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 چکیده

ایده شهر خالق، مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه مطالعات شهری و به ویژه توسعه شهری است که بر بهتر شدن محیط زندگی و      

ارتقای کیفیت زندگی به واسطه تفکرات نو شهروندان تاکید دارد.شهرهای خالق، نقش اساسی در رشد و توسعه هر شهری خواهند داشت و 

گی و اجتماعی، رهبری خالقانه و نقش افراد خالق و نوآور از جمله امکانات زیرساختی جهت رونق و توسعه شهری وجود زیرساخت های فرهن

تحلیلی بوده و از روش کیفی تحلیل محتوا در آن استفاده شده است.ابزار مورد استفاده تحقیق نیز مطالعات -است.مقاله حاضر توصیفی

بر)کاغذ یا رایانه ای(می باشد.در این مقاله ابتدا با مروری بر ادبیات تخصصی حوزه شهر خالق، کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک معت

شاخص های آن و رابطه آن ها با توسعه شهری، نظریات صاحبنظران شهر خالق، مطرح شده است.هدف از بررسی شاخص های شهر 

نگی شهر خالق در سطح شهر اصفهان است و با نتایج بدست فره-خالق)نمونه موردی شهر اصفهان(، معرفی کیفی شاخص های اجتماعی

آمده از تحقیق می توان گفت زمینه ها و بسترهای تحقق شهر خالق در شهر اصفهان فراهم است و با وجود سابقه تاریخی، فرهنگی، 

، به کارگیری طبقه خالق و راه اندازی اجتماعی، هنری،جاذبه های فرهنگی)انجن های ادبی،کتابخانه ها،موزه ها،عناصر هویت بخش شهر و....(

 کریدور صنایع خالق، می تواند در جهت تحقق شهر خالق حرکت کند.

 فرهنگی،توسعه شهری،اصفهان.-خالقیت،شهر خالق،شاخص اجتماعی واژگان کلیدی:
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 مقدمه-1

در جهان امروز، تالش برای ایجاد شهر خلّاق به عنوان مکانی برای رشد و نمو خلّاقیت ها و منزلی برای خالقیت های هنری،      

نوآوری های علمی و تکنولوژیکی و صدای رسای فرهنگ های رو به رشد، از دغدغه های اصلی برنامه ریزی شهری است. شهری 

هدف از ایجاد  [1]جامه عمل می پوشاند و پرچمدار فعالیت های فرهنگی و توسعه ای است.که همه پتانسیل های خلّاق خود را 

شهر خالق،مشتمل بر حذب نهادها،افراد و شرکتهای خالق در فعالیت های مرتبط با شهر و همچنین ایجاد زمینه درک شهر به 

کالبدی و پیاده سازی دو اصل ی مدیریتی و .هدف دیگر ایجاد چنین شهری، رهایی از بن بست هاعنوان یک پدیده خالق است

حمایت از نوآوری در عرصه های  [2]مشارکت و کارایی است که از شاخص های اصلی در حوزه حکمروایی شهری می باشند.

 مختلف شهری،به ویژه عرصه هنری و ایجاد فضاهای الزم برای انجام این امور،از جمله فعالیت های الزم در این محور است.

 می دهد.شـهر خالق فضایی است که در آن فعالیـت هـای نـوین رخ .ن شهر خالق، نهایت آرزوی هر جامعه مدرنی اسـت داشت

در این شهر مسئوالن شهری خدمات همگانی و زیرساخت  .شهر خالق در قرن بیست و یکم به معنای شهروندان خالق است

نمایند .شهر خالق نه تنها می هره ورتـرین و زیباترین روش ممکن ارائه هـای اجتماعی و اقتصادی را به جدیدترین، کاراترین، ب

 .گـرددمی کنـد، بلکـه سـازماندهی و مدیریت آن به طور خالقانه طـرح ریـزی می فضـایی اسـت کـه در آن خالقیـت رشـد 

بیش تر به کار گیرد، موفق ترین شـهری کـه بتواند به شکلی خالقانه استعداد همکـاری جمعـی را در راسـتای ارائه خدمات 

شهرهای خلّاق بـه عنـوان مراکـز نـوآوری، خلّاقیـت و تبـدیل ایـده بـه ثـروت، قلمـداد مـی  [3].شهر در این قـرن خواهد بود

جامعه ای از آن جا کـه ایده و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در عصر جهانی شـدن، هستند؛ داشتن شهر خلّاق، آرزوی هر  گردنـد.

است. امـا سوال اصلی این است که، بـه واقع شهر خلّاق چگونه شهری است و چه ویژگی هـا و شـاخص هایی دارد؟ شـرایط الزم 

بـرای ایـن کـه شـهری خلّاق باشـد چیسـت؟ چگونـه خلّاقیت شهروندان باعـث توسعه می گردد؟و مسئله اصلی این است که 

خالقیت و شهر خالق در برنامه ریزی و توسعه شهری،نمونه های بارز شهر خالق و شاخص های  چرا علیرغم نقش و جایگاه مهم

آن در شهرهای امروز ما وجود ندارد یا بسیار کمرنگ است و به مفهوم آن بی توجهی می شود؟ چگونه می توانیم ظرفیت های 

ایجاد فرصت های مرتبط با مفهوم شهر خالق، سوق  موجود و به طور ویژه مزیت های رقابتی یک شهر را برای خالقیت بیشتر و

فرهنگی، چه تاثیری بر توسعه شهر دارند؟از طرف دیگر -دهیم؟ از میان شاخص های مختلف شهر خالق، شاخص های اجتماعی

ای هشهر اصفهان به عنوان یک مادرشهر،از تغییر و تحوالت جهانی شدن به دور نیست و بایستی با تغییر ساختار قدیمی،بستر

جدیدی را برای تبدیل شدن به یک شهر خالق را فراهم آورد.اگر شهر اصفهان به همین روال سنتی خود ادامه دهد و خود را با 

 شاخص های شهر خالق انطباق ندهد در برابر فرآیند جهانی شدن،با مشکالتی مواجه خواهد شد.

