ش هر ه ا   ینینشان داده شده است توسعه کارآفر 5که در شکل  ی( ، در مدل مفهوم5335)  یو جالل یمهارت

 کرده اند:
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 یاز ارکان شهر خالق م   یکیکه  تیتمرکز جمع د،یکه ارائه گرد یحاتیمدل مشخص شده، و با توجه به توض نیکه در ا یهمانطور

از افکار و اطالعات گوناگون مبادله شده، باعث ب روز   یادیحجم ز قیآورد که از طر یرا به وجود م یاز روابط انسان یعیباشد، گستره وس

 ای  ش هر   كی   گ ر ید یخالق باشند. از س و  تشیجمع نکهیگردد، مگر ا یخالق نم یشهر چیکه در اصل ه دگرد یم یو نوآور تیخالق

 دی  عقا نی  خواهد ساخت و ا ها فراهم یتازه و نوآور دیبه عقا یابیدست یبرا یهنرمندان و...( فرصت مناسب نان،یمتنوت ) کارآفر تیجمع

و  ییای  ش هر ب ا پو   كی  خواهد نمود، و عنوان شد که  لیتبد ینیروح کارآفر یواقع یمکان پرورش دهنده  كیتازه است که شهر را به 

اس ت ک ه    یهی. ب د دی  حرکت نما تیگردد تا به سمت خالق جییته شتریباعث خواهد شد تا ب داریناپا یتیدر موقع نیتحرک بات و همچن

 [.  52هر کشور هستند] یبرا یدخواهند بود که خود منشا توسعه اقتصا ینانیکارآفر تیمهم خالق یها یاز خروج یکی

ه ر   یفرهنگ   یفرهنگ و هن ر ک ه بازت اب دهن ده ارزش ه ا      یدر گستره  ینیآگاه بود که کارآفر تیواقع نیاز ا شتریهرچه ب دیبا

برخاس ته از ص نعت داد و س تد     یه ا  امی  پ نیش ود. بن ابرا   ییشناس ا  دیاست که با ژهیو یمنطق دیتول ندیفرآ كی ندیجامعه است، برآ

و  دی  مبل   افک ار، عقا   میمس تق  ری  غ ای میمستق یانجامد. آنها به گونه  یها م ینیها و جهان ب رشنگ رییو به تغ ستیاثر ن یب یفرهنگ

که به عن وان   یاست، فرهنگ یناآگاهانه، سرگرم تبادل فرهنگ ایکه آگاهانه  ی. در جهانامندیکنندگان آن پ دیتول كیدئولوژیا یارزش ها

از راه به ا دادن ب ه    یصنعت فرهنگ تیو فرهنگ ملت ها تقو تیاز هو یپاسدار یهااز راه  یکیکند،  یم یرفتار ساز یاجتماع ازین كی

رها ساختن هن ر   یممکن برا یاز معدود راه ها یفرهنگ عیفرهنگ است. گذشته از آن، صنا یبه عنوان ابزار توسعه  یفرهنگ ینیکارآفر

ب ا توج ه ب ه     یفرهنگ   ینیخالق توج ه ب ه ک ارآفر    یهرهادر ش ینیتوسعه کارآفر یاز راهکارها یکی[.  53است ] یاز بن بست اقتصاد

 ای   یو ن وآور  تی  خالق ک رد یبا رو یفرهنگ ینیباشد. کارآفر یدهد، م یقرار م نیمسئول اریشهر خالق در اخت جادیاست که ا ییبسترها

 یم   ییارزش مند در فرهن گ جامع ه شناس ا     یزیچ جادیا گرید یبه عبارت ای یخالق در فرهنگ جامعه نه در محصوتت فرهنگ بیتخر

 .میپرداز یخالق م یدر شهرها ینیتوسعه کارآفر یبرا یبه عنوان راهکار یفرهنگ ینیکارآفر تیو اهم فیبه ارائه تعر نجایشود. لذا در ا

 [14]یفرهنگ ینیکارآفر -4

فرهن گ در ه م    ،یک ارکرد  دگاهی  ب ر حس ب د   "بخ ش اس ت.    نیا یبر ساختارها و کاکردها یمبتن ینیکارآفر دگاهیاز د فرهنگ

