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موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “شهر خالق” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب مشتمل 
بر مواردی همچون؛ مفهوم خالقیت، گفتمان شهر خالق و رویکردهایی که در این 
خصوص مطرح است )اعم از رویکرد برنامه ریزی فرهنگ، توسعه نواحی فرهنگی، طبقه 
خالق، مشاغل و صنایع فرهنگی( می باشد. همچنین راهبردها و سیاست های توسعه 
شهر خالق و برنامه های سازمان یونسکو و شبکه شهرهای خالق از محورهای دیگری 

است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
مشتمل  شهرداری ها(  عمل  )راهنمای   "1400 سبز  "کتاب  عنوان  با  علمی  محتواهای  تهیه 
بر 20 جلد و در زمینه هاي مرتبط با شهرسازي و مدیریت شهری می باشد که با مشارکت 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون و وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت 
ــت  ــف مدیری ــای مختل ــب در حوزه ه ــار کت ــوا و انتش ــه محت ــه تهی ــبت ب ــا نس ت
شــهری، اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، 
کتــاب ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال 
ــدد  ــای متع ــه چاپ ه ــا ب ــک از آنه ــه و هری ــرار گرفت ــی ق ــی و اجرای ــز علم مراک
ــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از  رســید. ایــن مجموعــه ب
جملــه کتــاب ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن 

و چــاپ شــده بــود.
ــب موصــوف و  ــوای کت ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــز مطالعــات برنامه ری ــد، مرک ــات علمــی جدی ــش و ادبی ــد دان ــه منظــور تولی ب
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

در بیســت عنــوان بــه شــرح ذیــل تهیــه و منتشــر نمــوده اســت؛
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرح های شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیخته اي کــه در بازنگري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 
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پیشگفتار�

بــا افزایــِش شــمار شــهرها و گســترش وســعِت آن هــا به دلیل صنعتی شــدِن 
تولیــد، کــه افزایــش جمعیــِت شهرنشــین را به همــراه داشــته اســت، مســائل و 
ــات  ــا و طبق ــروزه گروه ه ــده اند. ام ــر ش ــتر و پیچیده ت ــهرها بیش ــکالت ش مش
ــًا شــیوه های زیســت  ــه طبیعت ــف اجتماعــی در شــهرها ســاکن هســتند ک مختل
و اَشــکال مصــرف متفاوتــی داشــته و موجــب تنــوع در شــهرها شــده اند. ایــن 
گروه هــا و طبقــات هــر کــدام ســبک زندگــی مخصــوص خــود را دارا هســتند 
و از ایــن رو، تنوعــی فرهنگــی بــه شــهر بخشــیده و فضاهــای شــهری متفــاوت 

ــی از خدمــات را خواســتار اند.  و طیــف گوناگون
هم زمــان، بــا گســترش اقتصــاد ســرمایه داری بــر شــکاف طبقاتــی افــزوده 
شــده و ثــروت به صــورت نامتوازنــی بیــن گروه هــا و قشــرهای مختلــف 
اجتماعــی توزیــع می شــود. به خصــوص ایــن شــکاف در کشــورهایی عمیق تــر 
ــا  ــط ب ــه ضرورت هــای زیســت اجتماعــی و نهادهــای مرتب ــر ب اســت کــه کمت
آن تــن می دهنــد. به طوریکــه عمــده ثروتــی کــه اجتماعــًا تولیــد شــده اســت، 
ــای ناشــی از  ــر آن، بحران ه ــی رود. عالوه ب ــراد م ــی از اف ــب شــمار  اندک در جی
تضــاد درونــی نظــام ســرمایه داری، هــر از گاهــی، مشــکالت اقتصــادی شــدیدی 
را به وجــود آورده اســت کــه به نظــر می رســد کــه بیــش  از هرجــا، خــود را در 

ــد. ــهری نشــان می ده ــودِ کســب و کارهای کوچــک ش رک
ــادی  ــی و اقتص ــت های اجتماع ــا سیاس ــه ب ــی ک ــدی، هنگام ــن رون چنی
مناســب اصــالح نشــود، عــالوه بــر آنکــه فضاهــای متضــادی را درون شــهرها 
ــم  ــان را رق ــکار و پنه ــی آش ــی از جدایی گزین ــواع مختلف ــرده و ان ــاد ک ایج
ــد  ــه خواه ــط جامع ــات متوس ــد طبق ــش درآم ــب کاه ــان موج ــد، هم زم می زن
شــد. به خصــوص آن دســته از طبقــه ی متوســط شــهری کــه طبقــه ی متوســط 
ــران،  ــکان، مدی ــان، وکال، پزش ــامل مهندس ــه ش ــوند1، ک ــده می ش ــد خوان جدی

1- �برای�آشــنایی�با�تمایز�میان�»طبقه�ی�متوســط�قدیم«�و�»طبقه�ی�متوسط�جدید«،�رجوع�کنید�به�کتاب�»طبقه�ی�متوسط�جدید�در�ایران«�
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شهر خالق

هنرمنــدان و بســیاری از افــراد حقوق بگیــر شــده اســت کــه عمدتــًا از ســرمایه ی 
ــی برخــوردار هســتند.  فرهنگــی باالی

بــاور جامعه شناســان بــر ایــن اســت کــه طبقــه ی متوســط جدیــد شــهری، 
به هنــگام بحران هــای اقتصــادی عمدتــًا دو گرایــش کلــی پیــدا می کننــد. 
ــاال کــه حقــوق و  ــران رده ب ــد مدی ــه ـ مانن ــن طبق ــی ای ــه ی باالی ــا الی گــروه ی
مزایــای باالیــی دریافــت می کننــد ـ منافــع خــود را هم راســتا بــا قــدرت حاکــم 
ــد.  ــدا می کنن ــکال پی ــای رادی ــی آن، گرایش ه ــه پایین ــا الی ــروه ی ــد؛ و گ می یاب
ــایی  ــوه شناس ــر بالق ــک خط ــوان ی ــرمایه داری به عن ــام س ــرای نظ ــروه دوم، ب گ
می شــود کــه بایــد از رادیــکال شــدن آن هــا جلوگیــری کــرد. همیــن گــروه دوم 

اســت کــه هــدف سیاســت های رویکــرد شــهر خــالق اســت.
ــه ی  ــوم طبق ــر مفه ــه ب ــالق ک ــهر خ ــرد ش ــدف رویک ــن ه عمده تری
ــی  ــه ی پایین ــن الی ــدن همی ــکال ش ــری از رادی ــه دارد، جلوگی ــز تکی ــالق نی خ
طبقــه ی متوســط شــهری اســت. به ویــژه آنکــه در کشــورهای صنعتــی پیشــرفته 
ــه خــارج  ــد را ب ــادی می برن ــروی کار انســانی زی ــه نی ــِع بزرگــی ک ــه صنای ـ ک
ــادی  ــان اقتص ــای دانش بنی ــر حوزه ه ــد و ب ــت کرده ان ــود هدای ــای خ از مرزه
تکیــه ی بیشــتری داشــته و میــدان فعالیت هــای خدماتــی در آن هــا وســیع اســت 
ـ طبقــه ی متوســط جدیــد، پر شــمارترین گــروه اجتماعــی اســت و برنامه ریــزی 
بــرای ممانعــت از لطمــه خــوردن بــه اشــتغال و درآمــد آن هــا ضــرورت می یابــد. 
ــی  ــای اجتماع ــات و گروه ه ــزاع طبق ــوع ن ــگ، موض ــه فرهن ــا ک از آنج
اســت و از  لحــاظ ســبک زندگــی، طبقــه ی متوســط میــل به مصــرف فرهنگــی و 
بیــان تمایــزات خــود بــا ســایر طبقــات از طریــق مصــرف دارد، رویکــرد شــهر 
ــا تعریــف و بهره گیــری از مفاهیــم و رویکردهایــی  ــر آن اســت کــه ب خــالق ب
ــه ی  ــع خــالق«، »مشــاغل فرهنگــی«، »طبق ــع فرهنگــی«، »صنای همچــون »صنای
ــا در  ــد ت ــری ایجــاد کن ــد آن، اقتصــاد شــهری پرنشــاط و پویات خــالق« و مانن

نوشته�ی�حسین�ادیبی،�که�به�سال��1358توسط�انتشارات�جامعه�به�چاپ�رسیده�است�
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ــن  ــکار ای ــات و اف ــدن گرایش ــکال ش ــادی، از رادی ــای اقتص ــگام بحران ه هن
گروه هــا جلوگیــری شــود. ایــن رویکردهــا در فصــل دوم کتــاب مــورد بررســی 

ــد. ــرار گرفته ان ق
ــوم شــهرخالق،  ــه اگرچــه هــدف از گســترش مفه ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
ــی  ــی سیاس ــکارا هدف ــهری، آش ــت گذاری ش ــرد در سیاس ــک رویک ــوان ی به عن
و اجتماعــی اســت، بــا ایــن همــه، اتخــاذ ایــن رویکــرد مزایایــی نیــز دارد کــه 
ــه نیازهــا و آگاهــِی  ــدازه ب ــه ایــن موضــوع وابســته اســت کــه تــا چه ان البتــه ب
ــود.  ــا داده ش ــهری به ــای ش ــردم در تصمیم گیری ه ــهروندان و م ــره ی ش روزم
آیــا کســی بــا طراحــی خــوب یــک فضــای شــهری، ولــو آنکــه بــا هــدف 
ــرد مســئولی را  ــا ف ــرد، مخالفــت دارد؟ آی ــه  ی خــالق صــورت گی جــذب طبق
ــهری،  ــی ش ــهری، ایمن ــت ش ــطح بهداش ــش س ــا افزای ــه ب ــت ک ــوان یاف می ت
ــا ســر ســتیز داشــته باشــد؟  ــد این ه ــی فضاهــای شــهری و مانن ــش پویای افزای
اگــر رویکــرد شــهر خــالق، بــه ایــن معنــا بــه کار گرفتــه شــود کــه بــرای افــراد، 
ــن  ــد از چنی ــاال ایجــاد شــود، چــرا نبای ــد ب ــا ســطح درآم ــدار و ب مشــاغلی پای
رویکــردی بهــره بــرد؟ اگــر ایــن رویکــرد ســبب شــود تــا ابعــاد غنــی فرهنــگ 
ــای  ــه ســبب ارتق ــد ک ــه ای گســترش یاب ــظ شــده و به گون ــی حف ــع محل جوام
کیفیــت زندگــی، افزایــش منزلــت اجتماعــی و افزایــش ســطِح درآمــد شــود، آیــا 
نبایــد بــه آن توجــه نشــان داد؟ اگــر شــهر خــالق را شــهری بدانیــم کــه بــرای 
حــل مشــکالت و معضالتــش از نیــروی خالقیــت تمامــی افــراد جامعــه بهــره 
می بــرد ـ بــدون آنکــه تمایــزی بیــن شــهروندان وجــود داشــته باشــد یــا آنکــه 
ــا شــهر خــالق شــهری  ــه و دیگــران را عامــه خطــاب کنــد ـ آی برخــی را نخب

مطلــوب همــگان نخواهــد بــود؟ 
ــی و  ــه ی مردم ــن زاوی ــالق از همی ــهر خ ــوع ش ــاب، موض ــن کت در ای
ــن  ــددی از چنی ــای متع ــت. مثال ه ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی آن م اخالق
ــه  ــن نکت ــر ای ــده اند. ذک ــان ش ــل دوم بی ــدی، در فص ــه ی دی ــرش و زاوی نگ
ــه کار  ــهری ب ــکالت ش ــل مش ــرای ح ــه ب ــی ک ــه راه کارهای ــت ک ــروری اس ض
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ــا غیرتکنولوژیــک داشــته باشــد.  ــد، می تواننــد جنبه هــای تکنولوژیــک ی می رون
ــد و  ــه اســت. مســلمًا رش ــک شمشــیر دولب ــد ی ــوژی مانن ــری از تکنول بهره گی
موفقیــِت اقتصــادی، بــه تنهایــی بــرای شــهروندان امنیــت را بــه همــراه نخواهــد 
ــا  ــارت آن ه ــردم و نظ ــد جانشــین حضــور م ــوژی نمی توان ــا تکنول داشــت. ام
ــن آوری،  ــری از ف ــع بهره گی ــان شــود. در واق ــالت انسانی  ش ــه واســطه ی تعام ب
ــه کاهــش جــرم و جنایــت منجــر شــود، امــا اســتفاده  اگرچــه ممکــن اســت ب
ــالت  ــی از تعام ــِی ناش ــارت طبیع ــراد و نظ ــرای اف ــینی ب ــوان جانش از آن به عن
اجتماعی شــان در محیط هــای عمومــی، بســیار تأمــل برانگیــز اســت.  )النــدری 

ــران، 1394: 22( و دیگ
ــد  ــه تاکی ــه ی خــالق، الزم ب ــت و مفهــوم طبق ــورد موضــوع خالقی در م
ــدازه  ــا چه ان ــه ت ــراد خــالق هســتند. مســاله آن اســت ک ــه همــه ی اف اســت ک
ــرده  ــردازی ک ــا ایده پ ــود ت ــت داده می ش ــان فرص ــه یکس ــراد ب ــه ی اف ــه هم ب
ــواِن  ــت به عن ــی، خالقی ــدگاهِ علم ــد. از دی ــی نماین ــود را اجرای ــای خ و ایده ه
ــه ی  ــانی و در رابط ــِم انس ــه، در ارگانیس ــی و  اندیش ــد آگاه ــی از فرآین محصول
ــرادی  ــدگاه اف ــالف دی ــن خ ــرد و ای ــکل می گی ــط ش ــا محی ــان ب ــِل انس متقاب
اســت کــه در قالــب گفتمــان خالقیــت، طبقــه ی متوســط جدیــد و تکنوکــرات 
و بوروکــرات را نیــروی خــالق و پیش برنــده ی تاریــخ می داننــد و یــا آن را بــا 
نخبــگان پیونــد می زننــد. انسانِ اندیشــه ورزِ ناطــِق اجتماع گــراِی ابزارســاز و بــه 
طــور کلــی تمامــی افــرادی کــه کار می کننــد و دســت بــه تولیــد می زننــد  )اعــم 
ــد.  ــمار می رون ــت به ش ــه ی خالقی ــروی محرک ــوی(، نی ــادی و معن ــِد م از تولی
ــو  ــای ن ــِق ایده ه ــرای خل ــزه ی الزم ب ــی محــرك و انگی ــراد زمان ــن اف ای
ــِر  ــا در براب ــع و محدودیت ه ــن موان ــه کمتری ــت ک ــد داش ــالق را خواهن و خ
ــهری  ــای ش ــد. فض ــته باش ــود داش ــا وج ــِل آن ه ــه و عم ــناخت، بیانِ اندیش ش
به عنــواِن عرصــه ی حیــاِت مدنــی، فضــای تعامــل و بیــان آزادانــه ی  اندیشــه ها 
ــه،  ــراد جامع ــرای اف ــته ب ــورِ پیوس ــه به ط ــت ک ــی اس ــن فضای ــت. در چنی اس
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ــا به وجــود  ــِل طــرح اســت و ب ــدی قاب مشــکالت در چارچــوب مســائل جدی
آمــدِن انگیــزه، افــراد در راســتای حــِل آن فرضیه ســازی می کننــد و بــا آزمــودِن 
ــگ  ــد و فرهن ــرای پرسش های شــان می یابن ــه ی فرضیات شــان، پاســخی ب آزادان
ــی، 1395: 311(  ــی و فرمهین ــد.  )پارس ــر می دهن ــا آن را تغیی ــد و ی را می آفرینن
بنابرایــن، یــک فضــای شــهرِی خــالق، بایــد یــک فضــای تولیــد و بســتر آزادی 

ــد.  ــالق باش ــای خ ــدِن ایده ه ــل درآم ــل و به فع عم
ــدار  ــی و پای ــی دائم ــی هنگام ــِش خالق ــن کن ــرای چنی ــزه ی الزم ب انگی
می شــود کــه شــرایط اقتصــادی به گونــه ای باشــد کــه ارزش کارِ هــر فــرد، بــه 
خــود او تعلــق گیــرد و بــه تملــک دیگــری در نیایــد؛ کــه ایــن خــود به معنــای 
ــری  ــرح مختص ــه ش ــل اول ب ــت. فص ــازار آزاد اس ــام ب ــه نظ ــی ب زدن مهارهای
ــان  ــد گفتم ــم و نق ــرای فه ــه  را ب ــه زمین ــردازد ک ــری می پ ــان ِ فک ــن بنی از ای
شــهر خــالق کــه فصــل طوالنــِی دوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت، مهیــا 

می ســازد.
در پایــان الزم اســت کــه از دوســت ارجمندمــان، آقــای ســید عبدالرضــا 
ــب  ــی از مطال ــن برخ ــه تدوی ــک ب ــه در کم ــم، چراک ــکر نمایی ــمی، تش هاش

ــیده  اند. ــیاری کش ــات بس زحم
احمد سعیدنیا
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خالقیت
مساله�ی�خالقیت

بــرای داشــتِن یــک شــهِر خــالق، نیازمنــد یــک جامعــه ی خــالق هســتیم 
ــد. جامعــه ی خــالق جامعــه ای  ــد رشــد کنن ــو بتوانن ــه و ن ــا ایده هــای خالقان ت
ــا  ــه راســتی خالقیــت چیســت؟ آی ــا ب ــه اعضایــش خــالق باشــند. ام اســت ک
خالقیــت صرفــًا منحصــر بــه هنرمنــدان و نویســندگان و مهندســان و امثــال آن 

اســت؟
اومبرتــو اکــو1، فیلســوف، زبان شــناس و رمان نویــس شــهیر ایتالیایــی، در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »نویســندگی خــالق چیســت؟« می گویــد »هیــچ گاه 
نفهمیــده ام چــرا هومــر را نویســنده ی خــالق می داننــد و افالطــون را نــه. چــرا 
یــک شــاعِر بــد نویســنده ی خــالق اســت و یــک مقاله نویــس علمــی نیســت.«  
ــه  ــت اســت ک ــز اهمی ــن جهــت حائ ــو از ای ــن اشــاره ی اک )اکــو، 1398: 9( ای
تفســیر و برداشــتی کــه مــا از خالقیــت و افــراد خــالق می کنیــم، مســاله برانگیز 

بــوده و برآمــده از ذهنیتــی اســت کــه از معیارهــای امــر خــالق داریــم. 
ــی نباشــد، خــالق  ــر نویســنده ی خوب ــي اگ ــک نویســنده  را، حت چــرا ی
می پنداریــم، امــا مکانیــک اتوموبیــل را نــه؟ چــرا یــک نقــاش را کــه تصویــری 
انتزاعــی و فاقــد معنایــی روشــن می کشــد را فــردی خــالق می نامیــم، امــا یــک 
ــه ای  ــا تجرب ــد و ب ــتی انجــام می ده ــه درس ــش را ب ــه وظایف ــد بانکــی ک کارمن
ــک  ــا ی ــد، تنه ــرعت می بخش ــود س ــه کار خ ــه و ب ــالیان  اندوخت ــی س ــه ط ک
ــا  ــه ب ــک تراشــکار را ک ــا ی ــر ی ــک کارگ ــم؟ چــرا ی ــاده می انگاری شــهروند س
ــام  ــاده ی خ ــه م ــین آالت و شــکل دهی ب ــی در نحــوه ی کار ماش ــی جزئ تغییرات
ــم،  ــد خــالق نمی دانی ــد می کن ــر تولی ــر و ارزان ت ــی کارات ــر دســتش، محصول زی
ــازار و بی رقیــب کــردِن  ــر ب ــره شــدن ب ــی چی ــا رئیــس شــرکتی را کــه در پ ام
ــاری  ــازاری انحص ــش را در ب ــه، محصول ــوده و در نتیج ــود ب ــوالت خ محص

)2016-1932( Umberto Eco  -1
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گران تــر به فــروش می رســاند، کارآفریــن و خــالق می دانیــم؟
ــد آن هســتیم  ــز، نیازمن ــش از هــر چی ــش و پی ــه بی ــه نظــر می رســد ک ب
ــیم.  ــه آن بیاندیش ــدداً ب ــرده و مج ــف ک ــاره تعری ــت را دوب ــوم خالقی ــه مفه ک
اگــر تعریــف دقیق تــری از ایــن مفهــوم ارائــه شــود، آنــگاه قــادر خواهیــم بــود 
از شــهر خــالق نیــز تصویــر بهتــری ارائــه دهیــم و بگوییــم کــه شــهر خــالق 

ــه شــهری اســت. چگون

»اصطــالح خالقیــت و نــوآوری معمــوالً به جــای یکدیگــر بــه کار گرفتــه 
می شــوند. امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن دو، معانــی کامــاًل متفاوتــی را 
ــری  ــد فک ــک فرآین ــت ی ــت1 خالقی ــدی بارن ــه نظر ان ــد. ب ــادر می نماین متب
ــده  ــر ش ــد منج ــای جدی ــد ایده ه ــه تولی ــه ب ــردد ک ــوب می گ ــرا محس واگ
و غیــر قابــل ارزیابــی اســت. در حالــی کــه نــوآوری یــک فرآینــد همگــرا 
اســت کــه بــا انتخــاب و اجــرای ایده هــا ســروکار دارد. خالقیــت در واقــع 
ــوند، در  ــد می ش ــد تولی ــای جدی ــِق آن ایده ه ــه از طری ــت ک ــدی اس فرآین
حالــی کــه نــوآوری بــر فرآینــد تبدیــل ایــن ایده هــا بــه عمــل اشــاره دارد. 
ــال از  ــن ح ــا در عی ــردد، ام ــی گ ــالق تلق ــیار خ ــد بس ــهر می توان ــک ش ی
ــای  ــِد راه حل ه ــرای تولی ــِی الزم ب ــه و مال ــی، ارزیابان ــای تحلیل مهارت ه
ــرای  ــرِط الزم ب ــت پیش ش ــع خالقی ــد. در واق ــوردار نباش ــه برخ نوآوران
ــر رســاندن  ــه حداکث ــوآوری عاملــی اســت کــه در ب ــا ن ــوآوری اســت، ام ن
ــد. رســیدن  ــا می کن ــی را ایف ــک شــهر، نقــش اصل ــوه ی ی ــای بالق ظرفیت ه
بــه نــوآوری از مســیِر خالقیــت، شــامل مســأله ی ارزیابــی اســت کــه به طــور 
عمومــی بخشــی از فرآینــد خالقیــت محســوب نمی گــردد. ارزیابــی عبــارت  
اســت از ســنجش اهمیــت یــک ایــده بــا توجــه بــه شــرایط خــاص، امــکان  
تحقــق، بــرآورد هزینــه، توجیــه اقتصــادی آن و در نهایــت میــزان محبوبیــت 
ــت و برخــی  ــه ی خالقی ــده. برخــی از شــهرها ممکــن اســت در زمین آن ای

Andy Burnett  -1
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ــدری و دیگــران، 1394:  ــد.«  )الن ــوآوری، شــهرت یابن ــه ی ن دیگــر در زمین
)33

تعریف�خالقیت
از خالقیــت تعاریــف گوناگونــی ارائــه شــده اســت. بــرای مثــال، خالقیت 

را بــه گونه هــای زیــر تعریــف کرده انــد  )صادقــی مال امیــری، 1386: 9-3(:

• فرآیند تغییر و تکامل در حیاِت ذهنی ما؛	
• چیــزی کــه باعــث می شــود انســان از ماهیــِت منفعــل و تصادفــِی 	

ــر رود؛ وجود فرات
• ــد 	 ــای جدی ــه راهِ حل ه ــن ب ــت یافت ــِت دس ــرا، جه ــر واگ تفک

ــرای حــل مســاله؛ ب
• ایجــاد آنچــه قبــاًل وجــود نداشــته اســت؛ چــه بــه صــورِت ذهنی 	

و چــه بــه صــورِت عینی؛
• فرآیند تولیِد ایده، توسعه ِی ایده و عملیاتی کردِن ایده؛ 	
• فرآینــدی انســانی کــه منجــر بــه یــک نتیجــه ِی تــازه و ارزشــمند 	

می شــوند؛ 
• ایجاد ترکیبی از راه حل ها در یک روش جدید؛ 	
• شیوه ای از تفکر که باعِث تولید ایده های جدید می شود.	