 

 پیشینه تحقیق-2

در دنیا، گسترده است و به طور پیوسته در حال رشد است بسیاری از محقّقان در  در حال حاضر ادبیات مربوط به شهر خلّاق    

شـهر خلّاق از جمله مباحث جدید در حوزه مطالعات شهری است که در رسیدن به جامعه و  .این ادبیات نظری سـهیم هسـتند



 

های شهرهای خلّاق و نوآور به نگارش در  زمینهبیشتر ادبیاتی که در  .توسعه دانایی محور همواره مورد تاکید قرار گرفته است

فیزیکی،  )اند، عالوه بر نقش خلّاقیت در رشد و شکلدهی شهر، به این نکته نیز تاکید دارند که با حذف محدودیتها و موانع آمده

ز ا .شدلتها خواهد از شهرها، خلّاقیت تبدیل به نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها، مناطق و م...(اجتماعی، فرهنگی و

به بعد، ابتدا در بریتانیا و سپس در آمریکا، مفهوم شهر خلّاق به یک پارادایم معمول و یک مدل جدید از  1990ی  ی دهه میانه

 اقتصاد پرداز شهری، و ریچـارد فلوریدا نظریه ری،چارلز لند .ریـزی سیاسـت هـای شهری تبدیل شده است گرایش به برنامه

لندری خواهان یک دیدگاه خلّاق برای  .اند عنوان مفهوم شهر خالق تعریـف شـود، بوده نمایندگان اصلی آنچه میتواند بهدان، 

 .های مختلف است نه این که خلّاقیت محدود به عرصه های هنر، صنایع خلّاق و طراحی شود حل مسائل شهری در ابعاد و جنبه

ستین، فلوریدا مکانهایی مثل آ .بود همطالعه و ارائه مطالبی درباره شهرهای خلّاق پرادخت ریچارد فلوریدا اولین کسی میباشد که به

از نظر وی وجود فرهنگ باز و متساهل  .مینیا پولیس و سانفرانسیسکو را جزو مکانهای موفّق در جذب طبقه خلّاق دانسته است

اند سـطح رضـایت بخشـی از زندگی، تفریح، نیازهای  نستهاز نگاه فلوریدا شهرهایی که توا .در جذب این طبقه میباشد لیعام

نظریـه شهر خـالق و  [4].فرهنگی و اشتغال را برای طبقه خلّاق فراهم سازند، شهرهای موفّق در جذب سرمایه خلّاق هستند

 بازآفرینی فرهنگالبته در چارچوب کالن )انداز این نظریه  های شهری با چشم گر در بافت های مداخله گذاریتپیدایش سیاس

گذاران  تسهای محلی از سوی دیگر،در میان سیا اقتصادی از یکسو و ظرفیت-بــه دلیل توجه متناسب به ابعاد اجتماعی (مبنا

طور مشخص در قالب یک  اولین جایی که مفهوم شهر خالق به .ای واقع شده است ردهستو متخصصان شهری مورد استقبال گ

بود. تا آن زمان خالقیت در معنایی گسترده و عام مورد توجه بود؛ اما  (1۹۹5)کار بیانچینی و لندری ای ارائه شد، در سند نظریه

پس از این، خالقیت در چارچوب این پرسش تعریف میگردید که چطور نوآوری میتواند به شهرها در حل مشکالتشان کمک 

ی جهت ارائه تصویری نمادین از شهر در سازوکار جهانی عنوان موتور محرکه توسعه خالق شهر و عامل ایــده فرهنگ به د.کن

وارد شد. در این دوران، واژه خالقیت بــا تأ کید  1۹۹0و اوایل  1۹80اقتصاد و بازآفرینی شهری متکی بر فرهنگ در اواخر دهه 

ذکور تا تهای مرتبط بــا برنامه ماتحادیه اروپا بر اجرای برنامه پایتخت فرهنگی اروپا، بار معنایی متکی بر فرهنگ یافــت و فعالی

بــر برنامه پایتخت  حاکملهای بازآفرینانه، نــگاه سیمیالدی در چارچوب علمی شهر خالق در اروپا، با پتان 1۹۹0اواخر دهــه 

شاخص اصلی  31( با به کارگیری Global Innovation Agencyموسسه جهانی نوآوری) [5].فرهنگی اروپا رواج کامل یافت

اقدام به ارزیابی،اندازه گیری و طبقه بندی شهرهای جهان از بعد خالقیت و نوآوری کرده است  2007زیر شاخص، از سال  162و 

که متاسفانه در این ارزیابی و رتبه بندی،شهرهای ایران،هیچ جایگاه و رتبه ای به خود اختصاص نداده است.الزم به ذکر است 

به جهت درنظر گرفتن بعضی از شاخص هایی بود که این شاخص ها به علت تفاوت در عدم تحقق رتبه برای شهرهای کشور ما،

 [6]فرهنگ و سنت کشور ما قابلیت اجرایی و دستیابی نداشته اند.

 

 

 



 

 مبانی نظری تحقیق-3

 مفهوم خالقیت-3-1

نعطاف پذیری، نوآوری، خطر ن .خلّاقیت منبعی مهم برای تغییر، نوآوری، توسعه پایدار، پیش بینی و بازساخت موفّق است     

های  مفهوم خالقیت اساسا ریشه در ویژگیهای انسانی دارد که جنبه.[7] پذیری و رهبری را می توان از اصول خلّاقیت برشمرد

ویژه روانشناسی تعریف و تشریح شده است و در آنجا خالقیت  شناسانه ًآن کامال در علوم مرتبط با آن به روانشناسانه و عصب

ا آورد. ب وجود می های غیرمعمول را به های تازه و مبهم بروز میکند و پاسخ تفکر با صفت واگرایی است که در موقعیتنوعی 

خالقیت اصیل،  [8].طور خاص در سالهای اخیر با مقوله نوآوری و رقابت اقتصادی پیوند خورده است وجود این، واژه مذکور به

یسی قواعد، نامتعارف بودن نگاهی تازه به مسائل انداختن،تصویر سازی نو از سناریوهای در بردارنده تجربه،ابتکار، ظرفیت بازنو

ممکن در آینده و اه حل های محتمل مسائل، کشف نقاط مشترک از میان نقاط افتراق و داشتن دیدگاهی انعطاف پذیر نسبت 

افزودن ارزش و معنا به نتیجه اقدام های انسانی  به مسائل می باشد.خالقیت ابزاری برای بیشینه کردن امکانات در هر شرایط و

دلیل سربرآوردن چیزی است که او  کند که فراگیر شدن ویژگی خالقیت به لوریدا خاطر نشان میف[9] در هر زمینه ای است.