 ،یاخالق   ،یاقتص اد  ی) ارزش ه ا  "ینیارزش آفر " یبه معنا ،ینی[. از آنجا که کارآفر51]"مستقل است. یها تیفعال یرونیب یختگیآم

 [52در شهر خالق] ینیتوسعه کارآفر یمدل مفهوم -5شکل 
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 یو عرضه خدمات وکاته ا  دیتولیندهایروندها و فرآ تیریمد یبه گونه فشرده به معنا "یفرهنگ ینیکارآفر "است، لذا  (یفرهنگ ،یهنر

ارزش  رن ده یدربرگ ش ه یهم یبپ ردازد. ارزش فرهنگ    یارزش فرهنگ نشیو آفر یایکه نوآورانه به اح یاست به گونه ا یو هنر یفرهنگ

 [.59باشد ] زین یفرهنگارزش  رنذهیتواند در برگ یم یاما ارزش اقتصاد ست،ین یاقتصاد

تنها با محت وا   یفرهنگ نانی. کارآفررندیپذ یذاتا خود شکوفا و خود کفاست را نم یتصور را که هنر حوزه ا نیا یفرهنگ نانیکارآفر

در  ن،یباشند. بن ابرا  میکنند، سه یم جادیکه ا ییاز محتوا یو بهره بردار یابیبازار ندیخواهند ر فرآ یشوند بلکه آنها م یارضا نم ینیآفر

کس ب وکاره ا و    ج اد یو ا یفرصت شناس   ،یپرداز دهیا ندیفرآ ،یفرهنگ ینیکارآفر یبه معنا ،یفرهنگ نانهیاقدام کارآفر ،یگحوزه فرهن

 یاست. ب ه عب ارت   یهنگو عرضه کاتها و خدمات فر دیتول یمراکز و بنگاه ها سیو عرضه کاتها و تاس دیتول یمراکز و بنگاه ها سیتاس

 شود. یم یمنته یکسب وکار فرهنگ كیآاز و به  یفرهنگ دهیا كیکه با  ستا یندیفرآ ،یفرهنگ ینیکارآفر

ت ا   ،یق رون وس ط   یدر اروپ ا  یکنندگان فرهنگ   دیاز هنرمندان و تول یاریرا در بس نانهیکارآفر التیتوان تما یم یخیلحاظ تار به

 یب ه س مت و س و    ،یدر گفتمان فرهنگ   یفرهنگ داتیحالت، تول نیرا مشاهده کرد. در ا نیشیقرن پ ییاجرا رانیو مد شینما انیمجر

و بخصوص ب ا توج ه    ستمیاول قرن ب مهیاست. در ن دهیرا رونق بخش یفرهنگ یکسب وکارها یاندازشده و راه  دهیکش یمحصول تجار

شده و رقاب ت وحش تناک    یدر جوامع صنعت ریتاث یو ب وسیناتوان، ما اریجنگ، روشنفکران، فالسفه و هنرمندان، خود را بس راتیبه تاث

گذاشته شده  یآنان از هنر و اثر هنر ریروند در تفس نیا راتی. تاثدندید یم ،یجهان یبه دست آوردن بازارها یبرا ،یاقتصاد یقدرت ها

فق ط   یگونه بوده است که آث ار هن ر   نیشن شده و امبهم و نارو یهنر ریو غ یاثر هنر نیب یتر شدند، مرزها دهیچیپ یاست. آثار هنر

 .ندیزده نما رتیح راخواستند مخاطب  یمخاطب نبوده و بلکه م یو خط ذهن یحس لذت طلب بیترغ یدر پ

بق ا    یب را  گ ر ید یبه گون ه ا  یو هنر یفرهنگ یها تیو فعال رندیگ یشکل م یو هنر یسبك ها و مکاتبات فرهنگ بیترت نیا به

ب ا تماش اگر،    می. هنر تئاتر به واسطه ارتباط مستقردیگ یبه خود م یگریشکل د ،یفرهنگ ینیکارآفر د،ید نی. با اندینما یخود تالش م

 كیمانند رومانت یمکاتب گوناگون تئاتر شیدای. پندینما یخود را در جامعه باز م گاهیجا یو هنر یفرهنگ یها تیفعال ریتر از سا عیسر

معن ا   نی  معن ا اس ت. در ا   نی  بر ا یگواه صادق یاسیو تئاتر س یاجتماع -یانتقاد ییواقع گرا ،یاجتماع ییواقع گرا ،ییواقع گرا ،ییگرا