تعاریــف فــوق هیــچ کــدام مکانیــزمِ خالقیــت را روشــن نکرده انــد؛ حــال 
آنکــه آنچــه در مــورد مفهــوم خالقیــت، بــه عنــوان محصــول فرآینــد  اندیشــه و 
عمــل، دارای اهمیــت اســت، مکانیــزم  اندیشــیدن و خلــق ایــده  اســت. برخــی 
ــد. برخــی صحبــت از  ــد دارن ــر »تولیــد« در خالقیــت تاکی ــِف فــوق، ب از تعاری
»ترکیــب« کرده انــد. برخــی بــر داشــتِن »ایــده ی نــو« یــا برخــورداری از عنصــِر 
»ابتــکار« تاکیــد کرده انــد و برخــی خالقیــت را »شــیوه ای از تفکــر« دانســته اند. 
امــا هیچکــدام از تعاریــِف فــوق، نتوانســته اند بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد کــه 
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خالقیــت چگونــه بــه وجــود می آیــد و فرآینــدی را کــه در ذهــن انســان طــی 
ــد.   ــن نکرده ان ــد، تبیی ــت رخ ده ــا خالقی می شــود ت

فرآیند�خالقیت�در�ذهن
شــعیری و اصغــری مقــدم، در جســتاری کــه دربــاره ی خالقیــت 
ــودن؛ و 2(حــِل  ــو ب ــد: 1(ن ــد می کنن ــر دو ویژگــِی خالقیــت تاکی نگاشــته  اند، ب
مســأله  )شــعیری و همــکار، 1389: 10(. بــه عقیــده ی ایشــان، خالقیــت در دو 
ــده اســت  )شــعیری و همــکار، 1389:  ــه گزی ــه ی عاطفــی و شــناختی، الن   جنب
11(. ایشــان در پاســخ بــه اینکــه فــردِ خــالق یعنــی چــه کســی، معتقد انــد کــه 
شــخصیِت غیِرخــالق نداریــم؛ بلکــه تنهــا میــزان بهره بــرداری ای کــه یــک فــرد 

ــکار، 1389: 11(.  ــِل بحــث اســت.  )شــعیری و هم ــت دارد، قاب از خالقی
ــی،  ــت بیرون ــک واقعی ــوان ی ــتند و به عن ــالق هس ــراد خ ــه ی اف هم
ــا  ــرادی ب ــکل از اف ــه متش ــالق ک ــه ی خ ــا طبق ــروه ی ــوان  گ ــزی به عن از چی
توانایی هــای خالقانــه ی منحصــر بــه فــرد هســتند، نمي تــوان نــام بــرد. »تجزیــه 
ــده  ــل آم ــه عم ــون ب ــا کن ــه ت ــی ک ــای روان ــام آزمایش ه ــه از تم ــی ک و تحلیل
ــال تقســیم  ــه طــور نرم ــت، ب ــه اســتعدادِ خالقی ــن نتیجــه اشــاره دارد ک ــه ای ب
ــتکار و  ــالش و پش ــزاِن ت ــاوت در می ــبورن، 1382: 12(. تف ــت«  )اس ــده اس ش
ــازده  ــا ب ــا ب ــودِن خالقیــت م ــر ب ــراد اســت. »درجــه ی موث جســت و جو گرِی اف
انــرژِی فکــرِی مــا -کوشــش و پشــتکارِ مــا در بــه کار بــردِن مغزمــان- ارتبــاط 

ــبورن، 1382: 12(.  ــا«  )اس ــِی م ــتعدادِ درون ــا اس ــا ب بیشــتری دارد ت
به طــور عــام، انســان در برخــورد بــا یــک مســاله و یافتــن پاســخ و راه حل 
دســت بــه گزینــش یــا انتخــاب و ترکیــب عناصــری می زنــد. گزینش هایــی کــه 
گاه بــه نظــر می رســد کــه هیــچ ربطــی بــا هــم ندارنــد. امــا ترکیــِب یــاد شــده 
ــازه ای منجــر می شــود: ایــن آفرینــش گاه آن چنــان بی بدیــل اســت  ــه خلــِق ت ب
ــه ســبِب ترکیبــی عجیــب و غریــب و ســاخت دهِی  کــه شــگفتِی دیگــران را، ب
تــازه ای کــه بــه تولیــد نــو منجــر شــده، برمی انگیــزد.  شــگفتی ای کــه از ترکیــِب 
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ــن ســه  ــزد. بنابرای ــو، برمی خی ــاده و خلقــی ن ــا افت ــِش پ عناصــِر گاه ســاده و پی
ــان اســت  )شــعیری و همــکار،  ــد« در می ــد »انتخــاب«، »ترکیــب« و »تولی فرآین

.)13 :1389
ــه وجــود یــک مســاله در زمینــه ی حرفــه ای خــاص  خالقیــِت خــاص ب
ــاوت  ــدی متف ــا فرآین ــز ی ــازه ای متمای ــه س ــاص ب ــِت خ ــردد. خالقی ــاز  می گ ب
ــدای از  ــه ج ــردد ک ــاز  می گ ــی ب ــه خالقیت ــر ب ــن ام ــه ای ــردد. بلک ــاز نمی گ ب
ــه  ــاره دارد ک ــراورده ای اش ــه ف ــود، ب ــر خ ــرون ب ــان درون و ب ــاخِت جه بازس
ــِش  ــه شــده در گســتره ی دان ــِد ارائ ــه تولی ــی کســانی ک ــاِن خــواص، یعن در می
ــطِح  ــا س ــه ت ــت ک ــدی اس ــا تولی ــت ی ــل اس ــود، بی بدی ــرح می ش ــا مط آن ه
کنونــِی علــم یــاد شــده، مشــاهده نشــده اســت. پــس مــا بــا ســازه ای متفــاوت 
یــا فرآینــدی کامــاًل متمایــز رو بــه رو نیســتیم، بلکــه بــا همــان عناصــِر انتخــاب، 
ــی  ــاِن پیرامون ــا مســاله بازســازی و کشــِف جه ــم، ام ــد مواجه ای ترکیــب و تولی
یــا همه گیــر بــراِی فــرد نیســت؛ کشــِف مکــررِ چیزهایــی کــه در طــی زمــان  و 
ــرد می کوشــد  ــان اســت کــه ف ــد. بلکــه مســاله ای دیگــر می ــداد دارن مــکان امت
بــر مبنــای انتخــاِب مــوادِ خــاص، در گســتره ِی دانــِش خــود عمــل نمایــد. اگــر 
ایــن مــوارد نباشــد، هرگــز انتخــاب، یــا حتــي ترکیــب و تولیــدی در ایــن حــوزه 
ــه  ــه مواج ــن زمین ــاله ای در ای ــا مس ــن ب ــون ذه ــت، چ ــد گرف ــورت نخواه ص
نیســت. بنابرایــن، تنهــا غنــاِی اطالعــات در زمینه هــای متعــدد اســت کــه امــکان 

ــازد. ــم می س ــه را فراه ــق در آن زمین خل
بنابرایــن هــر چــه فــردِ متخصــص، اطالعــاِت تخصصــی و حتــي عمومــی 
بیشــتری داشــته باشــد، احتمــاالً امــکان انتخــاب از بیــِن آن هــا و شــکل گیرِی 
ترکیبــی نــو و خالقانــه، بیشــتر می شــود. چراکــه »ســاخِت خالقیــت مبتنــی بــر 
ــد تولیــد  ــر »هیــچ« هــم نمی توان »هیــچ«، عمــل نمی کنــد و بنابرایــن مبتنــی ب
ــی و  ــاِص علم ــای خ ــه تولیده ــد ک ــم باش ــاس ه ــن اس ــر همی ــاید ب ــد. ش کن
ــد،  ــِت مناســب دارن ــه دریاف ــده ای ک ــرای ع ــا ب ــی، تنه ــازه ی علم ــای ت خلق ه
ــي  ــر حت ــده ای دیگ ــرای ع ــد و ب ــر می آی ــه نظ ــاده ب ــا و خارق الع ــیار زیب بس
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غیرقابــِل فهــم اســت. 
ــب  ــه ی انتخــاب، ترکی ــه مرحل ــده، از س ــر ش ــد ذک ــه فرآین ــه ب ــا توج ب
ــم  ــیارانه اســت و ه ــم هش ــد انتخــاب، ه ــه فرآین ــت ک ــوان گف ــد، می ت و تولی
ــب اســت.  ــر جنبه هــای هشــیار غال ــد جنبه هــای ناهشــیار، ب ناهشــیارانه؛ هرچن
ــه  ــا چ ــه و ب ــد چگون ــرد نمي دان ــت. ف ــیار اس ــری ناهش ــب ام ــد ترکی فرآین
ســازوکاری چیزهایــی را کــه ظاهــراً کمتریــن ارتباطــی بــا هــم دارنــد، وحــدت 
بخشــیده اســت. امــا فــردِ خــالق بــه تولیــدی کــه نمــادِ بیرونــی یافتــه اســت، 
هشــیار اســت. چــون بــه نتیجــه ی آن واقــف اســت  )شــعیری و همــکار، 1389: 

.)14
ــتقالل،  ــِن اس ــا »در عی ــتقل اســت، ام ــی مس ــد مفهوم ــر چن ــت ه خالقی
یــک پــا در قلمــروِی عاطفــی و یــک پــا در قلمــروِی شــناختی دارد«  )شــعیری و 
همــکار، 1389: 14(. »بدین ســان، بــر حســِب امکانــات و فراهم ســازِی شــرایِط 
عاطفــی و انگیزشــی و بــا ســوار شــدن بــر امــواِج توانش هــای هوشــی، کــه در 
طــی زمــان در فــرد غنــا یافتــه، یــا در آن مســتغرق شــده، خــود را بــرای تولیــد و 
نــوآوری مهیــا می ســازد و تولیدهایــی از ایــن دســت، زمینــه ی تحــوِل خالقیــت 
ــوان یــک ســاخت فراهــم می ســازد«  )شــعیری و همــکار، 1389: 14(.  را به عن
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه عواملــی تعییــن کننــده ی خالقیــت 
ــه ی زیست شــناختی  ــد از رگه هــای اولی ــه »نخســت بای ــد گفــت ک هســتند، بای
ــر  ــت را در ب ــاختماِن خالقی ــای س ــه زیربن ــن ک ــِن ای ــه در عی ــت ک ســخن گف
ــن  ــا ای ــد. ام ــن می کن ــز تعیی ــِت حاضــر را نی ــِی ظرفی ــِت نهای ــرد، وضعی می گی
ظرفیــت بــرای رســیدن بــه شــرایِط بعــدی خــود، نیازمنــِد تغییــرات و تحــوالِت 
ــی اســت،  ــناختی و عاطف ــِی گســتره های ش ــی و برون ــا شــرایِط درون ــط ب مرتب
ــاِب  ــناختی و اکتس ــای زیست ش ــر بنیاده ــی ب ــتره، متک ــن دو گس ــودِ ای ــه خ ک
ــد.  ــی( می باش ــای اجتماع ــا انتقال ه ــردی ی ــاي ف ــم از تجربه ه ــی  )اع محیط
بنابرایــن، عــالوه بــر جنبه هــای زیست شــناختی، تحــوالت دو گســتره ی 
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ــد.  ــم می زنن ــت را  رق ــاخِت خالقی ــراِت س ــه ی تغیی ــی، زمین ــناختی و عاطف ش
ــازه را  ــوآورِی ت ــکان ن ــی، ام ــوِل کنون ــونی و تح ــا دگرگ ــر، ب ــاخِت حاض س
شــکل می دهــد و شــکل گیرِی کنونــی بــه دگرگونــِی ســاخِت خالقیــت 
ــا  ــده ی ــد بازدارن ــناختی، می توانن ــا ش ــی ی ــاِی عاطف ــا جنبه ه ــد. ام می انجام
ــده  ــوان تســهیل کنن ــه عن ــن تنهــا ب ــاِت متعــدد باشــند. بنابرای گشــاینده ی امکان
نبایــد   بــه آن هــا نگریســت. بــه دیگــر ســخن محیــِط بیرونــی بــا واســطه، تاثیــِر 

ــازد.  ــان می س ــت نمای ــاخِت خالقی ــر س ــود را ب خ

موانع�خالقیت

»قضــاوِت فــوری، دشــمن خالقیت اســت«  
.)de Bono, 1995: 12(

ــاط بودنشــان  ــد در محت ــراد بای ــًا، اف »اساس
احتیــاِط بیشــتری به خــرج دهند«  )اسوندســن، 

.)123 :1393

ــل  ــه حداق ــِع خالقیــت را ب ــد موان ــروز خالقیــت بای ــه ب ــرای کمــک ب ب
ــع، چــه  ــا ایــن موان ــد اســت. ام ممکــن رســاند. خالقیــت، زاده ی حفــظ ضوائ
ــرد  ــک ف ــه در ی ــازه و خالقان ــای ت ــروز ایده ــع ب ــی مان ــه عوامل ــتند؟ چ هس
ــوع  ــک موض ــر روی ی ــی ب ــر تخریب ــه اث ــی ک ــن عوامل ــود؟ »از مهمتری می ش
ــًا هــر  ــد دارد، عکســالعمِل منفــی اســت. تقریب ــا یــک ایدهــِی جدی ناآشــنا و ی
پیشــنهادِ جدیــد را میتــوان بــه فوریــت و از طریــق منطقــی نشــان داد کــه غلــط 
و اشــتباه اســت و گاهــی اثبــات ایــن مطلــب چنــان قانــع کننــده بــه نظــر میرســد 
ــر روی پیشــنهادِ  ــده وسوســه می شــود کــه از تعمــِق بیشــتر ب کــه پیشــنهاد کنن
جدیــدش خــودداری ورزد«  )اســبورن، 1382: 27(. در ادامــه بــه پنــج مــورد از 

ــود.   ــاره می ش ــا اش ــس العمله ــن عک ای
ــود  ــر داده ش ــت تذک ــورد، الزم اس ــج م ــن پن ــه ای ــاره ب ــل از اش ــا قب ام
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کــه تفکــِر خــالق نیــاز بــه طــرزِ تلقــِی مثبــت دارد. بایــد امیــدوار بــود؛ شــور 
و شــوق داشــت؛ تشــویق شــد و اعتمــاد بــه نفــس داشــت. طــرز تلقــِی مثبــت 
ــر  ــه نظ ــه غیِرخــالق ب ــرادی ک ــي اف ــرادِ خــالق اســت. حت ــاِت اف از خصوصی
ــرادِ  ــت. اف ــی اس ــا منف ــورِ آن ه ــن تص ــد، لیک ــدرِت تّصور ان ــند، دارای ق میرس
ــر  ــک فک ــتن ی ــه داش ــا ب ــده، تنه ــک ای ــه ی ــوش دادن ب ــس از گ ــاف پ منفیب
ــًا ایــن نــوع تّصــور  ــم؟« غالب ــم در آن بیاب ــد »چــه ایراداتــی میتوان گرایــش دارن
مخــرب، بــه چنــان نحــِو عجیبــی روان اســت کــه بــه ســرعت ایــرادات یکــی 

ــبورن، 1382: 28(. ــارد  )اس ــاران می ب ــِد ب ــری مانن ــد از دیگ بع
قضــاوت عجوالنــه ممکن اســت خالقیــت را نابــود و ایدههای تولیدشــده 
را زایــل کنــد.  )اســبورن، 1382: 28( لــذا بــه جــاِی آنکــه بــه جرقههــای اولیهــی 
افــراد بخندیــم، بایــد آن هــا را یادداشــت کنیــم، حتــي اگــر عجیــب و غیرعــادی 

 . شند با
پنج عامل که مانع خالقیت می شوند، عبارتند از:

ــویق و  ــودِ تش ــی؛ نب ــم روی ــود؛ ک ــردِن خ ــرد ک ــین؛ دلس ــاداِت پیش  ع
ــکان.  ــوی نزدی ــدن از س ــت نش حمای

ــا هرچــه  ــِع حــل مســائل اند: یکــی از دالیلــی کــه م عــادات پیشــین مان
بیشــتر رشــد میکنیــم خالقیتمــان کمتــر می شــود، آن اســت کــه قربانــِی عــادت 
میشــویم. در نتیجهــی تحصیــالت و تجــارب، عوامــل بازدارندهــای در مــا ایجــاد 
ــه ســوی جمــود میکشــاند و ایــن عوامــل در  می شــود کــه طــرزِ فکــر مــا را ب
ــداومِ  ــرای ت ــد. ب ــع ایجــاد می کنن ــا مســائل، مان ــا ب ــگام برخــوردِ خــالِق م هن
ــه  ــی ک ــن معن ــم. بدی ــا کنی ــادات ره ــه نحــوی از ع ــد خــود را ب ــت بای خالقی
ــرك  ــته را ت ــارِب گذش ــی تج ــی در محدوده ــودن ایدهیاب ــدود نم ــادت مح ع
نمــوده و بدیــن ترتیــب بــه قــدرِت تّصــورِ خــود اجــازه دهیــم کــه در تجســِس 

رهنمونهایــی جهــِت راهِ حــِل مســائِل جدیــد آزادانــه ســیر نمایــد. 
ــه  ــویق ب ــارت از تش ــت عب ــر در خالقی ــی موث ــِل بیرون ــوع عام ــک ن ی
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وســیلهی دیگــران اســت. از پُـــرتوان ترین عوامــل مبــارزه بــا عــادِت بازدارنــده، 
تکنیکــی موســوم بــه »یــورش فکــری« اســت. جلســات یــورش فکــری صرفــًا 
کنفرانســهای خالقیــت میباشــند کــه در آن تمــام شــرکتکنندگان بــه ایدهیابــی در 
ــت می شــوند و  ــده اســت، هدای ــِل بازدارن ــی از عوام ــداً خال ــه موک محیطــی ک
همیــن روحیهــی آزاد، منجــر بــه آنچــه کــه میتــوان آن را ایدههــای خارقالعــاده 
نامیــد می شــوند. بــه همیــن ترتیــب، زنجیرهــای عــادت شکســته شــده و ایدههــا 
بــدوِن آنکــه بــه وســیلهی تجــارِب گذشــته محکــوم شــده باشــند، آزادانــه بــه 
جریــان میافتنــد. اصلــی کــه بنیــادِ ایــن نــوع بــه اصطــالح »چــرخ آزاد« بــر آن 
نهــاده شــده اســت، عبــارت اســت از »تفکیــِک تفکــِر ایدهجویانــه، بــه نحــوی 
ــه تعویــق افتــد. برخــی از  ــا یافتــِن حداکثــر تعــدادِ راهِ حلهــا ب کــه قضــاوت ت
ــاالی  ــه داراِی ســطِح ب ــرادی ک ــرای اف ــد کــه چرخــِش آزاد ب متفکــران معتقد ان
تحصیــالت هســتند، مشــکلتر اســت تــا افــراد بــا تحصیــالِت کمتــر«  )اســبورن، 

 .)29-31 :1382
ــردمِ  ــیاری از م ــده اســت: بس ــل بازدارن ــک عام ــردِن خــود، ی دلســرد ک
ــهای  ــد. کوشش ــل میبرن ــان را تحلی ــود، خودش ــردِن خ ــرد ک ــا دلس ــالق، ب خ
ــا  ــد، ب ــه دلســرد کــردِن آن دارن ــًا همــه گرایــش ب ــادام کــه تقریب ــا، م خــالِق م
موانــع مایــوس کنندهــی کافــی رو بــه رو ســت. لیکــن دلســرد کــردن بــه دســِت 
خویــش غالبــًا نیــروی عجیــِب خفــه کنندهــای بــرای خالقیــت اســت. نقطهــی 
ــس  ــه نف ــاد ب ــت. »اعتم ــس اس ــه نف ــادِ ب ــاِی اعتم ــردن، ارتق ــرد ک ــِل دلس مقاب
ــرود و چــه بســا ایدههــای  ــه شــمار می ــت ب ــداومِ خالقی ــروی عظیمــی در ت نی
ــه  ــدگاِن آن در نطف ــِس خلقکنن ــه نف ــاد ب ــدمِ اعتم ــِر ع ــه در اث ــوه مهمــی ک بالق
ــبورن،  ــود.  )اس ــر نمی ش ــا خب ــي ب ــی از آن حت ــز کس ــده و هرگ ــه گردی خف