 [8].نامد آن را عصر خالقیت یا دوران استعداد می

 مفهوم شهر خالق-3-2

شود و پیگیری فعالیت آنها توسط  نسبت داده می (1995) به بایان چینی و لندریاولین تعریف منسجم از شهر خالق      

ی  و اوایل دهه1۹80ی  ی شهری انگلستان در اواخر دهه ا تغییرات جدید صنایع خالق و اصالحات در توسعه(ب2000)لندری

حلهای جدیدی برای  قادرند راهشهرهایی هستند که  ،(Creative Cities)شهرهای خالق .[10]میالدی در ارتباط بود 1۹۹0

ایگی و شـهری، سشـهر خالق با تأ کیـد بـر فضاهـای هم [11]و بر تولیدات فرهنگی متمرکزند. شان ارایه دهند مشکالت روزمره

هویت ّمندی، ایجاد زمینه استفاده از فناوری در فضا، کشف استعداد مردم و کالبدی مبتنی بر فرهنگ و فضاهای جمعی، فضاهای 

ای برای شکلگیری هویت فرهنگی و اجتماعی  عنوان پایه شده را به های معرفی ومی درخور حضور مردم را فراهم میکند و گونهعم

کند. ساختار شهر خالق  ای را در سطوح مختلف، در فضای عمومی تعیین می شده کند و درنهایت، عملکرد تعریف استفاده می

در قرن بیست و یکم، شهر خالق به معنای  [5].حضور باالی مردم را داردهایی دارد که شالوده فضای عمومی باقابلیت  ویژ گی

همکاری جمعی را در راستای ارائه خدمات بیش تر به کار  شهروندان خالق است. شهری که بتواند به شکلی خالقانه استعداد

 [12]د.بگیرد، موفق ترین شهر در قرن خواهد بو

 ارکان مکانی و فضایی شهر خالق-3-3

، مطرح "شهر تماشایی یا شهر نمایش"مبحثی را تحت عنوان  1۹67در سال  "دبور"درباره شـهرها و مناطق خالق اولین بار      

مطرح و  1980نظریّه شهر خالق در جهت پیدا کردن پاسخی به رشد فزایندة شهرنشینی و مشکالت ناشی از آن در دهة  .کرد

فضاها، پیوندها -مردم، بنگاه های اقتصادی [13]د.م ایده پردازی در مورد آن شروع ش 2000به شکل تخصصی و گسترده از سال 



 

رکن اصلی شهرهای خالق می باشند که توجه به این ارکان برای ایجاد و توسعه شهرهای خالق در آینده حیاتی  5و چشم انداز، 

 [9]است.

ای خالق، باید شرایط و فعالیتهایی مدنظر قرار گیرند که به ظهور هنرمندان آینده منجر شوند.و به موفقیت در شهرهمردم:      

 [9]کارکنان خالق، در کلیه بخش های اقتصادی بیانجامند.باعث شوند مصرف کنندگان، کاالهای فرهنگی شوند

می انجامد و کارآفرینان فرهنگی که کسب و کارهای خالقیت، اغلب به ایجاد فرصت های اقتصادی بنگاه های اقتصادی:      

خالق را شروع می کنند، آن ها را رشد می دهند.تجاری سازی های ایده های نوآورانه و خالق سبب اشتغال زایی و تولید ثروت 

 [9]در شهرهای خالق می شود.

ایی برای زندگی، کار، الهام بخشی و نمایش کارهای یک ارتباط قوی بین فضا و فعالیت وجود دارد.افراد خالق نیاز به فضفضا:      

خود دارند.فضاهای یک شهر اعم از طبیعی و مصنوعی، باعث برانگیختگی انطباق و بیان خالقیت ساکنین خود می شوند.فضاهای 

 [9]خالق، باید امید بخش و توانمند ساز باشند.

تن و پشتیبانی از خالقیت است:باید بتواند بسیاری از اقدامات یک محیط شهری که به دنبال برانگیخپیوند و ارتباطات:      

مجزا را نیز به هم پیوند دهد.این پیونها اغلب اوقات توسط سازمان هایی رهبری می شوند و توسعه می یابند که ماموریت و چشم 

 [9]اندازشان، خالقیت است.

 اصول شهر خالق-3-4

سـه عنصر مکان،انسـان وسرمایه گذاری حاصل شود.ایده شهر خالق بر این باور است بطور کلی شـهر خالق از بهم آمیختگی      

که باید بر عنصر مکان ،خارج از صنعت وبه عنوان محیطی که کیفیت زندگی انسان را باال می برد ، تاکید کرد.براین اساس بر 

 [3].نشان داد 1 نمودار شمارهشهر خالق اصولی حاکم است که مهمترین آها را می توان مطـابق 

 

 

 

 

 

 

 [3] : اصول حاکم بر شهر خالق1نمودار شماره 

پرورش خالقیت و پاداش  

 برای آن

 ارزش ریسک پذیری

 شکوفایی خالقیت

از میان برداشتن موانع   اصالت بخشی

 خالقیت

 گسترش تنوع و کثرت

 تضمین حق خالقیت

سرمایه گذاری در  

 ساخت و کیفیت مکان  

مسئولیت پذیری برای  

 تغییر جامعه

سرمایه گذاری در  

 اکوسیستم خالق



 

 

 مفهوم طبقه خالق-3-5

 ای از چنین افراد را در  مفهوم طبقه خالق در اندیشه فلوریدا بر این موضوع تأکید دارد که شهرهایی که بتوانند مجموعه     

 اجتماعی مناسبی قرار بگیرند و -خود جای دهند و شبکه منسجمی از آنها در درون خود بسازند میتوانند در وضعیت اقتصادی

 صنعتی در بستری مناسب از سازوکارهای جهانی تثبیت شوند. فلوریدا  دلیل فضای رقابتی حاکم بر شهرهای پسا بدون شک به

تر ساز رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و جذابیت بیش های انسانی در شهر سبب تأکید میکند که تالش برای تجمیع سرمایه

 نایع خالق در شهر و به تبع آن توسعه پایدار شهر میگردد. بر این اساس فلوریدا صنایع خالق را اعم از صنایع فرهنگیصو مانایی 

 [8]دانسته است.