انس ان در   یادی  بن ریی  و ت یانس ان  یزن دگ  یابی قتیکردن جامعه، حق یانسان رینظ یاخالق میبه شکل انتقال مفاه ،یفرهنگ ینیکارآفر

 شود. یجامعه و جهان ظاهر م

انبوه  دیمخاطبان و ارائه تول ازین یی. شناسارندیگ یبه خود م یشکل بارزتر یو هنر یفرهنگ یها تیفعال گرید یمرور، عرصه ها به

کس ب   ج اد یا ،یو نوش تار  یداری  آث ار د  دی  تول ام د یش ود. پ  یرا باع ث م    یکسب وکار فرهنگ   جادیا یها نهیزم ،یآثار فرهنگ یبرخ

ش ود.   یمنجر م یاست که به کسب وکار فرهنگ ییها دهیشناخت فرصت ها و کشف ا ندیفرآ ینیارآفرمعنا ک نیاست. در ا یوکارفرهنگ

عرص ه   ن ان یخود به کارآفر نانهیاقدام کارآفر یامدهایها و پ وهیاز لحاظ اصول و ش یفرهنگ یها تیدر قلمرو فعال زین یفرهنگ نیکارآفر

و  نمایس   ش،ینما یاز حوزه ها یکیدر  یفرهنگ نیها، کارآفر تیفعال یمحتوابه لحاظ  یول ابدی یصنعت و خدمات و تجارت شباهت م

 .دینما یم تیفعال مشابهییچاپ و نشر کتاب، روزنامه، مجالت و قلمروها ،ینقاش

 یکل   فی  کن د. پ س تعر   یاب راز وج ود م     یفرهنگ   دیدر قالب تول میفرهنگ و هنر به شکل مستق ،یفرهنگ ینیکارآفر هینظر در

 دگاهی  باش د. از د  یم   دیبا استفاده از عوامل مختلف تول یاقتصاد یکاتها دیتول ندیعبارت از فرآ ،یاقتصاد کردیرو یبر مبنا ینیکارآفر

 یو خ دمات اس ت و م     دی  با استفاده از عوامل مختل ف تول   یکاتها و خدمات فرهنگ دیتول ندیفرآ یعنابه م یفرهنگ ینیمحقق کارآفر

از مث ال   یقیص نعت موس    عی  و توز دی  در تول یفرهنگ ینیرا به سرانجام برساند. اتصال کارآفر یفرهنگ یها دهیا ژه،یو یتواند به گونه ا

 یو مص رف، ب ر ارزش محص وتت خ ود م       لی  تحو دیجد یها وهیبا استفاده از رشد و توسعه ش یفرهنگ نانیبارز آن است. کارآفر یها

( یدسترس   تی) انتخاب و قابلدیتجربه خر ،یقیآن شامل نحوه استفاده از موس یصنعت یژگیو ،یقیموس ی. عالوه بر ارزش محتواندیافزا

 .دینما یمعطوف م یفرهنگ ینیصنعت در کارآفر نیا یاصل یایباشد، به مزا ی( میریصدا، انتقال پذ تیفیآن ) ک یداریو تجربه شن

دان د،   یم   یتوسعه ارزش اقتص اد  یو به عبارت یرا موتور حرکت و توسعه اقتصاد ینیکارآفر "تریشومپ"لحاظ، همانگونه که  نیبد

 شود.  یقلمداد م یفرهنگ ینیموتور حرکت و توسعه اقتصاد فرهنگ و ارزش آفر یفرهنگ ینیکارآفر
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 ییها نهیخالق است از آن جهت که  در شهر خالق وجود زم یدر شهرها یفرهنگ ینیارزش آفر یبرا یراهکار یفرهنگ ینیکارآفر

از اقتصاد ش ده اس ت ک ه     یکات و خدمات منجر به ظهور شکل خاص دیتول یها در راستا دهیا نیا یریو به کارگ یها دهیپرورش ا یبرا

 [51گردد.] یم ریعبتحت عنوان اقتصاد خالق از آن ت

 یو فر سبونیدارد. به باور گ یکشور ارتباط تنگاتنگ كی یو عموم یفرهنگ مل تیفیو ک یبا توسعه اقتصاد یفرهنگ عیصنا توسعه