)31  :1382
ــارت اســت از  ــد، عب ــد می کن ــت را تهدی ــه خالقی یکــی از گرایشــاتی ک
تمایــل بــه همرنــِگ جماعــت شــدن. ایــن تمایــل طلســِم ســنتگرایی را بــا خــود 
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ــت  ــرای خالقی ــای ب ــِی عمده ــرد کننده ــنت گرایی دلس ــراه دارد و س ــه هم ب
ــه  ــل ب ــدم تمای ــا ع ــه نظــِر دیگــران ب ــردن ب ــوه ک ــرس از احمــق جل اســت. ت
ــن  ــه ای ــه نشــان داده اســت ک ــودن از دیگــران همــراه اســت. تجرب ــاوت ب متف
عقیــده مانــع بزرگــی بــر ســِر راه بســیاری از مــردم کــه بــرای خالقیــت آمــوزش 
میبیننــد، اســت. تــرس از احمــق جلــوه کــردن، یــک ســّد بســیارِ مرســومِ عاطفی 
ــتیم.  ــت آگاه هس ــِد خالقی ــِت ض ــن خصوصی ــا از ای ــی از م ــدادِ کم ــت. تع اس
لیکــن بایــد دانســت کــه پیشــرفت در هــر زمینــه، فقــط بــا دفــاع از ایدههــای 
ــای  ــیاری از ایدهه ــبورن، 1382: 31(. بس ــت  )اس ــر اس ــنتی میس ــِی غیِرس مترق

خــالق، ابتــدا احمقانــه و کوتهنظرانــه بــه نظــر میرســیدند.
ــه ی  ــق هراســی داشــت. هم ــای ناموف ــردن و تجربهه ــتباه ک ــد از اش نبای
موفقیتهایــی کــه تــا بــه حــال تجربــه کردهایــم  )در هنــر، در تفکــراِت علمــی و 
در علــوم( نمایندهــی پیروزیهــای ســخت بــه دســت آمدهــای اســت کــه از میــاِن 
مجموعهــی آثــارِ خالقانــه ای گزینــش شــدهاند کــه ناموفــق بودهانــد. مــا تعــدادِ 
انگشــت شــماری از دانشــمندان را بــه یــاد میآوریــم و   بــه آن هــا افتخــار میکنیــم 
کــه آثارشــان در طــوِل زمــان جــاودان مانــده و آگاهــِی مــا را شــکل دادهانــد. 
مــا هــزاران نفــر را کــه آثارشــان تاثیــر  اندکــی داشــتهاند یــا سهمشــان در تاریــخ 
ــالق  ــراد خ ــن اف ــالوه، محبوبتری ــه ع ــم. ب ــوش می کنی ــت فرام ــده اس ــم ش گ
نه تنهــا نســبت بــه همتایــان خویــش آثــار بیشــتری میآفریننــد، بلکــه بیشــتر نیــز 
ــری کــه کارِ دســِت اســتادی باشــد  ــن فکــر کــه هــر اث ــد. ای شکســت میخورن
در خــورِ ســتایش اســت، کامــاًل اشــتباه اســت. کســانی کــه بــا یکــی از اشــکاِل 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــد ک ــتهاند، حســی را در خــود رشــد دادهان ــری ســروکار داش هن
امــکان درِك ایــن نکتــه را میدهــد کــه در آن هنــر چــه چیــزی ممکــن اســت، 
ــه  ــی عصــِر خــود چگون ــد، درباره ــا ندارن ــد و ی ــزی را دوســت دارن چــه چی
فکــر میکننــد و دربارهــی انســان چه اندیشــیده اند  )گاردنــر، 1392: 185-184(. 
ــی از  ــوارد، کمروی ــِب م ــت: در غال ــا اس ــق ایدهه ــع خل ــی مان کمروی
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ــرد.  ــراد دربارهــی اســتعدادِ خالقیتشــان سرچشــمه می گی تردیدهــای واقعــی اف
ــه دلیــِل شــک و  ــًا ب ــه نظــِر کســی میرســد، غالب لیکــن حتــي وقتــی ایدهــای ب
تردیــد آن را بــروز نمیدهــد. تــرس از کــم رویــی گرایــش بــه متوقــف ســاختِن 
مــا پیــش از شــروِع یــک پروژهــی خالقیــت دارد. حتــي اِدیســون مجبــور بــود 
ــی  ــِق گفته ــا طب ــد، لیکــن بعده ــارزه کن ــن مشــکل مب ــا ای در اواِن کارِ خــود ب
ــًا قســمتی  ــد، عــدمِ موفقیــت در آزمایشــها، صرف ــا او کار میکردن کســانی کــه ب
ــد  ــه بای ــود ک ــانهی آن ب ــراِی وی نش ــداد و ب ــکیل می ــه اش را تش از کار روزان

ــبورن، 1382: 32-33(. ــد  )اس ــروع کن ــر را ش ــهای دیگ آزمایش
ــوق  ــن مش ــا قویتری ــد: رفتارگراه ــرورش میده ــی را پ ــویق، ایدهیاب تش
ــر،  ــد  )گاردن ــه می دانن ــاداش و تنبی ــر پ ــرایط متغی ــار را، ش ــر رفت ــرای تغیی ب
1392: 96(. خالقیــت چنــان گِل لطیفــی اســت کــه تحســین، آن را بــه شــکوفایی 
وا میــدارد و در حالــی کــه مایــوس کــردن، غالبــًا آن را در غنچــه می خشــکاند. 
همــه ی مــا در صورتــی کــه کوششــهایمان مــورد تحســین قــرار گیرنــد، ایدههای 
بیشــتری خلــق می کنیــم. رفتــارِ غیِردوســتانه میتوانــد مــا را از کوشــش بــاز دارد. 
شــوخِی تمســخرآمیز میتوانــد ســّمی باشــد، چنــان کــه در لطیفهــی بالــزاك ابــراز 
ــدوم  ــزرگ در آن مع ــای ب ــه ایدهه ــس شــهری اســت ک ــده اســت، »پاری گردی
ــای  ــر ایده ــد.« ه ــرا میرس ــا ف ــیلهی بذلهگوییه ــه وس ــان ب ــد و مرِگش می گردن
اگــر بــا تحســین رو بــه رو نشــود، بایــد الاقــل از آن اســتقبال شــود، حتــي اگــر 
ــه ادامهــِی کوشــش« رو بــه رو گــردد   ــا »تشــویق ب خــوب نباشــد، الاقــل بایــد ب

ــبورن، 1382: 34-33(.  )اس
ــه  ــش از هم ــه بی ــی ک ــرد کردنهای ــوقین اند: دلس ــن مش ــکان بهتری نزدی
ــرادی  ــرف اف ــه از ط ــی اســت ک ــوند، آن های ــت می ش ــِب خالقی موجــِب تخری
کــه بــه آنــان عالقــه مندیــم سرچشــمه میگیــرد. در داخــِل خانــواده، تشــویق بــا 
ارزشــتر از هــر جــاِی دیگــر اســت. والدیــن بایــد تعمــق نمــوده، دقیقــاً  نگریســته 
ــی کوششــهای خــالِق  ــده درباره ــارِ دلســرد کنن ــن اظه ــراز کمتری ــل از اب و قب
ــد. انســان ها اغلــب  ــه کار برن ــه آن ب کــودك، کمــاِل دقــت را در گــوش دادن ب
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در کودکــی بــه نحــِو بــارزی خالقانــد، بــا ایــن وجــود بســیاری وقتــی بــزرگ 
می شــوند، غیِرخالق انــد. یکــی از دالیــل آن عبــارت اســت از آنکــه در جامعــه 
ــِب  ــِل دیگــر آن اســت کــه غال ــِت ایدههــا تاکیــدی نشــده اســت. دلی ــر اهمی ب
والدیــن یــا بــه صــورت فعــال در دلســرد کــردِن کــودکان خــود و یــا حداقــل در 

عــدم تشــویِق فعاالنهــی آنــان مقصــر هســتند  )اســبورن، 1383: 35(. 

اثر�محرک�های�عاطفی�بر�خالقیت

ــود،  ــتر ش ــردم بیش ــالط م ــه اخت ــر چ »ه
ــری در  ــای فزونت ــی و نوآوریه ــاهد آمیختگ ش
زبان هــا خواهیــم بــود«  )اکــو، 1393: 63(. 

ــالق  ــِی خ ــرای خروج ــی ب ــه کاف ــرِط الزم و ن ــی، ش ــی درون »انگیزه
ــزش در  ــِع انگی ــی، دو منب ــور کل ــه ط ــت«  )Zhang et al, 2010: 111( ب اس
رشــِد خالقیــت وجــود دارد: 1- منابــِع بیرونــی؛ 2- منابــِع درونــی. نــوع بیرونــی 
تمــام انــواع مشــوقهای کوشــش برانگیــز ماننــِد پاداشــهایی کــه در سیســتمهای 
ــر مشــخص  ــایر مشــوقها کمت ــود. س ــامل می ش ــنهادات وجــود دارد را ش پیش
ــاء، پرســتیژ، شــهرت و دیگــر اشــکاِل  ــات ارتق ــد: امکان ــد، مانن ــر فوریان و کمت
تشــویق. نــوِع درونــی شــامل جســتجوگری و غــرور می شــود  )اســبورن، 1382: 

.)158
مشــوقهای مالــی بــه عنــوان یکــی از پُرتوانتریــن انــواِع انگیزههــا 
ــه خــودش  ــد حاصــل دســترنجش ب ــی بدان ــه آدم ــن ک ــد. ای ــی می کن خودنمای
ــود،  ــب نمی ش ــران تصاح ــط دیگ ــرده و توس ــر ک ــی او را بهت ــیده، زندگ رس
ــی جســتجوگری  ــای درون ــورد انگیزهه ــد. در م ــی ایجــاد می کن ــزه ی باالی انگی
و غــرور،  نقــش پــر رنگــی دارنــد. »شــدت ایــن انگیزههــای درونــی بــه نحــِو 
ــِی نیروبخــش انگیزههــای خارجــی را تعییــن میکننــد. هــر چــه  بــارزی، پُرتوان
ــا ارزش  ــای ب ــت چیزه ــه وســیلهی جذابی بیشــتر جســتجوگر باشــیم، بیشــتر ب
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ــرای شــکوه و جــالل  ــر باشــیم، بیشــتر ب ــر چــه تهیت ــه میشــویم و ه برانگیخت
کوشــش می کنیــم«  )اســبورن، 1382: 158(. 

خالقیــت از احساســات مــا، کــه منبعــی قــوی بــه شــمار مــی رود، انــرژی 
ــی  ــت باالی ــت از اهمی ــویِق خالقی ــرای تش ــات، ب ــِن احساس ــرد. برانگیخت میگی
برخــوردار اســت، چــرا کــه »تفکــِر خــالق صرفــًا یــک فرآینــد عقالنــی نیســت«  
ــی  ــودِن فشــار روان ــر ب ــردن، کمت ــر فکــر ک ــرای بهت )اســبورن، 1382: 159(. ب
ــِک  ــرای تحری ــراد نقــش بســزایی دارد  )اســبورن، 1382: 161( و ب ــر روی اف ب

خالقیــت، میتــوان از تحریــِک عاطفــِی آن هــا بهــره جســت.
یکــی دیگــر از ایــن نیروهــای محرکــه، عشــق اســت. عشــق بــه میهــن، 
صدهــا و هــزاران نفــر را بــه تدبیــر ایدههایــی کــه بــه پیــروزی در جنــِگ جهانِی 
ــِی دوم،  ــِگ جهان ــام بخشــید  )اســبورن، 1382: 161(. جن دوم منجــر شــد، اله
ــت  ــن اس ــادی، ممک ــردمِ ع ــی م ــه توده ــود ک ــا ب ــن مدع ــِد ای ــات بالتردی اثب
ــاِظ  ــوند، از لح ــه ش ــتی برانگیخت ــِس میهنپرس ــیلهی ح ــه وس ــه ب ــی ک هنگام
ــدون اغــراق،  ــن جنــگ ب ــد. طــی ای ــروز دهن ــت، اســتعداد درخشــانی ب خالقی
ــچ وجــه خــود را خــالق  ــه هی ــرادی کــه ب میلیونهــا ایدهــِی خــالق توســِط اف
ــبورن، 1382: 12(.  ــت  )اس ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــه و م ــتند، عرض نمیپنداش
ــواده، پســران، دختــران، همســر و  ــه خان ــا عشــق ب انگیزهــی میهــن دوســتی، ب
نامــزدی کــه شــاید فرســنگها دور از هــم باشــند نیــز، گــره خــورده اســت. عشــِق 
مــادر بــه فرزنــد، در بســیاری از مــوارد منجــر بــه بــروز روشــهای خالقانــه ای 
ــظ انســجامِ  ــا حف ــم و ی ــا و مفاهی ــوزش ایدهه ــا آم ــر و ی ــا فق ــه ب ــرای مقابل ب

ــه، شــده اســت. ــو و خالقان ــروز ایدههــای ن ــق ب ــواده، از طری خان
در ایــن میــان، نقــش تــرس را بــه هیــچ وجــه نمی تــوان نادیــده گرفــت. 
ــه چیــزی  »تــرس، همیشــه تــرس از چیــزی اســت. تــرس همیشــه معطــوف ب
اســت«  )اسوندســن، 1393: 63(. تــرس میتوانــد پایهگــذارِ ایدههایــی نــو باشــد. 
چنانچــه برترانــد راســل میگویــد، »غلبــه بــر تــرس نقطهــی آغــازِ حکمــت در 
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ــمندی  ــردِن روش ارزش ــدا ک ــرای پی ــالش ب ــت و در ت ــه حقیق ــیدِن ب راه رس
ــرس از  ــد. ت ــر باش ــرس از فق ــد ت ــرس، می توان ــن ت ــرای زیســتن اســت«. ای ب
فقــر، انگیزهــای حتــی قویتــر از آرزوی ثــروت اســت و ایــن حقیقــت مصیبــت 
ــردم در  ــن م ــیاری از خالقتری ــازد. بس ــالق می س ــِش خ ــِد کوش ــک متح را ی
امریــکا، از بیــِن اجــدادِ مهاجریــن کــه ســالها بــا گرســنگی یــا آزار یــا هــر دو 

ــبورن، 1382: 162(. ــته اند  )اس ــد، برخاس ــه بوده ان مواج
در درازمــدت، خالقیــت از محرکهــای غیِرعاطفــی ماننــد عــادت و 
ــت،  ــرس، عصبانی ــِد ت ــی مانن ــای عاطف ــا محرکه ــرد، ت ــرو میگی ــکاوی نی کنج
ــیار  ــت بس ــن اس ــا ممک ــن انگیزهه ــی از ای ــگاه یک ــر. گه ــا تنف ــم ی ــق، غ عش
ــد  ــر از آن ان ــیار ناپایدارت ــی بس ــن نیروهای ــن چنی ــد، لیک ــد از آب در آی نیرومن
کــه بــه آن هــا تکیــه گــردد و ممکــن اســت قــدرت اســتداللی را تّصــور بــرای 
ــوان  ــورت، به عن ــر ص ــد. در ه ــاه نماین ــاز دارد تب ــدان نی ــا ارزش ب ــت ب خالقی
ــرل  ــود کنت ــِر خ ــهولِت تفک ــه س ــود را ب ــات خ ــم احساس ــا نمی توانی ــان م انس
کنیــم  )اســبورن، 1382: 163(. بنابرایــن بــرای افــزاِش خالقیــت شــاید نیکوتــر 
ــه  ــد آزادان ــا بتوانن ــم ت ــک کنی ــراد کم ــیدن اف ــر  اندیش ــه بهت ــه ب ــد ک آن باش

ــد.  ــل بیازماین ــا را در عم ــرده، آن ه ــردازی ک ایده پ

برخی�از�عوامل�موثر�بر�خالقیت

سن
بــر خــالِف ادعــای افالطــون، ایــن گونــه نیســت کــه اســتعدادِ خالقیــت 
ــا  ــتعداد ب ــن اس ــه ای ــد. بلک ــن باش ــرادِ مس ــتر از اف ــر بیش ــوان ت ــراد ج در اف
کوشــش و پشــتکار و بــا تقویــِت قــدرِت تفکــر رابطــه دارد. بــرای مثــال ارســطو 
در ســِن بــاال بســیار خــالق بــود، حــال آنکــه خالقیــِت اســکندر کبیــر پــس از 
فتــح ایــران، رو بــه کاهــش گذاشــت. بنابرایــن، ســن رابطــه ی دقیــق و مســتقیمی 
ــِت  ــد، تقوی ــری می کن ــر از دیگ ــردی را خالق ت ــه ف ــدارد. آنچ ــت ن ــا خالقی ب
قــدرت و روش هــاِی تفکــر و نیــز پشــتکارِ وی در زمینــه ی حــِل یــک مســاله 

است.
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تجربه�اندوزی
ــگ  ــم، بی درن ــگاه کنی ــرد و همــه ی فعالیت هــای او ن ــارِ ف ــه رفت اگــر ب
قــادر خواهیــم بــود کــه دو نــوِع متفــاوت از فعالیــت را در وی تمیــز دهیــم: 1( 
فعالیت هــای بــازآوری: کــه مرتبــط بــا حافظــه و اســتفاده ی مجــدد از اطالعــاِت 
پیش تــر ذخیــره شــده در ذهــن اســت؛ 2( فعالیت هــاي ترکیبــی  یــا خــالق: کــه 

 .)Vygotsky, 2004: 7-9(  مرتبــط بــا تخیــل فــردی اســت
فرآینــد خالقیــت در دوران کودکــی، مثــاًل در بازی هــای کــودکان، 
آشــکارتر قابــل رویــت اســت، امــا بزرگســاالن قــدرِت خیال پــردازِی بیشــتری 
دارنــد. فعالیــِت خــالق و تخیــل افــراد، از جایــی مجــزا در رفتــار آدمــی بیرون 
نمی آیــد. بلکــه بــه طــور مســتقیم، بــا فعالیت هــای واقعــی و تجربیــاِت فــردی 
ــه از  ــه ی عناصــر برگرفت ــر پای ــه ب ــالت، همیش ــه ی تخی ــت. هم ــاط اس در ارتب
ــون  ــواردی چ ــانی و م ــنیِ  انس ــوراِت ذه ــد. تص ــود می آین ــه وج ــت  ب واقعی
ــای  ــد از المان ه ــی جدی ــز ترکیب ــزی ج ــا، چی ــطوره ها و رویاه ــتان ها، اس داس
ــورِ مســتقیم  ــه ط ــل، ب ــه ی تخی ــِت خالقان ــت نیســتند. فعالی ــه از واقعی برگرفت
بــا غنــا و تنــوِع تجربیــاِت قبلــِی فــرد در ارتبــاط اســت. ایــن تجربیــات، مــوادِ 
ســازنده ی آن تصــوراِت ذهنــی را تشــکیل می دهنــد. هــر چــه تجربیــاِت فــرد 
ــه  ــود. ب ــد ب ــردازی موجــود خواه ــرای خیال پ ــوادِ بیشــتری ب ــر باشــد، م غنی ت
همیــن دلیــل اســت کــه تخیــل در بزرگســاالن غنی تــر از کــودکان اســت؛ چــرا 
Vy� ــد   ) ان ــودکان برخوردار ــه ک ــبت ب ــتری نس ــات بیش ــا از تجربی ــه آن ه ک

.)gotsky, 2004: 13-15
ــًا  اگــر تاریــخ کارهــای بــزرگ و کشــفیاِت عظیــم را دنبــال کنیــم، تقریب
همــواره در می یابیــم کــه آن فعل هــا نتیجــه ی مقــدارِ بســیار زیــادی از تجربیــات 
اســت کــه پیش تــر  اندوختــه شــده بودنــد. بنابرایــن اگــر بخواهیــم کــه خالقیــِت 
کــودکان را توســعه دهیــم، می بایــد زمینــه ی وســیع تری برای اندوختــِن تجربــه 

.)Vygotsky, 2004: 15(  را برایشــان مهیــا ســازیم
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جنسیت�
»آزمایش هــای متعــدد نشــان داده اســت کــه در زمینــه ی خلــِق ایده هــای 
ــبورن، 1382:  ــد«  )اس ــروز می دهن ــود ب ــتری از خ ــتعداد بیش ــان اس ــع، زن بدی
16(. ایــن حقیقــت پرسشــی را بــه همــراه دارد: آیــا بــراِی داشــتِن شــهری کــه 
ــای  ــان در عرصه ه ــور زن ــه حض ــت ک ــاز نیس ــد، نی ــت در آن بجوش خالقی
ــری  ــد بی خب ــر می رس ــه نظ ــرد؟ ب ــت ک ــی را تقوی ــری و عموم ــم گی تصمی
ــای  ــردن از آن در زمینه ه ــتفاده نک ــب اس ــان، موج ــدرِت خالقه ش ــان از ق زن
مختلــف شــده اســت کــه می توانــد در کشــورِ مــا دالیــل تاریخــی و فرهنگــی 
ــاره ی مســاله ی خالقیــت  ــن حــال، »تحقیقــاِت علمــی درب ــا ای داشــته باشــد. ب
نســبی زنــان و مــردان بــه نتایــج قاطعــی نرســیده اســت«  )اســبورن، 1382: 17(. 
شــاید ایجــادِ تعــادِل جنســی در فضاهــای علمــی و صنعتــی و نیــز در فضاهــای 

ــرای توســعه ی خالقیــت باشــد. شــهری و محلــی، بهتریــن راهــکار ب

تحصیالت�دانشگاهی
ــادل  ــاده مع ــوِش خارق الع ــه ه ــت ک ــان داده اس ــی نش ــات علم »تحقیق
ــن،  ــبورن، 1382: 17(. همچنی ــت«  )اس ــت نیس ــتعدادِ خالقی ــتن اس ــا داش ب
ــاوِت کمــی  ــت تف ــوردِ اســتعدادِ خالقی ــای علمــی در م ــر اســاس آزمایش ه »ب
بیــن افــرادِ هم ســِن دانشــگاه رفته و غیــِر دانشــگاهی وجــود دارد«  )اســبورن، 
1382: 17(. بــه عبــارِت دیگــر، شــواهدی وجــود دارد کــه تحصیــالت عاملــی 
اساســی در اســتعدادِ خالقیــت نیســت. اگرچــه داشــتِن ســطح باالیــی از دانــش 
و اطالعــات در یــک زمینــه، الزمــه ی فعالیــت خالقانــه اســت، امــا شــرط کافــی 

نیســت.