 معیارهای موثر در جذب طبقه خالق-3-6

 :در یک جمع بندی، معیار های متعدد برای جذب طبقه خالق را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد     

 .امکانات مطلوب گروه خالق شامل فعالیت های غیر رسمی، باز، همه شمول و مشارکتی-

 .امکانات فرهنگی مانند سالن های موسیقی خاص و جالب توجه، نمایشگاه هنری، تئاتر و فضای اجرا-

 .سالمت و پاکیزگی شهر، وجود محیط طبیعی برای تفریح و ورزش-

 .ساختمان های تاریخی و محالت قدیمی در شهر-

 تصویر ذهنی مناسب از شهر در میان ساکنین شهرهای دیگر)نشان دهنده ی جایگاه شهر است.(-

 .دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه پیش رو-

 .سمیمکان های بستر تعامالت اجتماعی غیر ر-

 [12]فرصت های شغلی متعدد.-

 صنایع خالق-3-7

میالدی در  ۹0تر، در اواخر دهه ی میالدی در استرالیا ظهور کرد اما به صورت گسترده۹0مفهوم صنایع خالق در اوایل دهه     

 صنایع خالق نقطه تقاطع هنر، تجارت و تکنولوژی .مورد توجه قرار گرفت ،رسانه و ورزشگانگلستان با تأسیس سازمانی برای فرهن

 ل:به شرح زیر است، صنایع خالق شاماز صنایع خالق ی سازمان ملل  تعریف کنفرانس تجارت و توسعه .است

های اولیه استفاده  عنوان ورودی های فکری را به ی خلق، تولید و توزیع کاالها و خدماتی هستند که خالقیت و سرمایه رخهچ -

 .نندک می



 

باشند و از تجارت و حقوق  می نیستند،که فقط محدود به هنر  های مبتنی بر دانش با محوریت هنر ای از فعالیت مجموعه -

 .کنند مالکیت معنوی تولید درآمد می

شامل محصوالت ملموس و خدمات معنوی ناملموس دارای محتوای خالقانه، ارزش اقتصادی و قابلیت عرضه در بازار  -

 [10].هستند

ی ی وسیع گیـرد و بـا ایـن حسـاب، گستره های فرعی مختلف خود را نیـز در بـر مـی صنایع خالق فعل و انفعاالت بخش     

هایی که ریشه در دانش سنتی و میـراث فرهنگـی دارند )مانند هنرها، صنایع دستی و  ها با فعالیت ی این بخش دارد. گستره

های سمعی و بصری  محورتر )مانند فعالیت و خدمات محورتر های فناوری شود و به فعالیت های فرهنگی( شروع می فستیوال

گیرد: میراث فرهنگی، هنرها،  گروه بزرگ را در بر می ۴بندی آنکتاد از صنایع خالق  یابد. طبقه های جدید( پایان می و رسانه

 [14].های کارکردی ها و آفرینش رسانه

 صنایع فرهنگی-3-8

 به انتقاد در 1۹۴0 دههواژه صنایع فرهنگی نخستین بار توسط اندیشمندانی مانند تئودور آدورنو و مکس هورکهایمر در     

تری از بحث، در باب تداخل تجارت و  بعدها در گستره وسیع واژه این. شد ارائه فرهنگی مفاهیم بازشناخت و انبوه تجاری سازی

 کار برده شد و تا امروز این تحریک جریان گردشگری، اشتغال و ارتقای تصویر شهر بهواسطه  فرهنگ، مزایای اقتصادی هنر به

از منظر تاریخی، توسعه اقتصادی شهرها ماهیتا دارای وجه فرهنگی هم بوده است، اما صنایع فرهنگی ایجادکننده . معنا ادامه دارد

برای بعضیها  [8].شود رانه در آنها توسعه داده میهای نوآو هایی هستند که مدنیت به شیوه های اجتماعی و مکان  هویت

امه، و فرهنگ ع ها، فرهنگ برتر در مقابل یادآور تضادهایی مانند فرهنگ نخبگان در برابر فرهنگ توده "صنایع فرهنگی"مفهوم

عنوان صنایعی  بههذا، وجه غالب ایـن اسـت که صنایع فرهنگی  های تجاری است. مع هنرهای زیبا و متعالی در برابر سرگرمی

 [14].کنند، کم و بیش مورد قبـول واقع شده و جای خود را باز کرده است که کاالها و خدمات فرهنگی تولید می

 منابع فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی و شهر خلّاق-3-9

 برنامه ریزیبا توجه به اهمیت باالی فرهنگ در شهر خلّاق برنامه ریزان شهری باید رویکردی فرهنگی در      

بیانچینی برنامه ریزی فرهنگی را شامل تمامی رشته  د.هایشان داشته باشند و از منابع فرهنگی شهر برای توسعه استفاده نماین

های هنر)هنر طراحی، هنر حمایت از اجتمـاع ، هنـربرنامه ریزی حمل و نقل، هنر تسلّط بر پویایی های توسعه اجتماع محلّـی 

همکـاری لنـدری مفهوم منابع فرهنگی را نیز اصالح می کند. از نظر آن ها منابع فرهنگی، در افـراد شـامل  وی بـا.مـی دانـد

خلّاقیـت، مهـارت و استعداد می باشد. آن ها مانند ساختمان ها، شی نیستند. بلکه، ماننـد نمادهـا، فعالیـت هـا و مجموعـه ای 

می باشند. منابع فرهنگی شهری شـامل میـراث تـاریخی، صـنعتی و هنری، دارایی از تولیدات محلّی در هنر، خدمات و صنایع 

هایی را شامل معماری، چشم انداز شهری یا بازار زمین شهری را نشان می دهنـد. سـنّت هـای بومی و محلّی زندگی جمعی، 