و  یفرهنگ ینواح جادیا ،یشهر یفرهنگ گردشگر یارتقا ،یفرهنگ شهر یفرهنگ محور مشتمل بر نوساز یزیاستون، اشکال برنامه ر

از  یاریمه ارت ه ا و بس     ،یبصر عیتئاتر، صنا ،یقیمشتمل بر موس یصنعت فرهنگ یباشد. به اعتقاد تروسبا یم یفرهنگ عیصنا یارتقا

 [.58است ] یا انهیرا یها ینرم افزار ها و باز انه،یهمچون را دیجد یهنرها

ت وان   یاغم ا  م    یجست و جو کرد. با کم یفرهنگ عیصنا گریو د یمثل ، انتشارات، طراح یعیتوان در صنا یاقتصاد خالق را م 

 دهی  دان ش و ا  د،ی  تول یل اص ل و عام   دیتول یبنا ریز زین انیدانست، چرا که در اقتصاد دانش بن رین انیاقتصاد خالق را اقتصاد دانش بن

 است. 

ش غل   ع،یص نا  نگونهیمعنا که ا نیشهرها به همراه دارند. به ا یبرا یمیمستق یاقتصاد یایخالق( مزا عیفرهنگ محور )صنا عیصنا

 عیبه علت آنک ه ص نا   نیسازند. همچن یشکوفا م یگردشگر قیرا از طر یکنند و اقتصاد محل یجذب م یگذار هیکنند، سرما یم دیتول

 یرا ج ذب م    یک ار حرف ه ا   یروی  س ازند و ن  یم   یرا غن   یخ دمات رف اه   نیبخشند، بنابرا یم تقارا ار یزندگ تیفیفرهنگ محور ک

 [53کنند]

 نتيجه گيری -5

نق ش   تواندیکند که م یارائه م یزندگ تیفیو ک تیهو ،یفرهنگ محل یو بازساز تیتقو یرا برا یشهر خالق، توان باالقوه ا هینظر

ه ا   دهیکه ا ییبا تجربه و خالق، جا ا،یپو یخالق مردم ی. شهرهادینما فایا یشهر تیریو رشد شهرها و به تبع آن مد ییایدر پو یموثر

 یک ار و زن دگ   یبهت ر ب را   ییخودشان را به مکان ها یکنند تا جامعه  یبا هم تالش م یزندگ یبخش ها تمامشده و مردم در  تیتقو

 .  ندینما لیتبد

 قی  س و، از طر  گ ر یخ ود و از د  یبه عنوان ارکان اصل یاقتصاد یبر مردم و بنگاه ها هیمقاله عنوان شد که شهر خالق با تک نیا در

 یدر توس عه اقتص اد   یاس ت و نق ش اساس     نانیاز صفات مشخص و مهم کارآفر یکیشود که  یم تیخالق تیباعث تقو تیتنوت جمع

 جامعه دارد.  

 ندیرا فراهم نما نیرشد افراد کارآفر یها نهیموضوت، زم نیشود که ضمن توجه به ا یم هیتوص یشهر تیمسئولبه  لیدل نیهم به

مهم با فراهم نمودن  نی. امیباش زین طیمح  یایشاهد پو ،یانسان یرویشهرها از نظر جذب ن ریسا انیدر م یرقابت تیمز جادیتا در کنار ا

 گردد. یامکان رشد و نمو داشته باشند محقق م نانیشدن شهرها به شهر خالق که در آنها کارآفر لیتبد یتزم برا طیشرا

رو به رشد است. در شهرخالق، فرهن گ   یفرهنگ ها یو صدا یوفناور یعلم یها ینوآور ،یهنر تیخالق یبرا یخالق منزل شهر

 شهروندان رو به رشد است. تیبا استفاده از خالق یفرهنگ عیکند و صنا یم دایخاص خود را پ گاهیو هنر جا

 ش مندان یاند یآن، از س و  ینظ ر  یس ازه ه ا   یو تامل درباره  یکاف یها یتواند پس از بررس یم یفرهنگ ینیمسئله کارآفر طرح

 ری  به عن وان ز  ینیآفردر ارتباط با کار یادیدرآمد تحول بن شیتواند پ یتوجه م نی. اردیقرار گ یشتریمورد توجه ب یو اقتصاد یفرهنگ

 باشد. قخال یساخت تزم توسعه شهرها
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