کوشش�
در زمینــه ی موثــر بــودِن خالقیــت نــه وســعت دانش و نــه نیروی اســتعدادِ 
مــا تاثیــری به انــدازه ی اثــِر نیــروِی محــرِك مــا نــدارد. دقــت در زندگــِی افــرادی 
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ــان،  ــد نشــان داده اســت کــه راز موفقیــِت آن ــاد دارن کــه اســتعداد خالقیــت زی
آن انــدازه کــه در انــرژِی فکری شــان اســت، در اســتعداد خالقیــت آنــان نیســت. 
ــِی ظرفیت هــای فکــری خــود  ــه انســان از تمام ــه نظــر می رســد ک ــن ب همچنی
اســتفاده نمی کنــد. نتیجــه ی کلــی آنکــه در خالقیت هــا، ایــن نیــروی محــرك 
ــبورن،  ــی  )اس ــتعداد ذات ــه ی اس ــه درج ــت، ن ــاوی اس ــان نامس ــه چن ــت ک اس

.)18 :1382

انگیزه�اقتصادی
ــکوفایی  ــب ش ــا موج ــد ت ــردی باش ــق ذات ف ــذاب و تحق ــری ج ــد ام کار بای
ــا آگاهــی از  ــرد ب ــی کاری جــذاب می شــود کــه ف خالقیــت فــردی گــرد. زمان
فعالیــت ذهنــی داوطلبانــه، از فعالیتــی کــه در آن تقســیم بیــن کار ذهنــی و یــدی 
ــد  ــی واح ــی آزاد از کل ــود را جزئ ــان خ ــد و هم زم ــد، کار کن ــده باش ــو ش لغ
ــت   ــت اس ــه خدم ــغول ب ــه مش ــی در جامع ــیدن غایت ــه در راه رس ــگارد ک بیان
ــن  ــش روِی چنی ــع پی ــد موان ــیر بای ــن مس ــتو، 1389: 183-188(. در ای )موس

ــت. ــانی و کار برداش ــت انس ــر راه فعالی ــادی ای را از س ــت اقتص فعالی
 از بیــن بــردن موانــع موجــود بــر ســر راه »کار جــذاب«  )موســتو، 1389: 183( 
ــت  ــه آگاهــی و رضای ــرای رســیدن ب ــر شــدن ذهــن می شــود. ب موجــب رها ت
خاطــر و نیــز بــه جهــت فرصــت دادن بــه نیــروی مولــد بــرای خلــق ایده هــای 
ــتو،  ــد  )موس ــر می رس ــه نظ ــی ب ــر الزام ــی زی ــرط اساس ــه، دو ش ــو و خالقان ن
1389: 184(: یکــم: آشــنا شــدن افــراد بــا علــم و آمــوزش علمــی دیــدن آنهــا؛ 
ــان  ــره کــردن زم ــان فراغــت بیشــتر. چراکــه ذخی ــار داشــتن زم و دوم: در اختی
کار برابــر اســت بــا افزایــش وقــت آزاد، یعنــی زمــان الزم بــرای تحــول کامــل 
فــرد و ایــن بــه نوبــه ی خــود بــه عنــوان بزرگ تریــن نیــروی مولــد، بــر نیــروی 
مولــد کار، تاثیــر می گــذارد. بنابرایــن، می بایــد فضــای اقتصــادی آنگونــه باشــد 
کــه زمــاِن فراغــِت فــردِ آمــوزِش علمــی دیــده، دیگــر بــه زمــان کار اضافــی او 

تبدیــل نشــود.
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ــز  ــوژی نی ــه از تکنول ــردی ک ــن ف ــرای چنی ــزه ی الزم ب ــر می رســد انگی ــه نظ ب
بهــره می بــرد، زمانــی شــکل می گیــرد کــه ارزش کار تولیــدی وی بــه خــودش 
ــرد  ــا ف ــی محقــق می شــود کــه الزم نباشــد ت ــر زمان ــن ام ــده شــود. ای بازگردان
ــه رایــگان  نیــروی کار خــود و در نتیجــه قســمتی از ارزش تولیــدی خــود را ب
بــه دیگــری واگــذار کنــد. در عیــن حــال او بایــد خــود را فــردی مســتقل بدانــد 

ــد. کــه در حرکــت پیکــره ی کلــی جامعــه ایفــای نقــش می کن

�گشودگی�ذهن�به�روی�ایده�های�نو
اگــر بپذیریــم کــه فرآینــد خالقیــت، همــراه اســت بــا پرورانــدِن ایــده ای 
»نــو« و تولیــدی نــو یــا »نــو آوردن«، بنابرایــن شــاید قســمتی از ایــن فرآینــد را 
بایــد در ارتبــاط بــا تغییــِر ذهــن مطالعــه کــرد. چــرا کــه بــه نظــر می رســد کــه 
ذهنــی کــه دچــار جمــود اســت و تغییــر نکــرده و یــا نمی کنــد، فکــر و ایــده ای 
ــت.  ــت داش ــارِ خالقی ــوان از آن انتظ ــد و نمی ت ــق نمی کن ــز خل ــازه نی ــو و ت ن
ــین در  ــای پیش ــان الگوه ــتاِی هم ــا در راس ــر ذهن ه ــد اگ ــر می رس ــه نظ ب
ــن  ــق نمی شــد. بنابرای ــازه ای خل ــو و ت ــده و مفهــومِ ن ــچ ای ــد، هی حرکــت بودن
ــوِی  ــه س ــازه ب ــد دریچــه ای ت ــاید بتوان ــِر شــکل، ش ــِی تغیی ــه ی چگونگ مطالع

مبحــِث خالقیــت بگشــاید. 
آنچــه کــه بــه نظــر می رســد کــه امــروزه بــر روِی آن اجمــاع وجــود دارد، 
ــد«   ــر می کنن ــی تغیی ــِل بیرون ــالِش عوام ــر ت ــر ذهن هــا در اث ــه »اکث آن اســت ک
ــن  ــِر ذه ــط را در تغیی ــِش محی ــوان نق ــن نمی ت ــر، 1392: 102(. بنابرای )گاردن
ــن، در  ــن حــال، »ذه ــا ای ــت. ب ــده گرف ــت نادی ــتعدادِ خالقی ــرورش اس ــا پ و ی
ــتان ها  ــم، داس ــا، مفاهی ــاِل تعجــب، ســازوکاری محافظــه کار اســت. نظریه ه کم
و مهارت هــا در ســال های اول شــکل می گیرنــد و اغلــِب آن هــا در برابِــر 

ــر، 1392: 101(. ــد«  )گاردن ــر مقاوم ان تغیی
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خالقیت:�پرسش�گری،�آزمودن،�یافتن�پاسخ
ــرای  ــزه«  )Zhang et al, 2010: 111( ب ــِی ایجــادِ »انگی خالقیــت، در پ
»حِل مســاله« و یافتِن پاســِخ یک »پرســش«  )تیندر، 1374: 3؛ قاســم زاده، 1385: 
ــواِن »مســأله« بازشناســی  ــه مشــکلی به عن ــانی ک ــا زم ــق می شــود. ت 63( محق
ــت. مشــکل،  ــدی نشــده باشــد، مســلمًا پاســخی درخــور نخواهــد یاف و مرزبن
زمــانی »مســاله« تلقــی می شــود کــه بــه شــکِل یــک »پرســش« صورت بنــدی 
ــه چارچــوب و  ــِر ســطح و چارچــوِب مســاله ب شــود. هــدف از پرســش، تغیی
ــی«  ــد »فرضیه آزمای ــش برمی گزین ــه پرس ــردی ک ــت. راهب ــری اس ــطِح دیگ س
اســت و در صــورِت تاییــِد فرضیــه، پاســخی بــرای مســاله فراهــم می آیــد. فــرد 

بــرای اثبــاِت فرضیــه اش دســت بــه آزمــون می زنــد.
امــا یافتــِن پاســِخ پرســش، نیازمنــِد اطالعــات و فرصــِت کافــی اســت 
ــورِ  ــت  به ط ــه خالقی ــد. چراک ــا دســت بزن ــون و خط ــه آزم ــد ب ــرد بتوان ــا ف ت
مســتقیم بــا غنــا و تنــوِع تجربیــاِت قبلــِی فــرد  )Vygotsky, 2004: 15(، یــا گاه 
بــا بهره گیــری از تجربیــاِت دیگــران و یــا گاهــی بــر اثــِر جریــان فکــِر نظام منــد 
ــر  ــی ب ــت، مبتن ــه، خالقی ــت. در نتیج ــاط اس ــر در ارتب ــی متفک ــِت ذهن و فعالی
ــد  ــد تولی ــم نمی توان ــچ« ه ــر »هی ــی ب ــن مبتن ــد و بنابرای ــل نمی کن ــچ« عم »هی
ــت  ــا اس ــون و خط ــن آزم ــِی ای ــکار، 1389: 14(. در ط ــعیری و هم ــود  )ش ش
کــه احســاِس نیــاز بــه طــرح جدیــد ممکــن اســت به وجــود آیــد  )قاســم زاده، 

.)64 :1385

فرهنگ�و�خالقیت
خالقیــت هنگامــی موجــِب ایجــادِ تغییــری پایــا در جامعــه می شــود کــه 
جنبــه ی بیرونــی و عملکــردی پیــدا کنــد: یعنــی فــرد، انگیــزه ی درونــِی خود 
را در جهــاِن بیرونــی نهادینــه کنــد. ایــن فرآینــد بیرونی ســازی از خصوصیتــی 
واســطه مند، ابــزاری و نشانه شــناختی برخــوردار اســت  )کوزولیــن، 1392: 
ــزاری ســاختِن تغییــر، فرهنــگ پدیــد می آیــد کــه  ــِر نشــانه ها و اب 37(. از تغیی
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تابــِع یــک الگــو و یــا انگیــزه ی درونــِی فــردِ خاصــی نیســت، بلکــه تبلــور و 
تحقــِق انگیزه هــای جمعــی از افــراد جامعــه بــوده  )قاســم زاده، 1385: 66-68( 

و محصــولی تاریخــی اســت  )کــوش، 1389: 115(.  
ــه فرهنــگ، فاصلــه ای  ــا تبدیــل آن ب ــو ت بنابرایــن میــان خلــق ایــده ای ن
ــد در عمــل آزمــون شــده و بعــد  ــدا بای ــه ابت ــده ی خالقان وجــود دارد. یــک ای
تبدیــل بــه نهــاد شــود. یعنــی توســط جمعــی از افــراد پذیرفتــه شــده، نهادهــای 
ــا زمانــی کــه یــک ایــده کارایــی داشــته  آن شــکل گرفتــه و  مانــدگار شــود. ت
باشــد و ضــرورت خــود را حفــظ کنــد، جزئــی از فرهنــگ رایــج خواهــد بــود 
ــا و  ــد آن را در قصه ه ــد، بای ــت ده ــود را از دس ــی خ ــه کارای ــی ک و هنگام

ــت. ــا جس روایت ه
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه دریابیــم کــه میــان خالقیــت و فرهنگ، 
رابطــه ای وجــود دارد کــه همانــا رابطــه ی میــان امــور نــو و امــور کهنــه اســت. 
امــور نــو، بــه فراخــور نیــاز انســان ها، اگــر نهادینــه شــده و بخشــی از آییــن و 
رســم و رســوم و آداب و رفتــار مردمــان شــوند و مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، 
ــی خــود را از  ــده ای در عمــل کارای ــان می شــوند. و چنانچــه ای ــگ آن زم فرهن

دســت دهــد، بــه تدریــج از خاطــره ی مــردم نیــز حــذف خواهــد شــد. 

جمع�بندی
ــت  ــم. خالقی ــالق نداری ــر خ ــردِ غی ــتند و ف ــالق هس ــراد خ ــه ی اف هم
محصولــی از فرآینــد تفکــر و عمــل اســت. خالقیــت از »هیــچ« زاده نمی شــود 
ــد  ــو، بای ــای ن ــر، ایده ه ــوی دیگ ــت. از س ــات اس ــش و اطالع ــد دان و نیازمن
فرصــت بیــان و آزمــون داشــته باشــند. اگــر کســی ایــده ای داشــته باشــد، امــا 
ــون آن را نداشــته  ــر از آن، فرصــت آزم ــد و فرات ــان کن ــد آن را بی فرصــت نکن
ــده و  ــان ای ــد. آزادی در بی ــال را طــی کن ــد مســیر کم ــده نمی توان باشــد، آن ای
آزادی در عمــل و آزمــودن ایــده، شــرطی اساســی در تحقــق امــر خــالق اســت.
بــرای اینکــه افــراد خــالق شــوند، بایــد موانع  اندیشــیدن برداشــته شــوند. 
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به طــور عمــده، دو دســته موانــع قابــل تصــور اســت: موانعــی کــه درون ذهــن 
فــرد اســت و موانعــی کــه در محیــط قــرار دارنــد. وظیفــه ی مدیــران و مســئوالن 
آن اســت کــه موانــع محیطــی را برداشــته و بــه حــل مســائل درونــی و روانــی 
فــرد نیــز کمــک کننــد. برخــی از ایــن موانــع شــرح داده شــدند. تشــویق کــردن 
ــه آرام،  ــان و البت ــی دانش بنی ــاد محیط ــوری و ایج ــاوت ف ــز از قض ــراد، پرهی اف

تنهــا بخشــی از وظایفــی هســتند کــه بایــد بــه آن هــا توجــه کــرد. 
بایــد بــه افــراد ایــن فرصــت را داد کــه ایده هــای خــود را بــدون تــرس 
ــد افــراد دانــش  ــان کننــد. همچنیــن ایجــاد محیط هایــی کــه بتوانن ــی بی و نگران
ــا  ــد ب ــود. بای ــد ب ــد خواه ــیار مفی ــد، بس ــش دهن ــود را افزای ــای خ و مهارت ه
ــای  ــراد انگیزه ه ــرای اف ــرد و ب ــورد ک ــن برخ ــودگی ذه ــا گش ــو ب ــای ن ایده ه
الزم را فراهــم آورده و از نقدهــای ســریع و نســنجیده پرهیــز نمــود. چــرا کــه 
ــا انگیــزه و تحریــک عاطفــی شــروع  خالقیــت حاصــل فرآینــدی اســت کــه ب
ــن  ــی یافت ــرد در پ ــده و ف ــرح ش ــش ط ــاله و پرس ــک مس ــپس ی ــود. س می ش
پاســخ بــه ایــن مســاله اســت کــه ایــده ی تــازه ای بــه ذهنــش خطــور می کنــد.
حــال بــا توجــه بــه اینکــه فرآینــد بــروزِ امــر خــالق بــه اختصــار طــرح 
ــا  ــه شــهری خــالق اســت. ام ــوان دریافــت کــه چگون ــا حــدودی می ت شــد، ت
ــن پرســش پاســخ داده شــود، گفتمــان شــهر خــالق در  ــه ای ــش از اینکــه ب پی

ــرار خواهــد گرفــت. فصــل بعــدی مــورد بررســی ق
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مقدمه

ــادی و  ــای اقتص ــل بحران ه ــت ح ــا در جه ــر تالش ه ــال های اخی در س
اجتماعــی در نواحــی شــهری در قالــب گفتمــان خالقیــت و بــه ویــژه، »خالقیِت 
شــهری«، نمــودی تــازه یافتــه اســت. ایــن گفتمــان، تاکنــون، از جایــگاه شــایانی 
Chatter�  ( در مباحــث مربــوط بــه سیاســت گذاری شــهری برخــوردار گشــته 
ton, 2000:390( و موضــوع اصلــِی حجــم وســیعی از آثــار علمــی، کنفرانس هــا 
 Behh & Jayne,(  و کارگاه هــای تخصصــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت
ــِم شــهِر خــالق  ــن، چگونگــِی پیاده ســازی مفاهی ــر ای 209 :2010(. عــالوه ب
توســط نهادهــای محلــی و چالش هــا و موانــِع موجــود در ایــن زمینــه در قالــب 

گزارش هایــی مــورد پیگیــری قــرار گرفتــه اســت.1
ــدان پرداختــه  امــا »شــهر خــالق«، آنچنــان کــه در ادبیــات شهرســازی ب
ــد اذعــان نمــود کــه تعریفــی جامــع  ــه شــهری اســت؟ بای شــده اســت، چگون
ــن مفهــوم به طــور مســتمر در  ــه نشــده اســت و ای از مفهــوم شــهر خــالق ارائ
حــال تحــول اســت  )Reis & Kageyama, 2009:12(. برخی از  اندیشــمندان،  
ــی  ــه ی خــالق برشــمرده و شــهر خــالق را مکان ــگاه طبق شــهر خــالق را جای
می دانــد کــه ایــن افــراد  )افــرادی کــه کنــش  آن هــا بــر پایــه ی خالقیــت فــردی 
ــی اســت  ــن در حال ــد. ای ــرار دارد( در آن احســاس رضایــت و آرامــش نماین ق
ــه طبقــه ی خــالق بســنده  ــر توجــه ب کــه برخــی دیگــر از  اندیشــمندان تنهــا ب
نکــرده، بلکــه بــر ایجــاد و جــذب صنایــع خــالق  )کــه برخــالف آن چــه مــورد 
ــرای جــذب  ــی ب ــه ی خــالق اســت، خــود عامل ــداران رویکــرد طبق نظــر طرف
اســتعدادهای خــالق تلقــی گردنــد( تأکیــد دارنــد. از منظــر ایــن صاحب نظــران 

شــهر خــالق مــکان تجمــع و تبلــور صنایــع خــالق اســت.
فــرض پایــه ایــن اســت کــه جــذب و پــرورش صنایــع خــالق از یــک 

�)City of Toronto, 2003و��Duxbury, 2004;1- �)برای�مثال�مراجعه�کنید�به�
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ــه شــکل گیری شــهری خــالق  ــراد خــالق از ســوی دیگــر، منجــر ب ســو و اف
ــوان گروهــی  ــه عن ــه ی خــالق، ب ــا طبق ــری تنه ــن جــذب و فراگی می شــود. ای
از شــهروندان کــه از امتیــازِ خاصــی برخــوردار هســتند را، شــامل نشــده و بــر 
ــودن آن در  ــکوفا نم ــور ش ــه منظ ــراد ب ــی اف ــت تمام ــوزِش خالقی ــد و آم رش
 Reis rt al.,(  ــد ــد دارن ــده تأکی ــی و تکمیل کنن ــل پیش بین ــر قاب ــیری غی مس
ــهِر  ــوان »ش ــا عن ــش ب ــدری در کتاب ــز الن ــه چارل ــع، چنانک 25 :2009(. در واق
ــتند  و  ــالق هس ــوه خ ــورت بالق ــراد به ص ــی اف ــد، تمام ــاره می کن ــالق« اش خ
ــه،  ــورت خالقان ــد در آن به ص ــردم بتوانن ــه م ــت ک ــهری اس ــالق ش ــهر خ ش
ــد  ــه عمــل بزنن ــت دســت ب ــرده و در نهای ــزی ک ــه، برنامه ری ــه تفکــر پرداخت ب
)Landry, 2008: xii( و از ایــن زاویــه، ایــن مســئله ورای طبقــات اجتماعــی، 

ــری اســت. ــل پیگی قاب

عوامل�اثرگذار�در�پیدایش�گفتمان�شهر�خالق
از منظــر تاریخــی، خالقیــت همــواره به عنــوان عاملــی حیاتــی در زندگــی 
و  )Landry & Bianchini, 1995:11؛  اســت   می شــده  قلمــداد  شــهری 
Landry, 2008: xii (. شــهرها همــواره نیازمنــد خالقیــت بوده انــد تــا بتواننــد 
ــه توده هــای  ــدی، ک ــز تولی ــروش و مراک ــد و ف ــا، مراکــز خری ــه بازاره ــه مثاب ب
ــوزان و  ــران، دانش آم ــدان، متفک ــرمایه گذاران، هنرمن ــان، س ــی از کارآفرین عظیم
مســئوالن اجرایــی را در خــود جــای می دهنــد، عمــل نماینــد. شــهرها عمومــًا 
ــوب  ــف محس ــای مختل ــا و فرهنگ ه ــب نژاده ــکان  تركی ــخ م ــول تاری در ط
گشــته و مکانــی بوده انــد کــه در آن هــا تعامــالت، خــود بــه وجــود آورنــده ی 
ایده هــای جدیــد، مصنوعــات و نهادهــای جدیــد اســت. عــالوه بــر آن، شــهرها 
ــا،  ــا، نیازه ــراز ایده ه ــرای اب ــای الزم را ب ــه فض ــد ک ــی بوده ان ــواره مکان هم
ــق ها،  ــا، عش ــا، نگرانی ه ــات، خاطره ه ــا، تعارض ــا، پروژه ه ــته ها، رویاه خواس
ــت   ــی داده اس ــرار م ــردم ق ــار م ــا، در اختی ــغولی ها و ترس ه ــب، دل مش مصائ

 .)Landry & Bianchini, 1995:11(
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امــا در ایــن میــان دالیــل ویــژه ای وجــود دارد کــه توجــه بــه معضــالت 
شــهری را از دریچــه ی  دیــد خالقیــت، بــرای نظام هــای ســرمایه داری، ضــروری 
می نمایــد. از مهم تریــن علــل ایــن مســئله می تــوان بــه: بحــران  اقتصــادی دهــه 
ــردِش  ــرعِت گ ــش س ــازی و افزای ــد جهانی س ــه رش ــد رو ب ــا؛ رون 1990 اروپ
ــت و  ــزاِن جــرم و جنای ــش می ــی؛ افزای ــِگ کار و زندگ ــِش آهن ــات؛ کاه اطالع
ــِط زندگــی؛ و مــواردی از ایــن دســت،  کاهــش امنیــت؛ ارتقــای كیفیــِت محی
ــز وجــود دارد کــه نشــان  ــان دالیــل دیگــری نی اشــاره نمــود. امــا در ایــن می
ــه تفکــر در مــورد  می دهــد کــه چــرا خالقیــت به عنــوان عنصــِر اصلــی هرگون
شــهرهای قــرن بعــد محســوب می گــردد و ایــن مســئله در حرکــت از اقتصــاد 
ــه  ــع،  ب ــت. در واق ــری اس ــل پیگی ــان« قاب ــاد دانش بنی ــوی »اقتص ــنتی به س س
گفتــه ی النــدری و بیانچینــی »در حالــی کــه غالــب صنایــع قــرن نوزدهــم و 
ــد، صنایــع  ــه مــواد اولیــه و صنعــت، علــم و فــن آوری وابســته بوده ان بیســتم ب
قــرن بیســت و یکــم، غالبــًا بــه تولیــد دانــش از طریــق خالقیــت و نــوآوری در 
ــن  ــه در ای ــود ک ــد ب ــق وابســته خواهن ــی دقی ــا سیســتم های کنترل هماهنگــی ب
میــان دســتیابی بــه موفقیــت تنهــا از طریــق بهره گیــری از خالقیــت، کار میــان 
 Landry &(  »رشــته ای و تفکــر کلی نگــر و فراگیــر امکان پذیــر می باشــد