شند.حتّی فعالیت های فرهنگی آماتورگونه، جشنواره ها ، آیین و تشریفات مذهبی یـا قصـه هـا مـی توانـد منـابع فرهنگـی با



 

هر چند بیشتر جنبه سرگرمی دارند؛ اما، می تواننـد تولیـدات و خدمات جدید را ایجاد کنند. منابعی مثل هنر آشپزی، غذا، 

 فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، لباس، سـنّت های فکری و خرده فرهنگی که در بسیاری از جاها ممکن است مورد بی

توجهی قرار گیرند، می توانند ویژگی های منحصر به فردی به یک مکان بدهند؛ که آن را از سایرین متمایز سازد. منابع فرهنگـی، 

شهرند و پایه ارزش آن محسوب می شوند و به عنوان دارایی جایگزین عناصری مثل زغال سنگ، فوالد و طـال  خـام یـک مـواد

رداری از این منابع و کمک به رشد آن هاست. وظیفه برنامه ریـز شـهری نیـز شناسایی، مدیریت می شوند. خلّاقیت شیوه بهره ب

 [7].و بهره برداری از این منابع است

 شاخص های شهر خالق-3-10

 شهر خالق دارای شاخص های ضروری و اصلی است که در زیر به آنها اشاره می شود:     

سالم،آب و هوای تمیز،آب سالم، بهداشت و حفاظت از محیط زیست، دسترسی به )محیط زیست الف(کیفیت محیط زیست:

 فضاهای سبز و نواحی تفریحی و کاال و خدماتی که فاقد آالیندگی و گازهای گلخانه ای است.(

 تنوع فرهنگی و نژادی، خانه های امن، بهداشت،برنامه های آموزشی.ب(شرایط اجتماعی و فرهنگی:

استفاده از تکنولوژی مناسب سیستمهای انرژی کارآمد و بدون کربن،سیستم حمل و نقل کارآمد،زیربناها ج(کاربرد تکنولوژی:

 و ساختمانهای پایدار.

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

 الگوی اقتصادی مناسب است.

نقش قوانین در توسعه، اجرا و نگهداری یک شهر خالق، باید باز و اجرایی باشد.شفافیت و مشارکت یاست عمومی:ه(استقرار س

 [9]دهی برای حمایت از تعادل بین عناصر زندگی، یکی از اساسی ترین الزمه های استقرار سیاست عمومی یکپارچه است.

 متغیرهای تاثیر گذار بر خالقیت شهر-3-11

 ، ذکر شده اند:1یرها، در جدول شماره این متغ     

 شاخص ها متغیرها

 سرانه تولید ناخالص شهری،برابری قدرت خرید ثروت

 درصد افزایش تولید ناخالص شهری رشد اقتصادی

()داده(،ثبت GRPهزینه تحقیق و توسعه به عنوان درصد) نوآوری

 اختراعات بر حسب یک میلیون نفر



 

 [3]:متغیرهای تاثیرگذار بر خالقیت در یک شهر1جدول شماره 

 زیر ساخت های مناطق و شهرهای خالق-3-12

زیرساخت های شهر خالق متأثر از شـبکه ای از تولیدکنندگان منطقـه ای، بـازار نیـروی کار محلـی یعنی کارگران دانش و      

تواننـد در شکل گیری توسعه خالقیت در شهر و منطقه اثر گذار باشـند،  کارگران خالق که در یک منطقه استقرار دارنـد و می

 .شـهرها کـه بتواننـد عنصـر خالقیت را به منطقه و شهر تزریـق کننـد، خواهـد بـود و رقابت و همکاری بین مجموعه ای از

مباحـث مطـرح در ایـن زمینـه بـیش تـر مربـوط بـه منـاطق کالنشـهری و شهرهای بزرگ است و هرچه قدر که از شهرهای 

اصر جدید ارتباط پیدا می کند، اما امروزه ی شوی مبحث مربوط به خالقیت، بیش تر به عناصـر سـنتی تـا عنمبزرگ تر دور 

به عنـوان یـک صـنعت خالقیت آفرین تأثیر خود را بر شکل  می تواندعناصـر سـنتی ماننـد جواهرآالت با وجود سنتی بودن 

 ، زیرساخت های شهر خالق را نشان می هد.2نمودار شماره [3] .گیری شهر خالق بگذارد

 

   

 

 

 

: 2نمودار شماره 

زیرساختهای شهر 

 [3]خالق

 

 

 

 

 

 خارجی در جمعیتدرصد افراد  ذوب فرهنگی

 درصد نیروی کار با تحصیالت عالی استعداد

درصد مشاغل موجود در بخش خدمات دانش محور در کل نیروی  خدمات متمرکز بر دانش

 کار

 تراکم جمعیت شهرنشینی

 تنوع اجتماعی

 دانشبسترهای 

 شهر خالق
 صنعت=صنایع با فناوری باال

 هنر و فرهنگ

 اجتماعی بسترهای

 برابری اجتماعی

 کیفیت زندگی

 مطلوبیت محل زندگی



 

 رابطه میان خالقیت و توسعه شهری-3-13

ی و افزایش قدرت رقابت از طریق جذب ننقش و اهمیت توسعه سرزمی ارتباط بین خلّاقیت و سطح توسعه شهری، شناخت     

حداقل سه بعد عمده وجود دارد که می تواند رابطه  .[7]طبقه خلّاق منجر به ظهور دیدگاه های متنوعی در این زمینه شده است

 :بین خلّاقیت و توسعه شهری را مطرح سازد

  و راه حل  جهت ایجاد خلّاقیت که شامل توسعه ابزارهای خلّاقاعتقاد به لزوم سرمایه گذاری در توسعه شهری در

 [7].اجتماعی جدید کمک نماید-هایی است، که به بافت فرهنگی و اقتصادی

  تأکید به بخش ها، فعالیت ها و صنایع خلّاق به عنوان پایه های سـاختاری توسـعه شـهری. بـه عبـارتی دیگر با

اق و فرهنگـی نقشـی اساسـی در اقتصـادهای در حـال رشـد دارد، ضروریست که اعتقاد به این که فعالیت هـای خلّـ

 [7].توسعه شهری به عنوان موتور اقتصادی جامعه دانش محور عمل کند

 [7](دفاع از لزوم جذب مهارت های خلّاق یـا منـابع انسـانی خلّـاق)طبقـه خلّـاق فلوریـدا 

 

 شهر خالق از دیدگاه صاحب نظران-3-14

 ، مهمترین نطریات ارائه شده در زمینه شهر خالق، بیان شده است: 2در جدول شماره      

 [3]: مهمترین نظریات ارائه شده در زمینه شهر خالق  2جدول شماره

نظریه 

 پرداز

 توضیحات

 

 برونر

 

وی، فرآیند تولید یک اثر ناب، را به سه مرحله احساس، ادراک و خالقیت، تقسیم می کرد:برونر از شاگردان پیاژه بود و تفکرات 

بود و اعتقادش بر این که در هر یادگیری  "یادگیری"شناخت گرای پیاژه، به دست وی توسعه پیدا کرد، تمرکز برونر بر موضوع 

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

اثر یادگیری روی مردم داشته باشد، می تواند یک اثر خالقانه باشد.مثال اگر یک درخت در یک فضای شهری می تواند برای بچه 

ن خالقیت را کامال وابسته به یادگیری می دانست و معتقد بود هرچقدر اثر یادگیری داشته باشد، آن، یک اثر خالقانه است.بنابرای

  فضای شهری ما بتواند بیشتر به یادگیری منجر شود، بیشتر خالقانه است. 

هوارد 

 گاردنر

 افراد باهوشبرخی دیگر از نظریه پردازان، رابطه خالقیت را با هوش، می سنجند.به عنوان نمونه، نظر هوارد گارنر بر این بود که 

همان آدم های خالق هستند.برای خوش، هشت طبقه ارائه داد که عبارتند از:هوش 

کالمی،عددی،رقمی،اجتماعی،بصری،فضایی،طبیعی و فیزیکی.ما اگر بتوانیم در شهرهایمان فضاهایی برای ارتباط بیشتر مردم با 

دم بتوانند شرایط فیزیک بدن خود را بهبود بدهند و ورزش طبیعت ایجاد کنیم، به نوعی به تفکر خالقانه کمک کرده ایم.اگر مر

کنند، هوش فیزیکی شان ارتقا می یابد.از این رو اگر در شهرها، امکانات ورزشی و تربیت بدنی بهبود یابد، به پرورش هوش فیزیکی 

ا باال ببرد و از نظر رقومی و در نتیجه به پرورش خالقیت منجر خواهد شد.اگر یک فضای شهری بتواند هوش ریاضی شهروندان ر

مردم را به چالش وادارد،این هم موجب بروز خالقیت می شود.مثال شما می توانید در کف سازی یک فضای شهری، یک جدول 



 

ضرب بگذارید،یا یک پازلی را در آن کار کنید.این باعث می شود،آن کف سازی در عین حال که پیاده روست و یک اثر کالبدی و 

 می شود.شهری محسوب 

رویکرد سوم در این زمینه، دیدگاه آقای بروسویک است که در این زمینه کتابی با عنوان آزادی و خالقیت دارد.اعتقاد او این است  بروسویک

که ما می توانیم تفکر خالق را از راه دخیل کردن تمام افراد ذی نفع در خلق یک اثر پرورش دهیم.هر چقدر که به سمت استفاده 

مشارکت بهره وران در تولید یک اثر کالبدی پیش رویم، به این معناست که به توسعه تفکر خالقانه در یک جامعه بها داده از 

ایم.نگاه بروسویک، نگاهی فرآیند محور است و معتقد است که باید فرآیند طراحی، فرآیندی مشارکتی باشد تا به خالقیت برسیم:هر 

ان خالقانه به نظر نیاید.به نظر وی فرایند توسعه خالقانه یک فضای شهری، وقتی اتفاق می چند که محصول کار ممکن است چند

افتد که افرادی در شکلگیری آن نقش داشته باشند که می خواهند از آن استفاده کنند.به عنوان مثال وقتی که می خواهیم یک 

د که او اسمش می گذارد.این افراد ممکن است که گزینه محور شهری را طراحی کنیم، یک سری افراد به عنوان طراح وجود دارن

های کاتالیزور طراحی و پیشنهاد دهند.ولی انتخاب با کاربرهاست.به این ترتیب چون ما تفکر جاری افراد آن اجتماع را در طراحی 

 دخالت می دهیم به نوعی از خالقیت موجود در آن جامعه در این طراحی استفاده می کنیم.

ریچارد 

 لوریداف

این دیدگاه بر این فرض استوار است که منبع تعیین کننده در رقابت پذیری و رشد منطقه ای توجه به نقش قطعی طبقه خالق 

در توسعه و بارآفرینی فرآیندهای شهری در بسیاری از شهرهاست.از طرفی دیگر نوآوری خالقیت، از محورهای اصلی شکلگیری 

 جامعه دانایی به حساب می آید.

نایت معتقد است برای اینکه یک شهر، نوآور باشد باید منابع خاصی در اختیار داشته باشد:وی پس از اینکه منابع دانش را برای  نایت

یک شهر بر میشمرد، یکی از مهمترین این منابع را خالقیت در هنر و فرهنگ می داند.منابع دانش برای نوآوری در یک شهر 

د از:علم و فناوری،بانکداری،بیمه صنعت و تولید دانش عملی،مدیریت و هماهنگی)ملی و بین براساس مطالعه مذکور عبارتن

 المللی(فرهنگ و هنر و خالقیت در هنر و فرهنگ.