 .)Bianchini, 1995:12
ــا  ــزان ب ــورد برنامه ری ــیوه های برخ ــا و ش ــش راه حل ه ــدی پی ــا چن ت
ــات روانشــناختی  ــته اســت و جزئی ــدی داش ــًا تفســیری کالب ــا غالب ــن نیازه ای
اثرگــذار بــر زندگــی مــردم کمتــر مــورد توجــه قــرار اســت. ایــن مســئله خــود 
ــزی  ــدی برنامه ری ــِط کالب ــی از محی ــی، نارضایت ــر جدایی گزین ــی نظی چالش های
شــده، کاهــِش حــِس تعلــق بــه مــکان و بی توجهــی بــه فضاهــای جمعــی را 
در پــی داشــته اســت. هرچنــد برخــی از صاحب نظــران حــِل ایــن مشــکالت را 
غیــر ممکــن می داننــد، امــا دیــدگاه متمایــزی نیــز وجــود دارد کــه تأکیــد بــر آن 
دارد کــه اگــر بــه ایــن مشــکالت توجــه کافــی را مبــذول داشــته و ابــزار مناســبی 
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را بــرای حــل آن هــا بــه کار بندیــم، خواهیــم دیــد کــه هیــچ چیــِز غیــر ممکــن 
و ناگزیــری در رابطــه بــا آن هــا وجــود نخواهــد داشــت. در واقــع، مــا نیازمنــد 
آن هســتیم کــه بــرای فائــق آمــدن بــر تغییــرات حــادث شــده، روش هــای تفکــِر 
موجــود را، بــا توجــه بــه گرایشــات و روش هــای تحلیلــی جدید، تکمیــل نموده 
 .)Landry & Bianchini, 1995:12-16(  و بــا شــرایط موجــود انطبــاق دهیــم
ــژه ای  ــت وی ــائل، از اهمی ــل مس ــه ح ــه ب ــای خالقان ــر، رویکرده ــن منظ از ای
برخــوردار هســتند و ادبیــات شــهِر خــالق جایگاهــی بــرای خــود یافتــه اســت.
ــر،  ــای فوق الذک ــا جریان ه ــه ب ــالق، در مواجه ــهر خ ــه ی ش ــده ی اولی ای
از اواخــر دهــه ی 1980 وارد مباحــث علــمی شــد. ایــن ایــده، در ابتــدای امــر، 
ــه  ــرای تشــویق ب ــی آشــکار ب ــب فراخوان ــی و در قال ــی آرمان ــه مفهوم ــه مثاب ب
روشــن  و شــفاف  اندیشــیدن و همچنیــن تقویــت قــوه ی تخیــل، مــورد توجــه 
قــرار گرفــت و بــر آن بــود کــه فرهنــِگ ســازمانی را تحــت تأثیــر خویــش قــرار 
ــواره  ــهرها هم ــه ش ــت ک ــن اس ــری ای ــن تفک ــش چنی ــفه ی پیدای ــد. فلس ده
ــه  ــادر ب ــطحی نگری، ق ــا س ــه ب ــتند ک ــوردار هس ــه ای برخ ــای نهفت از ظرفیت ه
ــرای  ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــئله حاک ــن مس ــود. ای ــم ب ــا نخواهی ــخیص آن ه تش
بهره گیــری از ظرفیت هــای موجــود در شــهرها و یــا پاســخ گویی بــه مســائل بــه 
ظاهــر حــل نشــدنی، بایــد شــرایط را به گونــه ای فراهــم آوریــم کــه امــکان تفکر، 
 Landry,(  برنامه ریــزی و در نهایــت کنــش نوآورانــه بــرای مــردم فراهــم آیــد
ــد در  ــردی جدی ــوان رویک ــالق به عن ــهر خ ــان ش ــن، گفتم xxi :2008(. بنابرای
ــوص  ــم، علی الخص ــت و یک ــرن بیس ــهری ق ــای ش ــِل چالش ه ــایی و ح شناس
چالش هــای اقتصــادی، بــر توانایی هــا و در واقــع خالقیــت شــهروندان در حــل 
ــد  ــز در نق ــون نی ــه چاترت ــع، چنان ک ــد دارد. در واق ــش تأکی مســائل شــهر خوی
ــان مــی دارد، تنهــا هنگامــی کــه شــهروندان  خویــش در مــورد شــهر خــالق بی
ــا آن هــا  ــرای در نظــر آوردن و حــل مشــکالتی کــه ب روش هــای جدیــدی را ب
مواجــه هســتند به کارگیرنــد، می تــوان شــهر را به معنــای واقعــی کلمــه خــالق 
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ــال های  ــه در س ــت ک ــا اس ــن مبن ــر ای ــد  )Chatterton, 2000:390( و ب نامی
ــدگان شــهر و  محیــط شــهری  ــوان نجات دهن ــراد خــالق« به عن ــر نقــش »اف اخی
 Bell &(  ــرد ــرار می گی ــد ق ــورد تأکی ــیار م ــهری بس ــات ش ــر ادبی در سرتاس

.)Jayne, 2010:210
ــات  ــی از ضروری ــه یک ــهرهای خــالق ب ــوم ش ــر، مفه ــال های اخی در س
ــم  ــترده ای، ه ــث گس ــده و مباح ــل ش ــهری تبدی ــردازان ش ــی نظریه پ پژوهش
در محافــل علمــی و هــم در حــوزه ی سیاســت گذاری، دربــاره ی معانــی 
 .)Scott, 2006:1(  ــن مفهــوم مطــرح اســت ــی ای مختلــف و کاربردهــای عمل
توجــه گســترده ی محافــل علمــی بــه موضــوع شــهرهای خــالق، خــود نشــان 
از قــرار گرفتــن مفهــوم خالقیــت در کانــون توجــه سیاســت گذاری های 
ــر  ــه تحــت تأثی ــوان گفــت ک ــع می ت ــان اســت. در واق شــهری در سراســر جه
ــت در  ــوم خالقی ــدری و رواج مفه ــدا و الن ــر فلوری ــی نظی ــار صاحب نظران آث
ــر  ــک عنص ــه ی ــت ب ــگ و خالقی ــروزه فرهن ــهری، ام ــت گذاری های ش سیاس
درونــی در راهبردهــای کالن شــهری، کــه هــدف از آن هــا پشــتیبانی از پویایــی 
اقتصــادی، توانمندســازی شــهرها بــرای رقابــت بــر ســر تحصیــل منابع در بســتر 
جهانی شــدن و تقویــت آنــان در رقابت هــای بیــن شــهری اســت، بــدل شــده  
ــوان  ــی به عن ــای فرهنگ ــعه ی راهبرده )Boren & Young, 2012:1-2( و توس
یــک تعهــد جهانــی در دســتورکار دولت هــای محلــی در سراســر جهــان قــرار 
گرفته اســت  )Grodach & Loukaitou�Sideris, 2007:350-351(. انتشــار 
ــت گذاری  ــای سیاس ــا آن در فض ــط ب ــم مرتب ــالق و مفاهی ــهر خ ــوم ش مفه
علی الخصــوص در حــوزه ی  شــهری از چنــان ســرعتی برخــوردار بــوده اســت 
ــه  ــد؛ ک ــزرگ تشــبیه نموده ان ــی ب ــه حریق ــه برخــی از صاحب نظــران آن را ب ک
ــند   ــه آن می باش ــتیابی ب ــان دس ــراد خواه ــه ی اف ــق، هم ــالِف حری ــر خ ــه ب البت

 .)Pratt, 2010:14(
گســترش  اســت،  مشــهود  نیــز  اخیرالذکــر  مباحــث  در  چنان کــه 
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ــه  ــت ک ــی اس ــهری در حال ــت گذاری ش ــوزه ی سیاس ــت در ح ــوم خالقی مفه
در ســال های اخیــر ایــن مفهــوم از ریشــه های انسان شناســا نه اش فاصلــه 
ــه  ــت ک ــته اس ــط گش ــری مرتب ــادی و رقابت پذی ــوآوری اقتص ــا ن ــه و ب گرفت
ــرای  ــه عاملــی ب ــه مثاب ــه فرهنــگ و خالقیــت  )ب ــه ب ــگاه ابزارگرایان خــود از ن
توســعه ی اقتصــادی و رشــد شــهری( ناشــی می گــردد  )Pratt, 2010:13(. در 
واقــع، چنان کــه بــورِن و یانــگ  )Boren & Young, 2012( به درســتی 
ــرای  ــت ب ــه خالقی ــدی ک ــای جدی ــم فرصت ه ــد: »علی رغ ــاره می نماین اش
توســعه ی شــهری و ســرمایه های انســانی فراهــم مــی آورد، تجلــی ایــن مفهــوم 
ــات  ــوی الزام ــل آن به س ــل تمای ــًا به دلی ــهری عموم ــت گذاری های ش در سیاس
ــرار  ــران ق ــاد صاحب نظ ــورد انتق ــرال م ــتورالعمل های نئولیب ــادی و دس اقتص
ــای  ــار جریان ه ــأله در کن ــن مس ــت  )Boren et al., 2012: 1(. ای ــه  اس گرفت
ــان  روایــی و عقالنیت هــای متفــاوت قــرار گرفتــه در پــس زمینــه ی ارتبــاط می
خالقیــت و توســعه ی شــهری منجــر بــه آن گشــته اســت کــه امــروزه در عمــل 
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــتیم: توج ــالق هس ــهرهای خ ــی از ش ــای متفاوت ــاهد گونه ه ش
ــان،  ــاد دانش بنی ــادی در اقتص ــعه ی اقتص ــه ی اوج توس ــوان نقط ــه عن ــالق ب خ
ــی و  ــش حمایت ــردد؛ نق ــی می گ ــب تلق ــادی غال ــم اقتص ــون پارادای ــه هم اکن ک
ــاط  ــادی؛ ارتب ــعه ی اقتص ــی در توس ــالق و فرهنگ ــای خ ــهیل گر فعالیت ه تس
ــه ی  ــک وزن ــوان ی ــش آن به عن ــی و نق ــری اجتماع ــا فراگی ــالق ب ــاد خ اقتص
تعادلــی انســانی در مقابــل نیروی هــای اقتصــادی؛ و در نهایــت اهمیــت کســب 
مهارت هــا و منابــع الزم به منظــور دســتیابی بــه بهتریــن و برجســته ترین 
بــرون دادِ فرهنگــی یــا خــالق ممکــن. عــالوه بــر ایــن، در ایــن عرصــه ماتریســی 
ــن اســاس،  ــر ای ــان مقاصــد و واقعیت هــا وجــود دارد. ب ــر می ــده و متغی پیچی
ایجــاد ارتباطــی متناظــر میــان اهــداف و راهبردهــا، سیاســت ها و اثــرات، چالــش 
ــًا مبهــم و در  ــود. همچنیــن ، اهــداف در ایــن عرصــه عموم برانگیــز خواهــد ب
ــر تعریــف شــده می باشــند، فرآیندهــا از الگویــی کلــی تبعیــت  عیــن حــال غی
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ــده  ــرار نش ــا برق ــا و معلول ه ــان علت ه ــخص می ــی مش ــد و ارتباطات نمی کنن
 Pratt,(  ــت ــوردار نیس ــز برخ ــه ای نی ــی مقایس ــت ارزیاب ــه از قابلی و در نتیج

 .)2010:14
وجــود چالش هــای مفهومــی منجــر بــه آن گشــته اســت کــه بســیاری از 
شــهرها، آشــکارا، سیاســت  های شــهر خــالق خویــش را بــر تعــداد محــدودی 
ــرای  ــده ی عقالنیــت علمــی عملکرد محــور ب ــه فراهــم آورن ــع علمــی ک از مناب
طیــف وســیعی از مخاطبــان هســتند بنیــان نهنــد کــه ایــن مســئله عمومــًا بــا آثار 
ارائــه شــده توســط فلوریــدا و ]در ســطح کمتــری[ آثــار النــدری مرتبــط اســت  
)Trip & Romein, 2013:1(. امــا ایــن  رشــد ســریع به دلیــل تأثیرگــذاری و یــا 
ــر  ــت انطباق پذی ــه از ماهی ــت بلک ــت گذاری ها نیس ــه از سیاس ــی این گون کارای
و غیــر رادیــکال آن هــا  )Peck, 2005( و ارائــه ی راه حل هــای اقتصــادی 
ــن  ــد ای ــر شــهری می توان ــد و به نظــر می رســد ه ــه می نماین ــه ارائ ــاده ای ک س
 Boren &(  ــرد ــأت می گی ــد، نش ــترش ده ــه و گس ــه کار گرفت ــا را ب راه حل ه
ــًا شــهرها را به ســوی  ــر ایــن، ایــن چالش هــا، غالب Young, 2012:2(. عــالوه ب
ــل و  ــلون و لی ــر بارس ــق نظی ــالق موف ــهرهای خ ــات ش ــرداری از تجربی کپی ب
ــان ســوق می دهــد  )Trip & Romein, 2013:2(، مســئله ای  سیاســت های آن
ــام نهــاده  ــی« ن ــه ی عمل ــن نمون ــه ی »بهتری ــرات  )Pratt, 2010( آن را تل ــه پ ک
ــرداری از  ــد کپی ب ــه نظــر وی »هرچن ــد. ب ــه شکســت می دان و آ ن را محکــوم ب
ــر  ــن ام ــا ای ــد، ام ــده باش ــن کنن ــد تضمی ــود می توان ــق موج ــت های موف سیاس
محکــوم بــه شکســت اســت زیــرا، چنان کــه  همــه مــا می دانیــم، سیاســت های 
ــی،  ــازمانی و اجتماع ــرایط س ــت ش ــی را تح ــرات متفاوت ــد اث ــابه می توانن مش
فرهنگــی و اقتصــادی متفــاوت موجــب گردنــد. پــس حتــی اگــر مدلــی وجــود 
ــن  ــا ای ــردد، ب ــرداری شــده و پیاده ســازی گ ــه درســتی کپی ب ــته باشــد و ب داش
ــاوت را  ــای متف ــی از پیامده ــه طیف ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــم ای ــود بازه وج
تولیــد نمایــد«  )Pratt, 2010: 14(. هــر چنــد کــه از آن ســو، اگــر ایــن تقلیــد 
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همــراه بــا مطالعــه و شــناخت آن زمینه هــا باشــد، می تــوان شــاهد موفقیــت آن 
ــود.  ــز ب ــت ها نی سیاس

ارزیابــی  به دلیــل وجــود چالش هــای مفهومــی گفتــه شــده، کــه 
مقایســه ای میــان سیاســت های توســعه ی خــالق شــهری را دشــوار می نمایــد، 
ــر  ــی و ب ــه ارزیاب ــدون هرگون ــب ب ــهری، اغل ــات ش ــت گذران و مقام سیاس
ــن  ــرای ای ــی از اج ــوب ناش ــی نامطل ــرات جانب ــر اث ــه ب ــی ک خــالف انتقادهای
ــت  ــاده انگارانه از خالقی ــم س ــد مفاهی ــه بازتولی ــت، ب ــاری اس ــت ها ج سیاس
ــرای  ــی ب ــی عموم ــع مال ــی از مناب ــم باالی ــتا، حج ــن راس ــد. در ای می پردازن
ــق  ــن طری ــی و از ای ــاخص فرهنگ ــای ش ــهیالت و کاربری ه ــم آوردن تس فراه
ــاه اجتماعــی،  ــا مفاهیمــی همچــون رف ــًا ب ــه عموم ایجــاد شــهری جــذاب  )ک
آمــوزش عمومــی، درمــان و یــا پشــتیبانی از دیگــر اشــکال خالقیــت در تعــارض 
ــداد محــدود و  ــه گســترش تع ــن خــود ب ــه ای ــردد ک ــرار دارد( صــرف می گ ق
ــر،  ــرا و تئات ــالن های اپ ــون س ــالق  )همچ ــای خ ــه اِی فعالیت ه ــب کلیش اغل
اســتادیوم های ورزشــی و مــواردی از ایــن قبیــل( در پشــتیبانی از رشــد 
شــهری منجــر شــده اســت و در ایــن میــان، عمومــًا، دیگــر اشــکال خالقیــت 
ــه جــز  ــن، ب ــده انگاشــته می شــوند  )Boren & Young, 2012:3(. بنابرای نادی
ــود  ــکان ب ــر م ــای خــاص ه ــناخت ویژگی ه ــی ش ــد در پ ــول، بای ــوارد معم م
ــز  ــواردی نی ــًا م ــه قطع ــرورش داد. البت ــا پ ــا آن ه ــب ب ــت را متناس و خالقی
ــت و  ــابهاتی اس ــر، دارای مش ــهر دیگ ــه ش ــهری ب ــه از ش ــوند ک ــدا می ش پی

سیاســت های مشــابهی را طلــب می کنــد.
ــهرهای  ــوزه ی ش ــران ح ــیاری از صاحب نظ ــوق بس ــائل ف ــود مس وج
خــالق را بــر آن داشــته اســت تــا بــه مفهوم ســازی و گونه بنــدی انــواع 
 Pratt, 2010;(  سیاســت ها و راهبردهــای توســعه ی شــهرهای خــالق پرداختــه
Grodach & Loukaitou�Sideris, 2007(، سرچشــمه های نظــری و فکــری 
ــا بررســی  ــر شــکل گیری آن ه ــذار ب ــی اثرگ ــای اقتصــادی و اجتماع و جریان ه
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 Bianchini, 1993; Scott, 2006; Garcia, 2004; Kong, 2014,(  نمــوده
Hesmondhalgh & Pratt, 2005 ;2000(، چگونــگی سیاســت گذاری 
 Netzer, 2006;(  فرهنگــی/ خــالق را از دیدگاه هــای مختلــف تشــریح نمــوده
Van Der Ploeg, 2006(، عقالنیت هــای قــرار گرفتــه در پــس زمینــه و انــواع 
 Evans,(   ــرار داده ــی ق ــورد ارزیاب ــن سیاســت ها را م مداخــالت ناشــی از ای
2009( و یــا شناســایی بســترهای ســازمانی الزم بــرای سیاســت گذاری موفــق 
 .)Gordach, 2011( ــد ــرار داده ان ــش ق ــتور کار خوی ــهرهای خــالق در دس ش
ــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه بســترهای  همچنیــن  برخــی دیگــر از محققــان ب
ــی  ــه ی روش های ــه ارائ ــی ب ــی محل ــی و تاریخ ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
 Trip(  ــد ــکان پرداخته ان ــه م ــص ب ــت های مخت ــه سیاس ــتیابی ب ــور دس به منظ

.)& Romein, 2013; Boren & Young, 2012

تعاریف�و�مفاهیم�اولیه
  مفهــوم »شــهر خــالق« بــه برانگیختــن و بــه پویــش درآوردِن خالقیــِت 
درونــِی هنــر و فرهنــگ، در راســتای خلــِق صنایــِع جدیــد و فرصت هــای شــغلی 
Sa�  ( تــازه، برمی گــردد. ایــن مفهــوم اولیــن بــار توســط پیتــر هــال  مطــرح شــد 
 Landry &(  ــی ــدری و فرانکــو بیاتچین ــز الن saki, 2010: S3( و توســط چال
ــن  ــه شــد. ای ــوان »شــهر خــالق« ارائ ــری تحــت عن Bianchini, 1995( در اث
اثــر، کــه بعدهــا توســط النــدری  )Landry, 2000( گســترش یافــت، در پیونــد 
ــا در اواخــر دهــه ی 1980 و اوایــل  ــا رویکــرد جدیــد دولــت بریتانی مســتقیم ب
ــی  ــی و بازآفرین ــع فرهنگ ــدد از صنای ــتفاده ی مج ــر اس ــنی ب ــه ی 1990 مب ده
ــترده ترین  ــت« در گس ــر »خالقی ــن اث ــت. در ای ــهری قرار داش ــعه ی ش در توس
ــی  ــر: چگونگ ــت ب ــر اس ــه ناظ ــت ک ــرار  گرف ــه ق ــورد توج ــن م ــای ممک معن
ــهر و  ــره ی ش ــکالت روزم ــل مش ــرای ح ــوآوری ب ــت و ن ــتفاده از خالقی اس
ــر آن، در ایــن کتــاب، چگونگــی تعامــل میــان هنرمنــدان  شــهروندان. عــالوه ب
ــه اســت و  ــرار گرفت ــی، مــورد بررســی ق ــب مثال های و اقتصــاد شــهری، در قال
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ــر  ــی در پشــتیبانی از تصوی ــوان عامــل اصل ــری از فرهنــگ به عن ــده ی بهره گی ای
ــرد.  ــرار می گی ــورد تشــریح ق شــهری و توســعه ی اقتصــادی آن، م

ــا  ــگ«  ی ــِی فرهن ــهِر اروپای ــای »ش ــالق در پروژه ه ــهرهای خ ــده ی ش ای
ــن  ــت. در ای ــن یاف ــا، تکوی ــه ی اروپ ــا«  در اتحادی ــِی اروپ ــرمایه ی فرهنگ »س
ــِع  ــق صنای ــرای خل ــا ب ــد ت ــه ش ــگ نهادین ــر و فرهن ــت در هن ــوارد، خالقی م
جدیــد و ایجــاد فرصت هــای شــغلی و البتــه مهــارِ مشــکالت زیســت محیطــی 
و بی خانمان هــا، بــه کار گرفتــه شــود  )Sasaki, 2010: S3(. تــا اواخــر 
دهــه ی 1990 در محافــل علــمی اروپــا، در تفســیر مفهــوم »شــهر خــالق«، غالبــًا 
ــوه ی  ــازده ی بالق ــن ب ــر گرفت ــا در نظ ــراه ب ــهری  )هم ــط ش ــازی محی ــر بهس ب
اقتصــادی( از طریــق مداخــالت خالقانــه و فعالیت هــای فرهنگــی تأکیــد 
می شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه پــس از ســال 1998، واژه ی »خــالق« 
ــن مســأله خــود  ــرار گرفــت. ای ــد ق ــورد تاکی در بســیاری از دیگــر حوزه هــا م
نشــان دهنده ی گــذار به ســوی تولیــِد محصــوالِت فرهنگــی و خالقانــه و ظهــورِ 
ــور و  ــاد دانش مح ــه ی اقتص ــروی محرک ــوان نی ــر به عن ــراِن ماه ــومِ کارگ مفه
ــا ظهــور مفهــوم »صنایــع خــالق«  خــالق اســت. ایــن گــذار در وهلــه ی اول ب
و ســپس بــا پیدایــش مفهــوم »طبقــه ی خــالق« در ارتبــاط قــرار دارد. ظهــور و 
فراگیــر شــدن مفهــوم »صنایــع خــالق« بــر تأکیــدی نویــن بــه تولیــِد محصوالِت 
خالقانــه و فرهنگــی و عــالوه بــر آن، کارگــران و زیرســاخت هایی که مســئولیت 
پشــتیبانی از ایــن صنایــع را بــر عهــده دارنــد، اشــاره دارد. از ایــن منظــر، تفســیر 
ــز و  ــکان تمرک ــر م ــه ب ــردد ک ــه می گ ــالق« ارائ ــهر خ ــوم »ش ــدی از مفه جدی
ــوالت  ــرف محص ــت دارد و در آن مص ــالق دالل ــع خ ــتیبانی کننده از صنای پش
ــد  ــد بالفعــل فرهنگــی م ــه تولی ــی نســبت ب ــی بیرون ــوان عامل فرهنگــی به عن

 .) Comunian, 2011:1159-1160(  نظــر قــرار می گیــرد
ــه، تئــوری »طبقــه ی خــالق« اســت کــه از  دومیــن تئــوری در ایــن زمین
ایــن منظــر رشــد اقتصــادی یــک شــهر بــه وجــود گروهــی اجتماعــی وابســته 
ــه  اســت کــه »طبقــه ی خــالق« نامیــده شــده اســت.  )در مــورد ایــن مفهــوم ب
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تفصیــل در مقدمــه ی کتــاب توضیــح داده شــد و نقــد مــا بــر آن بیــان گردیــد.( 
از دیــدگاه فلوریــدا افــرادِ خــالق بــه رشــد اقتصــاد منطقــه ای نیــرو می بخشــند 
ــر  ــوع و مداراگ ــر، متن ــه ابداع گ ــی را ک ــًا مکان های ــراد عموم ــه از اف ــن گون و ای
ــه ی  ــدا، 78:1390(. »طبق ــد  )فلوری ــح می دهن ــکان ترجی ــرای اس ــت را ب اس
ــا  ــه تنه ــردد، ک ــف می گ ــالق تعری ــان خ ــی از متخصص ــوان طیف ــالِق« به عن خ
ــن  ــا ای ــد. ب ــکیل می دهن ــالق را تش ــع خ ــان صنای ــی از کارکن ــش کوچک بخ
فــرض، حــال »شــهر خــالق« به مثابــه شــهری بــا برخــورداری از  )و یــا توانایــی 
در جــذب(  بیشــترین تعــداد جمعیــت خــالق قابــل تعریــف اســت. فلوریــدا 
تأکیــد می نمایــد کــه بــرای جــذب ایــن دســته از افــراد، شــهرها بایــد در ارتقــاء 
Comu�   ( فرهنــگ، تنــوع فرهنگــی و صنایــع تفریحــی خویــش تــالش نماینــد

.)nian, 2011:1160
در ســال های اخیــر تغییــر و تحــوالت ایجــاد شــده در مفاهیــم و 
نظریه هــای مربــوط بــه »شــهر خــالق« منجــر بــه آن شــده اســت کــه بســیاری 
 Pratt, ؛Reis & Kageyama, 2009 ؛Comunian, 2011(  از پژوهش گــران
2010( شــهر خــالق را مفهــومی پویــا و در حــال تغییــر بــر شــمرده و وجــود 
ــه  ــی در زمین ــای اصل ــی از چالش ه ــوم را یک ــن مفه ــف ای ــات در تعری ابهام
ــر  ــد. ب ــداد نماین ــالق قلم ــهری خ ــه ش ــتیابی ب ــور دس ــت گذاری  به منظ سیاس
ــه ی  ــای ارائ ــه ج ــه ب ــیده اند ک ــران کوش ــی از صاحب نظ ــاس برخ ــن اس ای
تعریفــی مســتقیم از ایــن مفهــوم، اشــتراکات موجــود در تعاریفــی کــه تاکنــون 
در ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت را شناســایی نماینــد. بــر ایــن اســاس ریــس و 
ــس از بررســی تعاریــف  ــا در کتاب شــان »چشــم انداز شــهر خــالق«، پ کاگه یام
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ، ب ــن زمین ــردازان در ای ــن از نظریه پ ــط 16 ت ــده توس ــه ش ارائ
ــر وجــود ســه عنصــر اساســی در  ــودن چنیــن مفهومــی، ب فوق العــاده حســی ب
 Reis & Kageyama,(  ــد از ــه عبارت ان ــد ک ــد می نماین ــالق تأکی ــهر خ ش

 :)2009:26



49

شهر خالق

1( ارتبــاط. اساســًا منظــور از تعامــل در ایــن زمینــه، پیونــد بــا 
پدیده هایــی اســت کــه در تعامــل بــا شــهر و جهــان پیرامــون بــا آن هــا مواجــه 
ــاغل و  ــی، مش ــف زندگ ــبک های مختل ــا س ــردم ب ــا، م ــد ایده ه ــتیم مانن هس
نمادهــا. عــالوه بــر آن، ایــن مســئله ایجــاد روش هــای جدیــد بــرای برقــراری 
ــی در  ــرد. حکمروای ــر می گی ــز در ب ــئولیت ها را نی ــد و مس ــا قواع ــاط ب ارتب
ــی و سیاســت ها،  ــر ســطوح دولت ــده ی دیگ ــد هماهنگ کنن ــهری خــالق بای ش
بخــش ســهامی و جامعــه ای باشــد کــه در نهایــت امــر بایــد در قبــال شــهری کــه 

ــد. ــئولیت نماین ــاس مس ــد احس ــت می کنن در آن زیس
2( فرهنــگ. ایــن مســئله تمامــی تولیــدات مــادی و غیــر مــادی، میــراث 
ــا  ــد ت ــق و تولی ــه ی خل ــی، از مرحل ــاد فرهنگ ــای اقتص ــی و زنجیره ه تاریخ
ــئله  ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ــردد. ب ــامل می گ ــع و مصــرف، را ش ــه ی توزی مرحل
کــه فرهنــگ هیــچ گاه ارزش خویــش را از دســت نــداده و نمی تــوان جایگزینــی 
ــات  ــوالت و خدم ــی محص ــت یکتای ــد توانس ــود، خواه ــی نم ــرای آن معرف ب
را افزایــش دهــد، ارزش افــزوده ای را، نــه تنهــا بــرای صنایــع فرهنگــی، بلکــه 
بــرای کل اقتصــاد شــهری فراهــم آورد و در نهایــت می توانــد بــر تــوان ســایر 
بخش هــای اقتصــادی ســنتی  )نظیــر مــد و لبــاس، نســاجی، معمــاری، ســاخت 
و ســاز عمرانــی و مــواردی از ایــن دســت( بــرای رقابــت در بازارهــای جهانــی 
بیافزایــد. نــگاهی روشــمند بــه مســئله فرهنــگ می توانــد امــکان درك مزایــای 
ــوان  ــم آورد؛ به عن ــی را فراه ــات فرهنگ ــدات و خدم ــی از تولی ــادی ناش اقتص
ــوان تســریع کننده ی مصــرف محصــوالت و  ــی مجــزا، به عن ــک بخــش صنعت ی
ــدن  ــاری ش ــرای ج ــش ب ــعی الهام بخ ــوان منب ــی و به عن ــر فرهنگ ــات غی خدم

ــوآوری در سرتاســر جامعــه.   ــت، آزادی و ن خالقی
3( پایــداری. در جهــان معاصــر، ایــن مســئله  کــه پایــداری تنهــا از طریــق 
ــه ی  ــار زمین ــر چه ــوب در ه ــرایط مطل ــه ش ــتیابی ب ــادل و دس ــعه ی متع توس
ــری  ــند، ام ــتیابی  می باش ــل دس ــی قاب ــی و محیط ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
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ــه ی  ــار زمین ــن چه ــک از ای ــر ی ــردد. ه ــوب می گ ــکار محس ــل ان ــر قاب غی
اخیر الذکــر دارای اهمیتــی حیاتــی اســت. اگــر توســعه ی فرهنگــی مــورد 
توجــه قــرار نگیــرد، هویــت شــهری محــو و نابــود خواهــد شــد. اگــر توســعه ی 
ــد مــدت  ــاه مــدت، توســعه ی بلن ــرد، رشــد کوت ــرار نگی اجتماعــی مــد نظــر ق
جامعــه ی محلــی را در پــی نخواهــد داشــت. بــازده ی اقتصــادی، بــدون شــک، 
ــد. همچنیــن   ــرای ادامــه ی حیــات شــهر محســوب می گردن عاملــی ضــروری ب
از منظــر محیطــی، عالوه بــر رابطــه ی نزدیــک میــان اقتصــاد و اکولــوژی، محیــط 
زیســت عامــل کلیــدی در برقــراری پیونــد میــان منافــع خصوصــی و عمومــی 
قلمــداد می گــردد. اهمیــت هم زمــاِن ایــن چهــار بُعــد، همــان چیــزی اســت کــه 
ــردازان  ــد نظریه پ ــورد تاکی ــی شــهری یکپارچــه« م ــِن »بازآفرین در رویکــردِ نوی
قــرار دارد. عــالوه بــر مــوارد چهارگانــه ی فــوق، تــداوم سیاســی نیــز، به ویــژه 
ــه  ــردد. ک ــوب می گ ــی محس ــئله ای حیات ــعه، مس ــال توس ــورهای در ح در کش

ــردد. ــوب می گ ــه محس ــر پیش گفت ــار عنص ــرای چه ــتیبانی ب پش
به طــور کلــی، هرچنــد ارائــه تعریفــی دقیــق و فراگیــر از »شــهر خــالق« 
ــمه های  ــه سرچش ــه ب ــا توج ــد، ام ــده باش ــدی فریبن ــا ح ــم و ت ــد مبه می توان
ــف  ــود در تعاری ــترك موج ــر مش ــن  عناص ــوم و همچنی ــن مفه ــکل گیری ای ش
متفــاوت حاکــی از تأکیــد آن بــر عامــل فرهنــگ، صنایــع فرهنگــی از یک ســوی 
و بهره گیــری از ظرفیت هــای تمامــی اعضــای جامعــه ی محلــی، از ســوی 
ــهر  ــر »ش ــن منظ ــت. از ای ــدار اس ــهری پای ــه ش ــتیابی ب ــور دس ــر، به منظ دیگ
خــالق« در عیــن بهره گیــری از توانایی هــای شــهروندان خــالق، خــود عاملــی 
خواهــد بــود بــرای شــکل گیری ایده هــای جدیــد و انگیــزش و بالفعــل 
ــه مســائل و  ــایر شــهروندان در پاســخ گویی ب ــه ی س ــای نهفت ــودن ظرفیت ه نم
ــد  ــا مواجــه خواهن ــا آن ه ــی ب ــط پیرامون ــا محی ــل ب ــه در تعام ــی ک چالش های
شــد. »شــهر خــالق« متعلــق بــه طبقــه ی خاصــی نیســت، بلکــه تجلی مشــارکت 
فعــال تمامــی شــهروندان در حــل  خالقانــه ی مســائلی اســت کــه شــهر بــه آن هــا 

دچــار اســت.
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»امــروزه برنامه ریــزان دریافته انــد کــه توجــِه صــرف بــه ابعــادِ کالبــدی 
ــد. بلکــه  ــداری در اجتمــاع رهنمــون نمی کن ــا را به ســوی پای و محیطــی، م
ــه  ــه ب ــدی، توج ــائِل کالب ــر مس ــالوه ب ــم، ع ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ب
ــا  ــایی محرك ه ــراد، شناس ــان اف ــِل می ــِی تعام ــِل چگونگ ــی از قبی موضوعات
و عوامــِل انگیزاننــده و ایــن مســأله کــه تحــت چــه شــرایطی ســاکناِن یــک 
جامعــه ی محلــی، مســئولیِت محیــِط مســکونِی خویــش را برعهــده گرفتــه، 
آن را متعلــق بــه خویــش دانســته و شــیوه ی زندگــِی خویــش را بــا شــرایِط 
ــرای خلــِق محیط هایــی  ــود. ب ــاق می دهنــد، ممکــن خواهــد ب محیطــی انطب
کــه قــادر بــه پاســخ گویی بــه تغییــراِت حــادث در محیــِط شــهری 
ــِی  ــذار و چگونگ ــِط اثرگ ــات، محی ــِی احساس ــد ارزیاب ــا نیازمن ــند، م باش
ــا  ــه آن ه ــه ب ــه توج ــوری ک ــتیم. ام ــرم  هس ــاخت هاِی ن ــکل گیرِی زیرس ش
بــه مهارت هایــی بیــش از آن چــه برنامه ریــزان در قالــب راه حل هــای 
کالبــدی ارائــه می دهنــد، نیازمنــد اســت و عــدم توانایــی در انجــام آن هــا، 
گســترش نارضایتی هــا و بدبینی هایــی را نســبت بــه محیــط شــهری موجــب 
می شــود کــه خــود نشــانگِر تــرس از بــروز مجموعــه ای از مشــکالِت جدیــد 

ــدری و دیگــران، 1394: 20(. اســت«  )الن
رویکردهای�مختلف�در�دستیابی�به�شهر�خالق

ــوم شــهر  ــش مفه ــه از پیدای ــش از دو ده ــس از گذشــت بی ــون و پ تاکن
ــان  ــاط می ــراری ارتب ــور برق ــی به منظ ــای متفاوت ــان از رویکرده ــالق، محقق خ
شــهر و خالقیــت  )Redaelli, 2011:86( و بررســی ســازوکارهای عملکــردی 
Gor�   ( اقتصــاد فرهنگــی و یــا خالقانــه در محیط هــای شــهری بهــره گرفته انــد
dach, 2012(. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن رویکردهــا خــود عمومــًا از گفتمان 
صنعــت فرهنگــی ـ و به طــور کلــی اقتصــاد فرهنگــی کــه بــر فرهنــگ به عنــوان 
یکــی از بخش هــای اصلــی اقتصــادی، همچــون صنعــت و یــا خدمــات، تأکیــد 
ــن و در اواخــر دهــه ی 1940 توســط  ــش از ای ــه پی ــد ک دارد ـ نشــأت می گیرن
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ــات سیاســت گذاری و توســعه ی اقتصــادی  ــو وارد ادبی ــر آدورن فالســفه ای نظی
ــر در بســتر شــهری نمــودی  شــد  )O’Connor, 2007:9( و در ســال های اخی
ــد  ــب تأکی ــز خــود در قال ــن مســئله نی ــه ای ــه اســت؛ ک مجــدد و گســترده یافت
دوبــاره بــر نقــش شــهرها در نظــام اقتصــادی پسافوردیســم ناشــی از نظریــات 
مانوئــل کاســتلز و همچنیــن  نظریــات اقتصــادی پورتــر اقتصــاددان آمریکایــی در 
زمینــه ی مزیت هــای رقابتــی ناشــی از تجمــع صنایــع در مکان هــای جغرافیایــی 
قابــل پیگیــری اســت. بــر ایــن اســاس، در ادامــه مهم تریــن رویکردهــای ارائــه 

شــده در ایــن زمینــه بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

رویکرد�برنامه�ریزی�فرهنگی
ــه  ــر نقــش برنامه ریــزی ب برنامه ریــزی فرهنگــی رویکــردی اســت کــه ب
عنــوان فرآینــدی کــه طــی آن ابعــاد مختلــِف زندگــِی شــهری ـ ابعــاد اقتصــادی، 
ــتند ـ  ــهر هس ــک ش ــگ ی ــده ی فرهن ــکیل دهن ــه تش ــدی ک ــی و کالب اجتماع
Redael�   ( ــد دارد ــد، تأکی ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــه م ــورت یکپارچ به ص
ــف  ــرایط مختل ــت ش ــا و تح ــی در مکان ه ــزی فرهنگ li, 2011:86(. برنامه ری
ــه خــود می گیــرد و مفهومــی بســیار وســیع تلقــی  ــا و تعاریــف مختلفــی ب معن
ــزی فرهنگــی  ــان برنامه ری ــرخی از محقق ــردد  )Redaelli, 2013:644(. ب می گ
را به عنــوان فرآینــد سیاســت گذاری بــرای توســعه ی فرهنگــی توصیــف 
ــدی  ــه فرآین ــه مثاب ــرد را ب ــن رویک ــرخی ای ــد  )Gordach, 2010(. ب نموده ان
ــی  ــوم تجرب ــانه و عل ــای فرهنگــی و انسان شناس ــازِی تالش ه ــرای یکپارچه س ب
ــِت  ــا عدال ــط ب ــارِ طراحــی شــهری، توســعه ی اقتصــادی و مســائل مرتب در کن
ــرای  ــی ب ــِت زندگ ــی از کیفی ــطِح باالی ــه س ــتیابی ب ــورِ دس ــه منظ ــی ب اجتماع
ــر از  ــرخی دیگ ــد  )Jones, 1993:90(. ب ــف کرده ان ــهروندان تعری ــی ش تمام
محققــان چنیــن تأکیــد داشــته اند کــه برنامه ریــزی فرهنگــی بــه معنــای 
ــانه  ــی و انسان شناس ــردی فرهنگ ــه رویک ــت بلک ــگ« نیس ــزی فرهن »برنامه ری
ــی  ــد نگاه ــه نیازمن ــر دارد ک ــد نظ ــت گذاری را م ــزی و سیاس ــه برنامه ری ب
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ــر  ــت  )Ghilardi, 2001( و وجود عناص ــزی اس ــه  برنامه ری ــدی ب ــِر کالب غی
و مالحظــات فرهنگــی در تمامــی مراحــِل فرآینــد برنامه ریــزی و توســعه 
ــن  برخــی از محققــان  را تضمیــن می کنــد  )Mercer, 2002:170(. همچنی
ــی  ــه ی محل ــعه جامع ــرای توس ــزاری ب ــوان اب ــی را به عن ــزی فرهنگ برنامه ری
ــم فرهنگــی  ــه خــود از مفاهی ــی، ک ــه  عملیات ــک برنام ــه از ی ــف نمــوده ک تعری
ــی و  ــای اجتماع ــه نیازه ــخ گویی ب ــور پاس ــرد، به منظ ــره می گی ــنری به و ه
 .)Redaelli, 2013:644(  ــت ــده  اس ــکیل ش ــی تش ــه ی محل ــادی جامع اقتص
ــده و  ــتفاده ی درونی ش ــر اس ــی ب ــزی فرهنگ ــرد برنامه ری ــی رویک ــور کل به ط
ــته و  ــد داش ــی تأکی ــه ی محل ــعه ی جامع ــی در توس ــع فرهنگ ــردی از مناب راهب
ــا توســعه ی انســانی و  ــی فعالیت هــای فرهنگــی ب ــان تمام ــد می ایجــاد پیون

.)Sirayi, 2008:335(  ــر دارد ــی را در س ــه ی محل ــعه ی جامع توس
فلســفه ی وجــودی مــدل برنامه ریــزی فرهنگــی گســترش هنرهــای 
ــه ی   ــا نقط ــرك و ی ــوان مح ــی به عن ــراث فرهنگ ــی و می ــگ بوم ــی، فرهن محل
ــایگی  ــد همس ــه و واح ــاس محل ــعه در مقی ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــی ب جهِش
اســت. ایــن رویکــرد بــر شناســایی و گســترش منابــع فرهنگــی جامعــه ی محلــی 
در یــک فرآینــد برنامه ریــزِی فراگیــر و به خــوبی ســاختاردهی شــده، 
ظرفیت ســازی، نهادســازی و ایجــاد تعامــل در درون و در میــان جوامــع  محلــِی 
ــر  ــدل به تصوی ــن م ــا در ای ــن رویکرده ــد دارد. یکــی از مهم تری ــف، تأکی مختل
کشــیدن و ارزشــیابی ســرمایه ها، دارایی هــای و نیازهــای فرهنگــی یــک 
ــوت و حــل مشــکالت  ــاط ق ــد زدن نق ــم پیون ــور به ه ــهری به منظ ــه ی ش ناحی

 .)Gordach, 2012:3(  ــت ــود اس موج
اغلــب تحقیقــاِت انجــام شــده در ایــن زمینــه بــر ســرمایه گذاری به منظــورِ 
ــن  ــرکت های کوچــک و همچنی ــی و ش ــمی و مردم ــِر رس ــای غی ــاد نهاده ایج
ــاِن فرهنگــِی ســاکن در محــالت  بهره گیــری از ظرفیت هــای هنرمنــدان و کارکن
مســکونی بــا درآمــِد پاییــن تأکیــد دارنــد. غالبــًا در ایــن مــدل از ســرمایه گذاری 
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ــای  ــرای پروژه ه ــده و اج ــزی ش ــی برنامه ری ــی فرهنگ ــاد نواح بر روی ایج
ــتیبانی از  ــاد و پش ــر ایج ــی ب ــت اصل ــده و اولوی ــاب ش ــاس اجتن ــزرگ مقی ب
ــع  ــکل از مناب ــی متش ــوان توده های ــی«، به عن ــالِت فرهنگ ــه هایی از مح »خوش
ــه ی  ــری غیرانتفاعــی، کســب و کارهای خالقان فرهنگــی شــامل ســازمان های هن
ــود  ــر خ ــن ام ــه ای ــرار دارد، ک ــه، ق ــاکن در محل ــدان س ــور و هنرمن محله مح
ــی و  ــارکت های مدن ــطح مش ــای س ــه ها در ارتق ــن خوش ــت ای ــی از اهمی ناش
ــری  ــرای حرکــت به ســوی توســعه فرهنگــی و هن افزایــش فرصت هــای الزم ب
ــن  ــده در ای ــام ش ــات انج ــن تحقیق ــت  )Gordach, 2012: 3(. از مهم تری اس
ــی   ــزی فرهنگ ــر برنامه ری ــهرها و هن ــون ، ش ــاری همچ ــه آث ــوان ب ــه می ت زمین
به ســوی  حرکــتی  فرهنگــی:  برنامه ریــزی   ،)Montgomery, 1990(
ــزی  ــع برنامه ری ــاب مرج ــی  )McNulty, 1991(، کت ــه مدن ــعه ی جامع توس
Landry & Bi�(  شــهر خــالق ،)Grogan & Mercer, 1995   ( فرهنگــی
ــی   ــه ی محل ــی در جامع ــزی فرهنگ ــع برنامه ری ــاب مرج anchini, 1995(، کت
 Ghilardi,(  ــی ــوع فرهنگ ــی و تن ــزی فرهنگ )Dreeszen, 1997(، برنامه ری
 ،)Evans, 2001(  برنامه ریــزی فرهنگــی: یــک رنســانس شــهری؟ ،)2001
 Mercer,(  برنامه ریــزی فرهنگــی بــرای توســعه ی شــهری و شــهرهای خــالق
2006(  و پژوهش هــای کاربــردی انجــام شــده توســط محققانــی نظیــر رادئلــی  
هامــامی    ،)Connolly, 2013( کانولــی    ،)Redaelli, 2013a & 2013b(