جان رته 

 نایت

تاکتیک های بیشماری را برای رقابت بر میگزینند  21از نظر جان رنه شورت، یکی از صاحبنظران جغرافیای شهری، شهرها در سده 

 به نظر می رسد جذب نخبگان و استعدادهای خالق در میان اصحاب رسانه و سیاستمداران راهبردی عمومی است.و 

 

 مهمترین تجربه های جهانی شهر خالق-3-15

در فهرست فن آوری های پیشرفته مقام اول ، در فهرسـت هنرمنـدان خـالق وفهرسـت نـوآوری :شهر سانفرانسیسکو      

ودر فهرست طبقه ی خالق مقام دوازدهم را داراست .سه شهر تگـزاس ، تگزاس، اوستین، داالس، وهوستون در مقـام پــنجم 

شـهر اوسـتین معجـزه ی رشد است . به دلیل آن که "فلوریدا "ی میـان ده شـهر بـاالی ایـن فهرست جای گرفته اند.به عقیده

 [3].آمال هنرمندان خالق است

ـتردام شـهری اسـت کـه بـرای عنـوان شـهر خالق ودانش محور به تور کامل آماده بوده وبا تعیین آمس:آمستردام هلند     

برند مناسـب خود را شایسته در یافت این عنوان ساخته ومحـیط خـوبی را بـرای رشد خالقیت فراهم کرده است.واضح است که 



 

ـوع ضسـت وشـهر باید ازهر لحاظ برای مواجهه با ایـن موپـذبرش مهـاجران متخصص برای یک شهر خالق ودانش محـور روری ا

 [3].تجهیـز شـود

با جهـت  تغییـر محـیط شـهری"پـروژه ای در شـهر ویـن در کشور اتریش با عنوان 2000در سـال :شهر وین اتریش     

شهرک "انتخاب و محله ای اجرا شد که بـر اسـاس آن قسـمتی از شـهر بـرای طرح آماده سازی "گیـری اخـت محیط انسانی

خانوار را در خود جا داد 200هکتار مجموعـه هـای مسـکونی سـاخته شـد کـه تقریباً  10بنـا شد. حدود  "بـدون ماشـین 

.فلسفه این طرح آن بـود کـه برای شهروندان وینی که عالیق زیست محیطی قوی دارنـد، ایـن عالیق را پرورش دهند .اولین 

ماشین این بود که کسانی که در اینجا زنـدگی مـی کننـد، نبایـد ماشین داشته باشند و این  شـهرک بـدونشرط سـکونت در 

اما در عین حال مکـان ایـن شـهرک در جایی قرار گرفت که  .شهرک طوری طراحی شد کـه ماشـین نتواند به آن داخل شود

 [3].دسترسی بـه حمـل و نقـل عمـومی متـرو و اتوبوس بسیار خوب بود

نمونه دیگر بوداپست است .در این شهر بعد از فروپاشی کمونیسم، طرح ساماندهی رودخانه :شهر بوداپست مجارستان     

ه دانوب در بخشی کـه از بوداپسـت رد م یشود بسیار عریض است، جزایری در رودخانه ایجـاد دانـوب را تهیه کردند؛ از آنجایی ک

شـده که قبالً هیچ استفاده ای از آن ها صورت نمی گرفت .مـدیریت شـهری بوداپسـت از پتانسـیل اقتصـادی و توریسـتی ایـن 

دیرا به خود جلب م یکرد .تأثیر این خالقیت در شهر عبارت جزایـر استفاده کرده و در آن ها کافه هایی ساخت که جمعیـت زیـا

 [3].زنـده شـدن یـک فضـای مرده 2-:اشتغال زایـی و  1-است از 

شـانگهای در شـرق چـین پـس از لنـدن، دومین شهر جذاب جهان شناخته شده است .بسیاری از  :شهر شانگهای چـین     

ند و به همین دلیل این شـهر رتبـه نخسـت جـذاب تـرین شـهر جهـان را بـه دسـت بازرگانان جهان به لندن عالقه زیادی دار

ـانگهای بـا بـه کـارگیری ارکـانی همچـون فضـا، بنگـاه هـای اقتصـادی و چشـم انـد از و آوازه و همچنـین بـا .شآورده اسـت

فرهنـگ و شاخص هایی همچون ابتکار، انعطاف پذیری اسـتفاده از سـه زیرسـاخت بسـتر دانـش، صـنایع بـا فنـاوری و هنـر و 

 [3].و رهبری توانسته به عنوان یکی از موفق ترین شهرها در عرصه خالقیت مبدل گردد

 روش تحقیق-4

رد استفاده وابزار موروش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوا در آن استفاده شده است.از توصیفی بوده و -تحقیق حاضرتحلیلی   

چارچوب مفهومی آن با  که می باشد بررسی استاد ومدارک معتبر )کاغذی یا رایانه ای ( نیز مطالعات کتابخانه ای و تحقیق

 . بدین منظور ضمن مراجعه به منابع وماخـذ موجود در دسترس وتدوین و ارائه شده استو مقاالت، بررسی متون، نشریات، 

 آنها سعی شده تمـام وجوه ممکن مساله مورد توجه قرار گیرد. مطـرح نمودن دید گاه های مختلف وتجزیه وتحلیل

 

 



 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات-5

مطالعات کتابخانه های مربوط به  ها در این بخش شــامل داده و داده ترسیم جداول انجام شدهها با  حلیل دادهدر این مقاله، ت     

 .باشند میاسنادی -ای

 

 یافته های تحقیق-6

 موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان-6-1

ر شهشهر اصفهان، شهری باستانی در مرکز ایران است.این شهر مرکز استان اصفهان و نیز مرکز شهرستان اصفهان است.      

ثانیه  30دقیقه و  38درجه و  32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  47دقیقه و  3۹درجه و  51اصفهان،با طول جغرافیایی 

منطقه ی برنامه  15، این شهر به براساس آخرین تقسیمات سیاسی از تهران و مشهد،سومین شهر بزرگ ایران است.شمالی،بعد 

ریزی تقسیم شده است که این منطقه بندی ، در نقشه ی زیر ،قابل مشاهده است.)شهرداری اصفهان(. براساس آخرین سرشماری 

 [15]فر می باشد.ن 1۹08۹68،جمعیت شهر ، برابر با 13۹0جمعیت در سال 

 شهر اصفهان و رابطه آن با شهر خالق-6-2

بسیاری از شهرهای دنیا، منافع اجتماعی و فرهنگی حاصل از اقتصاد خالق را تشکیل داده اند.و در برخی از شهرهای بزرگ      

اداره علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون  رییس[9] و کوچک جهان، توسعه اقتصاد خالق، به یک اولویت راهبردی تبدیل شده است.