ــود.  ــاره نم ــواچ  )Kovacs, 2011( اش )Hammami, 2012( و ک
به عنــوان یکــی از پایه تریــن پژوهش هــا در ایــن زمینــه، النــدری 
و بیانچــی  )Landry & Bianchini, 1995( در کتــاب خویــش، »شــهر 
خــالق«، نیــاز برنامه ریــزان بــه گــذار از مفاهیــم برنامه ریــزی ســنتی و 
ارائــه ی راه حل هــای صرفــًا کالبــدی را به منظــور بهبــود محیــط شــهری، 
ــد  ــه ای جدی ــق گون ــرم« از طری ــاخت های ن ــالق و »زیرس ــی خ ــاد محیط ایج
 Landry & Bianchini,(  از مشــارکت ها را مــورد تأکیــد قــرار می دهنــد
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ــزی  ــه برنامه ری ــع و کلی نگــر ب ــن دو پژوهشــگر، رویکــردی جام 1995:18(. ای
ــور  ــی به منظ ــخصه های اساس ــی از مش ــر طیف ــرار داده و ب ــویق ق ــورد تش را م
ــم  ــه ی نظ ــر پای ــردی ب ــامل رویک ــعه، ش ــق توس ــتراتژی های موف ــترش اس گس
ــأت  ــهری نش ــرزندگی ش ــی و س ــال، پویای ــن ح ــده و در عی ــاختاردهی ش س
ــی، اشــاره نمــوده و  ــزی شــده و نظــم طبیع ــِر برنامه ری ــه از توســعه ی غی گرفت
ــر ایجــاد  ــزی بنیان هــای قلمــروی خــالق ـ نظی ــی را به منظــور پی ری راهکارهای
تعــادل میــان جهانی شــدن و بومی گرایــی، ایجــاد فضایــی بــرای تبلــور افــراد و 
ــی  ــازمانی و نگاه ــای س ــت ها و موفقیت ه ــاب شکس ــالق، بازت ــای خ پروژه ه
 Landry &(  ــد ــه می نماین ــت شــهری ـ ارائ ــم ســنتی مدیری ــه مفاهی مجــدد ب

 .)Bianchini, 1995:25-30
همچنیــن سیرایــی  )Sirayi, 2008( در پژوهشی، وضعیــِت برنامه ریزِی 
فرهنگــی و چگونگــی تمهیــد نیازهــای فرهنگــی در فرآیند نوســازِی شــهری در 
شــهرهای آفریقــای جنوبــی، به طــور نمونــه شــهرهای ژوهانســبورگ و شــوان، را 
مــورد بررســی قــرار داده اســت. وی برنامه ریــزی فرهنگــی را ابــزاری مفیــد برای 
ــداد  ــتای توســعه ی فرهنگــی قلم ــی در  راس ــع محل ــی و جوام ــای محل دولت ه
نمــوده و بــر اهمیــت ایــن رویکــرد بــه منظــورِ تمرکــز بــر روی عوامــل اثرگــذار 
بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان تأکیــد می نمایــد. عــالوه بــر آن، سیرایــی، ایــن 
مــدل را ابــزاری بــرای برقــراری ارتبــاط میــان توســعه ی فرهنگــی و دیگر اقســام 
ــای محلــی در  ــت دولت ه ــته و از آن به عنــوان عاملــی در دس ــعه دانس توس
پاســخ گویی و رفــع چالش هــای جوامــع محلــی نظیــر جدایی گزینی هــای 
طبقاتــی، عــدم انســجام، نژادپرســتی، تبعیــض جنســی، بیگانه هراســی و 
ــدگاهِ وی  ــد  )Sirayi, 2008: 337(. از دی ــاد می نمای ــت فرهنگــی ی ــول هوی اف
ــد  ــیه ای در فرآین ــی حاش ــگ را از موضوع ــر و فرهن ــی، هن ــزِی فرهنگ برنامه ری
ــگ را  ــد و فرهن ــا می ده ــد ارتق ــن فرآین ــل ای ــز ثق ــوی مرک ــزی به س برنامه ری
ــه ی  ــر جامع ــذار ب ــات اثرگ ــاب تصمیم ــرای انتخ ــی ب ــوع اصل ــوان موض به عن
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محلــی مطــرح می نمایــد و بــر ایــن اســاس بــر نیــاز برنامه ریــزان بــه شناســایی 
ســبک زندگــی مــردم، چگونگــی بــه انجــام رســانیدن فعالیت هــا توســط آنــان 
ــد  ــی تأکی ــط پیرامون ــر و محی ــا یکدیگ ــان ب ــل آن ــوه ی تعام ــت نح و در نهای

 .)Sirayi, 2008:340( ــد می نمای
ــی  ــای جنوب ــت نابســامان شــهرهای آفریق ــه وضعی ــا اشــاره ب ســیرایی ب
ــودِ  ــم وج ــهری، علی رغ ــط ش ــت محی ــادی و كیفی ــی، اقتص ــر اجتماع از منظ
ــدم  ــر ع ــازی، ب ــازی و نوس ــای بازس ــا و برنامه ه ــترده از پروژه ه ــی گس موج
وجــود رویکــرد برنامه ریــزی فرهنگــی تأکیــد نمــوده و ایــن مســئله را 
ــه  ــائل پیش گفت ــه مس ــخ گویی ب ــل و پاس ــدم ح ــی در ع ــل اصل ــوان عام به عن
ــی  ــزی فرهنگ ــرد برنامه ری ــاذ رویک ــاس اتخ ــن اس ــر ای ــد و ب ــداد می نمای قلم
ــور  ــهری به منظ ــت های ش ــر سیاس ــا دیگ ــودن آن ب ــه نم ــپس یکپارچ و س
ــت  ــد )Sirayi, 2008: 341(. وی در نهای ــروری می دان ــکالت را ض ــل مش ح
ــی و  ــزی؛ 2( تمرکززدای ــت مرک ــات دول ــر گرایش ــر: 1( تغیی ــی نظی ــر عوامل ب
اعطــای حــق تصمیم گیــری بــه ســطوح محلــی؛ 3( انــدازه و ماهیــت بازارهــای 
ــه  ــر ب ــای مداخله گ ــد بخش ه ــی؛ 4( تعه ــای فرهنگ ــرای فعالیت ه ــی ب محل
توســعه ی اقتصــاد محلــی؛ و 5( مهــار و کنتــرل اثــرات مدل هــا و رویکردهــای 
بیرونــی بــر سیاســت گذاری محلــی؛ بــه عنــوان عوامــِل ضــروری در موفقیــِت 

.)Sirayi, 2008: 342-343(  برنامه ریــزی فرهنگــی تأکیــد می کنــد

رویکرد�توسعه�نواحی�فرهنگی
مفهــوم محله هــا و یــا بــه طــور دقیق تــر نواحــی فرهنگــی، کــه 
ریشــه های آن را می تــوان در ادبیــات مربــوط بــه توســعه ی مجــدد و بازآفرینــی 
ــر  ــًا اشــاره دارد ب نواحــی شــهری در آمریــکای شــمالی جســتجو نمــود، عموم
ــرای تمرکــز فعالیت  هــای فرهنگــی و  ــی ب ــوان مکان محدوده هــای شــهری به عن
هنــری کــه اغلــب کانــون سیاســت گذاری بــه منظــور احیــای ایــن محدوده هــا 
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ــی  ــع فرهنگ ــی، صنای ــای نمایش ــر هنره ــی نظی ــی فعالیت های ــق مکانیاب از طری
ــن  ــد  )Santagata, 2006:1103(. در ای ــرار می گیرن ــی ق ــهیالت فراغت و تس
ــی نواحــی  ــد بازآفرین ــی را در فرآین ــی کانون ــگ جایگاه ــر و فرهن رویکــرد هن
قهــوه ای درون شــهری بــه خــود اختصــاص داده و توســعه ی فرهنگــی، در کنــار 
ــر عهــده خواهــد  ــای آن هــا ب ــر در احی ســایر راهبردهــای توســعه، نقشــی مؤث
داشــت  )Frust-Kumpf, 1998:9(. محله هــای فرهنگــی اغلــب به عنــوان 
ــه ی  ــعه ی یکپارچ ــدف از آن توس ــه ه ــیع تر، ک ــردِ وس ــک راهب ــی از ی بخش
فرهنگــی و اقتصــادی اســت، مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. به طــور کلی ایــن 
رویکــرد بــر آن اســت تــا راهبردهــای مختلــِف توســعه ی نواحــی درون شــهری 
را به منظــور اســتفاده ی بیشــتر از هنــر و فرهنــگ همــراه بــا تولیــد محصــوالت 
Mont�   ( ــا یکدیگــر ترکیــب نمایــد فرهنگــی و ایجــاد مکان هــای فرهنگــی ب

.)gomery, 2003:293
در واقــع ویژگــی اصلــی ایــن رویکــرد کــه آن  را از ســایر رویکردهــای 
ــور  ــه به منظ ــی آگاهان ــوان مدل ــتفاده از آن به عن ــازد اس ــز می س ــابه، متمای مش
ــر،  ــارت دیگ ــه  عب ــت. ب ــول اس ــه اف ــهری و رو ب ــی درون ش ــی نواح بازآفرین
عمومــًا از ایــن رویکــرد بــه عنــوان یــک ســازوکار و ابــزار سیاســتی بــه منظــورِ 
Montgom�   ( می شــود گرفتــه  بهــره  درون شــهری  نواحــِی  بازآفرینــی 
ــول  ــکل دهنده ی اص ــه ش ــرد، ک ــن رویک ــی ای ــده ی اصل ery, 2003: 294(. ای
ــرای  ــی ب ــوان عامل ــر به عن ــگ و هن ــتفاده از فرهن ــت، اس ــز اس ــه ی آن نی اولی
ــن  ــر ای ــت. ب ــا اس ــد احی ــهری نیازمن ــای درون ش ــادی محدوده ه ــد اقتص رش
اســاس، برخــی از نویســندگان بــا تعریــف ایــن محــالت به عنــوان محــدوده ای 
ــی  ــای فرهنگ ــات و دارایی ه ــی از امکان ــواع مختلف ــه در آن ان ــی ک جغرافیای
ــی را  ــت اصل ــد دو مزی ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــز در کن ــورت متمرک به ص
ــد از:  ــه عبارت ان ــد ک ــر می گیرن ــی در نظ ــالت/ نواح ــه از مح ــرای این گون ب
ــت  ــرات مثب ــا اث ــته از کانون ه ــن دس ــه ای ــود دارد ک ــواهدی وج ــت، ش نخس



58

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

بســیاری را بــرای محصــوالت و تولیــدات فرهنگــی بــا خــود بــه همــراه دارنــد، 
هنرمنــدان و دیگــر شــاغلین بخــش فرهنــگ و هنــر بــا یکدیگــر تعامــل نمــوده، 
یــاد می گیرنــد، بــه رقابــت می پردازنــد و ایده هــای خویــش را بــا یکدیگــر در 
میــان می گذارنــد. دوم، شــواهد بسیــاری وجــود دارد مبنــی بــر اثــرات توزیعــی 
 Stern(  ــی ــی پیرامون ــع محل ــر جوام ــی ب ــن کانون های ناشــی از وجــود چنی

.)& Seifert, 2007a:6
ــی  ــادِ نواح ــرای ایج ــزه ب ــن انگی ــن و اصلی تری ــت ـ کمپ  مهم تری فارس
فرهنگــی را احیــا و باززنده ســازی نواحــی شــهر بــر می شــمارد. وی بــا تعریــف 
ــه  ــط ک ــای مختل ــا کاربری ه ــه  ای مشــخص ب ــوان »ناحی نواحــی فرهنگــی به عن
در آن تمرکــز باالیــی از تســهیالت فرهنگــی بــه مثابــه عاملــی انگیزنــده عمــل 
ــهیالت  ــز تس ــی را تمرک ــته از نواح ــن دس ــی ای ــاخصه ی اصل ــد«، ش می نمای
فرهنگــی دانســته امــا بــا ایــن حــال وجــود دیگــر کاربری هــای ســازگار را بــرای 
موفقیــت الزامــی می پنــدارد. وی مــواردی نظیــر باززنده ســازی نواحــی معینــی 
از شــهر، افزایــش ســاعات فعالیــت، برقــراری امنیــت و ایجــاد جاذبــه، فراهــم 
ــازمان های  ــدان و س ــت  هنرمن ــرای فعالی ــهیالت الزم ب ــات و تس ــودن امکان نم
هنــری، ایجــاد مشــاغل جدیــد و مســکن بــرای هنرمنــدان و در نهایــت افزایــش 
پیونــد میــان ناحیــه بــا کل جامعــه ی محلــی به عنــوان مهم تریــن اهــداف ایجــاد 
نواحــی فرهنگــی بــر می شــمارد. همچنیــن وی گونه هــای متفاوتــی از نواحــی 
ــای  ــه مجموعه ه ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه از مهم تری ــد ک ــاد می نمای ــی ی فرهنگ
فرهنگــی، نواحــی فرهنگــی متمرکــز بــر مؤسســه های هنــری، نواحــی فرهنگــی 
ــر  ــز ب ــری و تفریحــی و نواحــی فرهنگــی متمرک ــای هن ــر فعالیت ه ــز ب متمرک

.)Frust-Kumpf, 1998:10-15(  تولیــد محصــوالت فرهنگــی اشــاره نمــود
در زمینــه ی انتخــاب محــدوده ی شــهری مناســب بــرای ایجــاد محله هــا 
ــیل الزم در  ــود پتانس ــر وج ــمندان ب ــی از اندیش ــی، برخ ــی فرهنگ ــا نواح و ی
تمامــی نواحــی شــهری نیازمنــد بازســازی و احیــا بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک 
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ناحیــه ی فرهنگــی تأکیــد نموده انــد  )Frust-Kumpf, 1998(. ایــن در حالــی 
اســت کــه برخــی دیگــر از صاحب نظــران، ایــن دیــدگاه را بســیار ســاده انگارانه 
ــای  ــی و ویژگی ه ــی نواح ــای فرهنگ ــی دارایی ه ــر ارزیاب ــوده و ب ــداد نم قلم
Montgom�   ( ــد ــد نموده ان ــا تأکی ــیل آن ه ــنجش پتانس ــور س ــی به منظ مکان
ery, 2003 ;Stern & Seifert, 2007a, 2007b(. در ایــن زمینــه، مونتگومــری 
ــا الگــو گرفتــن از نظریــه  در پژوهــش خویــش  )Montgomery, 2003( و ب
کانتــر  در مــوردِ مــکان، تمامــِی مکان هــای موفــق شــهری را از مجموعــه عناصــر 
ــه ی  ــه ارائ ــاس ب ــن اس ــر ای ــد و ب ــکل می دان ــی متش ــی و معنای ــی، فرم فعالیت

ــردازد.  ــت محــالت فرهنگــی می پ ــرای موفقی شــاخص هایی ب
ــه ی  ــک محل ــاد ی ــرای ایج ــرط های الزم ب ــی از پیش ش ــری یک مونتگوم
ــد  ــکان تولی ــِق فرهنگــی را وجــود فعالیت هــای فرهنگــی و در صــورت ام موف
و مصــرِف محصــوالِت فرهنگــی بــر می شــمارد و در عیــن حــال چنیــن خاطــر 
نشــان می نمایــد کــه »مکانــی کــه از فعالیت هــای فرهنگــی مناســبی برخــوردار 
ــا کل شــهر،  ــرم شــهری مناســبی ـ از منظــر دسترســی، انســجام ب ــا ف اســت ام
محله هــای پیرامونــی و غیــره ـ را دارا نیســت، نمی توانــد به عنــوان یــک 
ــه ی  ــد از عرص ــه ی تولی ــه در آن عرص ــرا ک ــد چ ــل کن ــی عم ــه فرهنگ محل
مصــرف جــدا افتــاده اســت. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه محــالت فرهنگــی و 
ــی  ــب مکان ــد در قال ــالق، نمی توانن ــاد خ ــای اقتص ــی گونه ه ــت تمام در حقیق
دور افتــاده از منظــِر جغرافیایــی و بــدون شــاخصه های یــک مــکان شــهری بــه 
ــه ی فرهنگــی،  ــک محل ــارغ از دیگــر مســائل، ی ــد. ف ــه داهن ــات خــود ادام حی
ــک  ــن ی ــر ای ــا باشــد. عــالوه ب ــی از معن ــد خال ــکان، نمی توان ــک م ــوان ی به عن
ــم و  ــار، مفاهی ــب آث ــدی را در قال ــای جدی ــد معن ــه نتوان ــه ی فرهنگــی، ک محل
ایده هــای جدیــد تولیــد نمایــد، تنهــا تقلیــدی ظاهــری خواهــد بــود از مکانــی 
دیگــر کــه در زمانــی متفــاوت واقــع بــوده اســت و یــا تقلیــدی از خویــش در 
دوره هــای زمانــی پیشــین. بــر ایــن اســاس یــک محلــه ی فرهنگــی خــوب باید 
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عنصــر مشــروعیت و در عیــن حــال نــوآوری و تحــول را بــا خویــش نهادینــه 
ســازد«  )Montgomery, 2003:302(. در واقــع محله هــا و یــا نواحــی 
فرهنگــی بــرای موفقیــت بایــد مزیت هــای خویــش را حفــظ کــرده و در عیــن 
حــال انعطاف پذیــر، انطباق پذیــر و پذیــرای تغییــرات، ایده هــای جدیــد و 
ــه زودی  ــن صــورت ب ــر ای ــند و در غی ــور باش ــام ام ــرای انج ــن ب ــای نوی راه ه

 .)Kim, 2012:142(  ــد شــد ــد خواهن ناپدی
ــا و  ــر احی ــی، ب ــی فرهنگ ــا نواح ــا و ی ــاد محله ه ــی، ایج ــور کل به ط
ــا بهره گیــری از عامــِل فرهنــگ و ویژگی هــای  باززنده ســازِی نواحــی شــهری ب
فرهنگــی جامعــه ی محلــی تأکیــد دارد. بنیان هــای نظــری ایــن رویکــرد هرچنــد 
در تجربیــات عمومــًا آمریکایــی و بــه میــزان کمتــری، اروپایــی در باززنده ســازی 
ــر اســتفاده از  ــا در ســال های اخی ــی شــهری ریشــه دارد، ام نواحــی صنعت زدای
اصــول به دســت آمــده از ایــن تجربیــات دســتورالعملی شــده اســت بــرای ایجــاد 
نواحــِی فرهنگــی در دیگــر نقــاط جهــان  )Kim, 2012; Tam, 2009(. در واقــع 
ماهیــِت محلــی فرهنــگ و ویژگی هــای فرهنگــی جامعــه ی محلــی بومی ســازی 
دســتورالعمل ها ارائــه شــده را، بــدون توجــه بــه ویژگی هــای مکانــی کــه ایــن 
ــر  ــن ام ــه ای ــازد ک ــر می س ــده اند، امکان پذی ــه ش ــرای آن تهی ــتورالعمل ها ب دس
ــی از  ــه ی محل ــای فرهنگــی جامع ــد بررســی و شــناخت ویژگی ه خــود نیازمن
ــوان  ــه عن ــه فرهنــگ ب ــن بخشــی و توجــه ب یــک ســوی و  همکاری هــای بی

بخشــی حیاتــی از سیاســت جامــع توســعه ی شــهری از ســویی دیگــر اســت.