های اجتماعی و به میدان آوردن بخش ترغیب و تشویق شهروندان به مشارکتملی یونسکو گفت: شبکه شهرهای خالق موجب 

گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان وشیدا مهنام در گفت .شودخصوصی و دولتی برای همراهی با مردم در موضوعات اجتماعی می

موضوع ثبت  200۴ایران )ایسنا( منطقه اصفهان، در خصوص چگونگی ثبت اصفهان به عنوان شهر خالق، اظهار کرد: از سال 

وی  .اندشهر از کشورهای مختلف جهان در شبکه شهرهای خالق ثبت شده 116شهرهای خالق در یونسکو مطرح شد و تاکنون 

شهرهای  ترین هدف یونسکو از تشکیل شبکهآذرماه امسال افزود: مهم 20در شهر دیگر با اصفهان  ۴6با اشاره به ثبت همزمان 

های شهرداران را به عنوان گری و خالقیتتواند تسهیلهای بین المللی در میان این شهرها است که میخالق ترویج همکاری

 [16] راهبردی برای توسعه شهری به کار گیرد

 اصفهان، وجود دارد؟ آیا شاخص های یک شهر خالق، در شهر-6-3

مطمئنا در هر شهری افرادی هستند که خالقیت داشته باشند.و این افراد هستند که با فکر و ذهن خالق خود به شهر معنا      

 شهر اصفهان، نیز مانند سایر شهرهای خالق  [9]می دهند و زمانی شهری خالق خوانده می شود که افراد خالق داشته باشد.

 



 

 [17]:معرفی شاخص های فرهنگی شهر خالق موثر در توسعه شهری اصفهان3جدول شماره 

جهان، می تواند خالق نامیده شود، به شرطی به خالقیت و خالق بودن بها دهد فاکتورهای خالقیت در شهر اصفهان وجود، 

دان ما بلند نظر بودن که شهرون فاکتورهای خالق بودن یعنی داشتن استعداد ابتکار عمل، انعطاف پذیری فکر و اندیشه، درونگر و

این فاکتورها را دارند و وقتی این فاکتورها از قوه به عمل در میاید و پرتو ان در شهر تجلی می یابد، در چهره شهر تاثیر گذاشته 

ن ی در اولیو شهر را به شهری خالق تبدیل می کند.اما این خالقیت نیاز به ابزار و صرف هزینه های گوناگون دارد  سرمایه گذار

قدم می طلبد که متاسفانه در شهر ما عالوه بر اینکه سرمایه گذاری در بخش خالقیت صورت نمی گیرد، بلکه از افراد خالق نیز 

 حمایت الزم نمی شود و این همان مشکلی است که مانع خالقیت شهری می شود.

 فرهنگی شهرخالق در اصفهان -شاخص های اجتماعی-6-4

فرهنگی است.که در -های چندگانه شهر خالق که در مبانی نظری به آنها اشاره شد، شاخص های اجتماعی دسته ای از  شاخص

این قسمت این شاخصها برای توسعه شهر اصفهان، تحلیل می شوند.شاخص های فرهنگی و اجتماعی که می توانند در میزان 

 ، بیان شده اند.۴و جدول شماره  3جدول شماره  خالقیت شهر اصفهان در راستای توسعه آن موثر باشند، به ترتیب در

 

 

 

 مشارکت اجتماعی شهروندان سرزندگی فضاهای شهری فضاهای جمعی

پارک های 

 شهری

میدان های 

 شهری

مراکز 

 آموزش عالی

وجود مراکز 

 خربد متنوع

وجودفضاهای 

تفریحی و 

 فراغتی

مبلمان 

شهری 

 مناسب

مشارکت 

درمدیریت 

 شهری

مشارکت در 

 تهیه طرح ها

مشارکت درتدوین 

 چشم انداز شهر

استفاده از 

پیشنهادات مردم در 

 اداره امور



 

 

 نتیجه گیری-7

شهر خالق با رویکردی فرهنگی، تاکید بر اقدامات مردمی دارد.برنامه ریزی فرهنگی در شهر خالق، با استفاده از ایجاد ارتباط      

چند سویه بین مردم و مدیران شهری و همچنین نخبگان و طبقه خالق، اجرایی می شود.جذابیت محیطی و عملکردی با استفاده 

الق برای اجرای برنامه های فرهنگی است.در رویکرد اجتماعی به شهر خالق، شهر برای شهروند از فضای عمومی، راهکار شهر خ

مانند مکانی است که می تواند ظرفیت های شخصی و پنهانش را هوشمندانه از بالقوه بالفعل تبدیل و فرصت بروز خالقیت و 

عی است.یکی از بسترهای تقویت شاخص اجتماعی شهر نوآوری هایش را داشته باشد که در واقع آشکارسازی سرمایه های اجتما

خالق، فضاهای عمومی شهری است و با تقویت و طراحی هدفمند آنها می توان در جهت تقویت تعامالت اجتماعی گام برداشت 

هری شکه افزایش آن یکی از تاثیرگذارترین عوامل در شکلگیری یک شهر خالق است.بنابراین تاکید بر تقویت فضاهای عمومی 

و افزایش هدفمند حضور شهروندان در عرصه زندگی اجتماعی به منظور بهره گیری از ظرفیت های ایشان برای حل مسائل 

، شهر اصفهان شهری و افزایش تعامالت اجتماعی در محیط های شهری، یکی از بهترین راهکارها در دستیابی به شهر خالق است.

ن را داراست، با تاکید بر پتانسیل های فرهنگی شهر از جمله نیز به عنوان شهری که قابلیت خالق بود

موسیقی،ادبیات،تغذیه،نهادهای فرهنگی و موزه ها،تنوع، مناظر شهری و عناصر هویت بخش شهری و همچنین پتانسیل های 

عامالت اجتماعی شهر از جمله فضاهای جمعی، سرزندگی فضاهای شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری و برقراری ت

اجتماعی با یکدیگر، به دنبال پویایی و رشد هدفمند در زمینه خالقیت شهری است.این پویایی و رشد خالقیت در شهر اصفهان، 

نیازمند مدیریت و برنامه ریزی کارآمد برای بهبود فضاهای شهری، حفظ عناصر فرهنگی، تاریخی و هویت یخش شهر و ارتقای 

 بهره گیری از طبقه خالق و نخبه، می باشد. تعامالت اجتماعی در سطح شهر و
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