رویکرد�طبقه�ی�خالق
ــان  ــاط می ــراری ارتب ــه ی برق ــدی در زمین ــرد کلی ــر از رویک ــی دیگ یک
ــًا  ــه عموم ــه ی خــالق« اســت ک ــوری »طبق ــت، تئ محیط هــای شــهری و خالقی
 Florida, 2002a, 2002b, 2004, 2007;(  برگرفتــه از آثــار ریچــارد فلوریــدا
برنامه ریــِز   )  Florida & Mellander, 2010; Florida et al., 2012
ــر ارتبــاط  منطقــه ای آمریکایــی اســت. در ســال های اخیــر، دکتریــن وی، کــه ب
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ــاد  ــدف از آن ایج ــد دارد و ه ــادی تأکی ــعه ی اقتص ــالق و توس ــراد خ ــان اف می
ــه  ــالق، ب ــه ی خ ــتیبانی از طبق ــذب و پش ــور ج ــی به منظ ــای محیط ظرفیت ه
عنــوان گروهــی از متخصصــان کــه مهم تریــن شــاخصه های آنــان برخــورداری 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــه در کار خوی ــت ک ــه ای اس ــای خالقان از مهارت ه
ــه  ــادات بســیاری ک ــم انتق ــد، اســت  )Redaelli, 2011:86( و علی رغ می دهن
ــاری  ــر آن جــاری اســت  )Markusen, 2006, 2008; Peck, 2005(، بسی ب
از دولت هــا در سرتاســر جهــان را تحــت تأثیــر قــرار داده  )Kong, 2014:3( و 
جایــگاه مطلوبــی را در مباحــث مربــوط بــه سیاســت گذاری شــهری بــه خــود 

 .)Gordach, 2012(  ــت ــاص داده اس اختص
ــه ی شــهر و  ــدا« در زمین ــدگاهِ »ریچــارد فلوری ــه طــرِح دی ــن بخــش ب ای
طبقــه ی خــالق و نقــد دیــدگاه وی اختصــاص دارد. بــرای آنکــه بتــوان تصویــِر 
ــت را در  ــه او خالقی ــد ک ــد دی ــدا بای ــت، ابت ــدا داش ــدگاه فلوری ــری از دی بهت
چــه می دانــد و چــه کســانی را افــرادی بر می شــمرد کــه در جامعــه ی رو 
ــه پیشــرفِت وی، طبقــه ی خــالق را مشــخص می ســازند. فلوریــدا شــهرها را  ب
ــده ی او  ــه عقی ــد. ب ــدا، 1390: 25( می دان ــت«  )فلوری »نقطــه ی جــوِش خالقی
جایــگاه امــروزِی خالقیــت، شــهرها هســتند. از نظــر وی، شــهرها »بــرای مدتــی 
طوالنــی وســیله ای بــرای تحــرك، تمرکــز و هدایــِت انــرژی انســانی در مســیِر 
خالقــی بوده انــد. آن هــا آن انــرژی را بــه ابداعــات هنــری، فنــی، اشــکال جدیــد 
ــد«   ــل می کنن ــدن تبدی ــه و تم ــم جامع ــعه ی پارادای ــت و توس ــارت، صنع تج
ــورهای  ــان در کش ــوم کارکن ــک س ــه ی ــد ک ــدا، 1390: 25(. او می گوی )فلوری
پیشــرفته ی صنعتــی، در بخش هــای خــالق »مثــِل علــوم، مهندســی، تحقیــق و 
توســعه، صنایــع متکــی بر تکنولــوژی، هنــر، موســیقی، فرهنگ، زیبایی شناســی 
ــر دانــش مراقبــت بهداشــت،  ــا در حرفه هــای متکــی ب و کارهــای طراحــی و ی

ــدا، 1390: 28( مشــغول هســتند. ــی و حقــوق«  )فلوری مال
ــا  ــرد، ام ــام می ب ــالق ن ــراد خ ــوان اف ــه عن ــراد ب ــن اف ــه او از ای ــا اینک ب
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اذعــان دارد کــه هــر انســانی خــالق اســت  )فلوریــدا، 1390: 28( و تنهــا بایــد 
ــه  ــن ب ــدا، 1390: 29(.  بنابرای ــرد را آتــش زد  )فلوری ــور خــالق درون هــر ف تن
ــه  ــزی برخــی شــهرها را، ب ــه چــه چی ــن پرســش می گــردد ک ــاِل پاســِخ ای دنب

ــازد؟  ــت می س ــزمِ خالقی ــازِی مکانی ــرای فعال س ــب تری ب ــهرهای مناس ش
ــدا، 1390:  ــت  )فلوری ــادی اس ــد اقتص ــِش رش ــدا، افزای ــدف فلوری ه
ــدا خــرده  ــر فلوری ــوان از آن منظــر ب 32(. ایــن آن چیــزی اســت کــه شــاید بت
ــراِی رشــِد همــه  ــی ب ــد مبنای ــه تنهایــی می توان ــا رشــد اقتصــادی ب گرفــت. آی
ــر  ــرده اســت و ب ــدف خــود را انتخــاب ک ــال او ه ــن ح ــا ای ــد؟ ب ــه باش جانب
ــرد   ــه پیــش می ب ــوژی، اســتعداد و مــدارا، ایــده ی خــود را ب ســه محــورِ تکنول
ــِد  ــِب رش ــهری مناس ــاِی ش ــه فض ــش از آنک ــا پی ــدا، 1390: 32(. ام )فلوری
اقتصــادِی فلوریــدا را از دیــد وی تشــریح کنیــم، ابتــدا بهتــر اســت کــه بگوییــم 
کــه طبقــه ی خــالق از دیــد او دقیقــًا چــه از چــه افــرادی تشــکیل شــده اســت.
ــتاداِن  ــان، اس ــمندان، مهندس ــالق را دانش ــه ی خ ــدا، طبق ــد فلوری از دی
ــه ها،  ــرگرم کنندگان، هنرپیش ــدان و س ــندگان، هنرمن ــاعران، نویس ــگاه، ش دانش
نویــن:  جامعــه ی  فکــرِی  رهبــراِن  همینطــور  و  آرشــیتکت ها  طراحــان، 
ــِر رمــان، ســردبیران، اشــخاِص فرهنگــی، محققــاِن متخصــص،  نویســندگان غی
تحلیلگــران و دیگــر افــرادِ متفکــر هســتند. مــاورای ایــن گــروه اصلــی، طبقــه ی 
ــیع  ــته ی وس ــه در رش ــت ک ــالق اس ــای خ ــامل حرفه ای ه ــن ش ــالق همچنی خ
صنایــع بــا دانــِش زیــاد، ماننــد بخش هــای داراِی تکنولــوژی پیشــرفته، 
ــاری، کار  ــِت تج ــکی و مدیری ــی و پزش ــاِی حقوق ــی، حرفه ای ه ــاِت مال خدم
می کننــد  )فلوریــدا، 1390: 78(. بــه عقیــده ی فلوریــدا همــه خــالق هســتند و 
بــه صــورِت بالقــوه از اعضــای طبقــه ی خــالق محســوب می شــوند. امــا بــرخی 
ــا  ــدا، 1390: 79( ب ــد.  )فلوری ــدا نکرده ان ــت را پی ــروزِ خالقی ــِت ب ــوز فرص هن
ــرادِ مســتعد، ســریع تر  ــن اف ــرادِ بیشــتری از ای ــی داراِی اف ــن حــال، مکان های ای

رشــد می کننــد  )فلوریــدا، 1390: 76-77(. 
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ــرای زیســتن  ــدا، چــه شــهرهایی ب ــد فلوری ــه، از دی ــن طبق ــراد ای ــا اف ام
ــی  ــجامِ اجتماع ــر درِ انس ــتر ب ــه بیش ــر چ ــنت گرایان ه ــد؟ س ــاب می کنن انتخ
ــر  ــه تصوی ــن ب ــده آِل خــود چنی ــد و فضــای شــهرِی ای ــی می کوبن و محله گرای
ــه  ــی را ترجم ــرمایه ی اجتماع ــان س ــیوه ی خودش ــه ش ــان ب ــند. ایش می کش
ــا  ــود، ب ــمِی خ ــی و ک ــاِت علم ــاس تحقیق ــر اس ــدا، ب ــه فلوری ــد ک می کنن
ــه ی ســرمایه ی  ــه نظری ــدا ب ــال فلوری ــرای مث ــق نیســت. ب ــا مواف ــِش آن ه خوان
اجتماعــِی پوتنــام اشــاره می کنــد. از دیــِد پوتنــام، رشــِد اقتصــادِی منطقــه ای بــا 
اجتماعــاِت کامــاًل بــه هــم پیوســته مرتبــط اســت؛ در واقــع، جایــی کــه افــراد و 
ــه  ــدا، 1390: 71(. ب ــوِی مشــترکی هســتند  )فلوری ــِد ق شــرکت ها داراِی پیون
عقیــده ی فلوریــدا، »منظــورِ پونتــام ایــن اســت کــه مــردم بــه طــور فزاینــده ای 
از همدیگــر و همینطــور از اجتماعــاِت خــود جــدا شــده اند. پوتنــام ایــن عــدم 
ــای  ــی و انجمن ه ــزاِب سیاس ــاها، اح ــرکت در کلیس ــِش ش ــرکت را در کاه ش
ــد  ــز بای ــد. همچنیــن سســت شــدِن پیوندهــای خانوادگــی را نی تفریحــی می بین
ــا وی  ــانی ب ــدگاهِ یکس ــدا دی ــا فلوری ــدا، 1390: 72(. ام ــد« )فلوری ــر ش متذک
ــِد کامــاًل متفاوتــی  ــاره می گویــد: »تحقیــق مــن رون ــدارد. فلوریــدا در ایــن ب ن
ــه  را  نشــان می دهــد. افــراد در گروه هــای مــوردِ مطالعــه ی مــن و مصاحبه هــا ب
نــدرت در آرزوِی پیونــد بــا اجتمــاع بودنــد کــه دربــاره ی آن صحبــت می کننــد«  
ــالق در  ــرادِ خ ــه: اف ــد ک ــه می ده ــن ادام ــدا چنی ــدا، 1390: 72(. فلوری )فلوری
 qusi-anonymity ــی ــبِه گم نام ــا را ش ــن آن ه ــه م ــد »ک ــزی بودن آرزوی چی
ــه  ــِد ضعیــف را ب ــراد پیون ــن اف ــن، ای ــه موجــِب جامعه شناســِی نوی ــده ام. ب نامی

ــدا، 1390: 72(. ــد« )فلوری ــح می دهن ــوی ترجی ق

ــدان  ــی ســاکن کالنشــهر، موضوعــی اســت کــه زیمــل ب ــات ذهن  حی
ــود )زیمــل، 1372(. از نظــر زیمــل، جامعه پذیــری در شــهر  اشــاره کــرده ب
ــس،  ــت )تانکی ــی اس ــتگی اجتماع ــاله ی گسس ــک مس ــه ی اول ی در درج
ــاِت  ــهر و حی ــود، »کالنش ــال 1903 خ ــِن س ــل در تبیی 1388: 181(. »زیم
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ــه تمایــل بــه خویشــتنداری بیــن مــردمِ شــهر، جلــب  ذهنــی« توجــه را ب
ــر بی تفاوتــی بلکــه بیــش از آنچــه  ــه فقــط ب می کنــد. خویشــتنداری کــه »ن
ــایه  ــر، س ــه و تنف ــِی دوجانب ــراه، بیگانگ ــِی اک ــویم... بر اندک ــه آن ش متوج
می انــدازد« )تانکیــس، 1388: 17(. »از نظــر زیمــل، روابــط بــی تفــاوت یــا 
ــی،  ــا راهِ عمل ــه تنه ــی هســتند ک ــراه، اصــوالً روابطــی اجتماع ــا اک ــي ب حت
بــرای همــراه بــودن بــا تعــداد بیشــماری بیگانــه در فضاهــای پـُـر ازدحــام 
ــادر می ســازد  ــراد را ق ــوِل چنیــن نگرشــی اف ــد. قب شــهر را نشــان می دهن
ــِت  ــان »مالکی ــرده و همزم ــور ک ــمی عب ــِر رس ــِی غی ــاِی اجتماع ــا از فض ت
خصوصــِی روانــی« را تــا درجــه ای حفــظ نماینــد. آنچــه بــه نظــر گسســت 
ــه  ــه ب ــت، ک ــهری اس ــتی ش ــه ای جامعه زیس ــکل پای ــع ش ــد، در واق می آی
ــتی  ــماری همزیس ــناخته ی بی ش ــراِن ناش ــا دیگ ــا ب ــد ت ــازه می ده ــا اج م
کنیــم. بنابرایــن، خــودداری از کنــِش متقابــل، تنهــا مســئله ای ]مربــوط بــه[ 
کناره گیــری اجتماعــی نیســت، بلکــه شــرِط اولیــه بــرای زندگــی اجتماعــی 
ــن  ــی، تضمی ــح نســبی اجتماع ــا صل ــراه ب ــراد را هم ــش اف ــه آرام اســت ک

می کنــد« )تانکیــس، 1388: 17-18(. 

ــل  ــه ، بیشــتر از قب ــه فاصل ــل ب ــروزه تمای ــه ام ــد اســت ک ــدا معتق فلوری
ــی  ــه اجتماعات ــود را ب ــاِی خ ــد و »ج ــر یافته ان ــی تغیی ــکال زندگ ــت و اش اس
ــد  ــاِت جدی ــن اجتماع ــد. ای ــر می دهن ــی فراگیرت ــر، ول ــای ضعیف ت ــا پیونده ب
ــه  ــک منطق ــه ی ــرفته ب ــوژِی پیش ــذِب تکنول ــادی و ج ــِد اقتص ــادِ رش از ایج
بســیار آگاهنــد و در اصــل، شــیوه هایی کــه اجتماعــات رشــِد اقتصــادی ایجــاد 
ــدا، 1390: 73(. »مکان هــای  ــدا کــرده اســت« )فلوری ــِر شــکل پی ــد، تغیی می کنن
بــا پیوندهــای محکــم و ســطِح بــاالی ســرمایه ی اجتماعــی ســنتی، امتیازهایــی 
بــرای اعضــا دارد و بنابرایــن، ثبــات را ارتقــا می دهــد، در حالیکــه مکان هایــی بــا 
ــازه واردان  ــه روی ت ــتر ب ــر، بیش ــای ضعیف ت ــت تر و پیونده ــبکه های سس ش
ــد«  ــا می دهن ــا را ارتق ــع و ایده ه ــد مناب ــِب جدی ــاز هســتند و در نتیجــه، ترکی ب
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ــه ی خــالق  ــروزه طبق ــر ام ــدا دیگ ــده ی فلوری ــه عقی ــدا، 1390: 74(. ب )فلوری
ــا  ــه آن ه ــزی ک ــوند. چی ــاص نمی ش ــی خ ــذِب مکان های ــنتی ج ــِل س ــه دالی ب
ــاال،  در اجتماعــات بــه دنبــاِل آن هســتند، تجربه هــای فــراوان داراِی كیفیــت ب
بــاز بــودِن جامعــه و کشــور بــه روِی همــه گونــه تنــوع و گوناگونــی و برتــر از 
هــر چیــِز دیگــر، فرصتــی اســت کــه هویــِت ]فــردِی[ خــود را به عنــوان افــراد 
خــالق اثبــات کننــد )فلوریــدا، 1390: 80(. چنانچــه قبــاًل بیــان شــد، فلوریــدا 
ــوژی،  ــد: تکنول ــز می دان ــه چی ــت را س ــد خالقی ــای جدی ــم جغرافی ــد فه کلی
ــه ی خــالق در  ــدا، 1390: 83(. اعضــای طبق ــد )فلوری ــدارا می دان اســتعداد و م
مکان هایــی کــه داراِی هــر ســه ِی ایــن عوامــل باشــند، ریشــه پیــدا می کننــد 
)فلوریــدا، 1390: 84(. اینجاســت کــه فلوریــدا بــه تشــریح فضــای مطلــوب ایــن 

ــیند. ــراد می نش ــته از اف دس
ــه ای  ــالق، جامع ــادِ خ ــعه ی اقتص ــرای توس ــوب ب ــهری مطل ــای ش فض
ــای  ــا و باوره ــراد از فرهنگ ه ــِی اف ــه روِی تمام ــش ب ــه درهای ــاز ک ــت ب اس
ــود.  ــورد می ش ــاهل برخ ــدارا و تس ــا م ــا ب ــا آن ه ــت و ب ــاز اس ــون ب گوناگ
ــورت  ــه ص ــراد در آن ب ــت اف ــوه ی خالقی ــتعدادِ بالق ــه اس ــت ک ــی اس فضای
ــه خصــوص  ــراد و ب ــه اف ــک ب ــاِت تکنولوژی ــد و ســطح خدم بالفعــل در  می آی
ــهِر  ــک ش ــرایِط ی ــِن ش ــی از پایه ای تری ــوع یک ــت.  تن ــاال اس ــان، ب ــه جوان ب
خــالق اســت. مــدارك گروه هــای مــورد مطالعــه ی مــد نظــر ریچــارد فلوریــدا 
ــِت  ــورد درخواس ــِی م ــات محیط ــن امکان ــی از مهم تری ــه یک ــد ک ــان می ده نش
کارکنــاِن خــالِق جــوان، فرهنگ هــاِی گوناگــون جمعیتــی اســت. مناطــق موفــق 
تکنولــوژی پیشــرفته، همــان مناطقــی هســتند کــه تنــوع جمعیتــی را حمایــت 
ــدا، 1390: 140(. »اســتعداد جــذب  ــد )فلوری نمــوده، حتــي آن را ارتقــا می دهن
ــانی  ــرمایه ی انس ــرای س ــم ب ــِع ورودِی ک ــه دارای موان ــود ک ــی می ش مکان های
اســت« )فلوریــدا، 1390: 159(. همچنیــن مطالعــات فلوریــدا آشــکار ســاخت 
کــه بیشــترین مناطــق موفــق کــه همــه نــوع از افــراد را پذیــرا بودنــد، آن هایــی 
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هســتند کــه دارای رشــته ای از گزینش هــا بــرای زندگــی بودنــد، از حومه هــای 
خــوب بــا خانه هایــی بــرای خانواده هــای مجــرد تــا بخش هــای داراِی آخریــِن 
ــه طــور  ــوع ب ــدا، 1390: 60(. »تحمــل و تن ــِر وابســته ها« )فلوری ــرای غی ــد ب ُم
روشــنی آشــکارا بــرای تمرکــز و رشــد دارای تکنولــوژی پیشــرفته اهمیــت 
ــاز و  ــد، ب ــازارِ کار قــوی دارن ــد کــه ب ــه مکان هایــی می رون ــا ب ــراد توان دارد. اف
تحمل پذیــر بــوده، زندگــی ویــژه ای ارائــه می کننــد کــه مطلــوب آن هــا ســت و 
در صورتــی بیشــتر جــذاب خواهنــد بــود کــه هر چــه بیشــتر دارای تنــوع بوده 
ــد،  ــراد را جــذب می کنن ــه اف ــی ک ــی باشــند. مکان های و از لحــاِظ فرهنگــی غن
ــر منجــر  ــن ام ــد و ای ــد ابدعــات می کنن ــز جــذب نمــوده، تولی شــرکت ها را نی
ــام  ــدا، 1390: 224(. »پی ــه چرخــِش خــوِب رشــِد اقتصــاد می شــود« )فلوری ب
اساســی ایــن اســت کــه شــهرها و مناطــق دیگــر بایــد توجــه کننــد کــه توانایــی 
ــی را جــذب  ــوع و گشــودگی توانای ــد و تن ــرو می ده ــد اقتصــادی نی ــه رش ب
می کنــد« )فلوریــدا، 1390: 225(. فلوریــدا آشــکار ســاخت کــه کیفیــِت مــکان، 
مــوردی حســاس از کل مجموعــه ای اســت کــه مناطــق را قــادر می ســازد کــه 
اســتعدادها را جــذب کننــد. ایــن ـ همــراه بــا شــغل های خــوب، پویــا و دارای 
پــاداش بــاال ـ بخــِش بزرگــی از دالیلــی اســت کــه چــرا بعضــی مناطــق رقابــت 
بــرای جــذب اســتعداد را بــه دســت می آورنــد. ایــن كیفیــِت مــکان اســت کــه 
ــا، بیشــتر  تصویــر را کامــل می کنــد )فلوریــدا، 1390: 156-155(. »افــرادِ توان
ــاِت محیطــی تفریحــی  ــا امکان ــاِت محیطــی فرهنگــی می شــوند ت جــذب امکان
ــدا، 1390:  ــت نیســت(« )فلوری ــز بی اهمی ــن نی ــه ای ــوا  )اگرچ ــا آب و ه ی
174(. از دیــد فلوریــدا برخــی از امکانــاِت محیطــی عبارتنــد از )فلوریــدا، 1390: 

:)151

• تعداد زیاد افرادی که کاماًل فعال باشند؛	
• دسترسِی آسان به مجموعه ی وسیعی از فعالیت های فضای باز؛	
• موســیقی زنــده  )پــر جنــب و جــوش( و فرصت هــای وســیع نمایــِش 	
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ــیقی زنده؛ موس
• محیطــی تمیــز، ســالم و تعهــد بــرای حفــِظ منابــع طبیعــی بــرای لــذت 	

و ســرگرمی؛
• سبک زندگی که جوان پسند و حمایت کننده ی تنوع است.	

ــش  ــی در آرزوی ــالِق امریکای ــه ی خ ــن طبق ــه ای ــی ک ــاِت محیط امکان
ــات  ــه ی امکان ــت. مجموع ــاوت اس ــنتی متف ــی س ــات محیط ــتند، از امکان هس
محیطــِی اقتصــادِ صنعتــی متمرکــز بــر امکانــاِت محیطــی فرهنگــی  )ســمفونی، 
ــره ای  ــزرگی چــون رســتوران های زنجی ــالم ب ــره( و اق ــه و غی ــر، بال ــرا، تئات اپ
ــادی وجــود دارد کــه  ــی و لیگ هــای عمــده ی ورزشــی اســت. مــدارِك زی مّل
ــه  ــتند، نســبت ب ــم هس ــوز مه ــه هن ــی ک ــی در حال ــات محیط ــوع امکان ــن ن ای
ــرار  ــدی ق ــه ی بع ــر در مرتب ــاز و فراگی ــمی، ب ــِر رس ــتر غی ــای بیش فعالیت ه
ــه ی گســترده ای از  ــرای مجموع ــی ب ــروهِ مطالعات ــد. شــرکت کنندگان گ می گیرن
ــراز کردنــد کــه شــامِل امکانــات محیطــی  چنیــن فعالیت هایــی، ارجحیتــی را اب
فضــای بــاز  )بــرای مثــال: پــارو زدن، کرجی رانــی، دوچرخه ســواری و صعــود 
ــای  ــال: صحنه ه ــرای مث ــر  )ب ــی دیگ ــبک زندگ ــای س ــره( و فعالیت ه از صخ
ــی  ــوادِ غذای ــگاه های م ــته، فروش ــای بس ــتوران های فض ــده، رس ــیقی زن موس
ارگانیــک و پیشــخوان های آبمیــوه( بــود« )فلوریــدا، 1390: 153-152(. البتــه 
ــدا،  ــز نقشــی کلیــدی ایفــا می کنــد )فلوری ــان فاکتــور دسترســی نی در ایــن می

 .)153  :1390
ــِص  ــمتی از نواق ــه قس ــودش ب ــدا خ ــاف، فلوری ــن اوص ــامِ ای ــا تم ب
دیدگاهــش واقــف اســت. اگــر همــه ی افــراد خــالق هســتند، پــس چــرا بایــد 
سیاســت ها حــوِل یــک ســری افــرادِ خــاص به عنــوان »طبقــه ی خــالق« شــکل 
ــی  ــای اجتماع ــدام گروه ه ــِت ک ــن سیاســت گذاری ای منفع ــن چنی ــد؟ ای گیرن
را فراهــم کــرده و بــه ضــرر کــدام گروه هــای دیگــر اســت؟ فلوریــدا کــه نــوِع 
ــد  ــر چن ــد: »ه ــد، می گوی ــه می کن ــر روزه تجرب ــی را ه ــرمایه دارِی امریکای س
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ــود  ــده ی س ــروت و وع ــق ث ــری، خل ــد ابداع گ ــده ی تولی ــالق وع ــادِ خ اقتص
ــا  ــا وعده ه ــه تنه ــود، ن ــته ش ــودش واگذاش ــر خ ــه تدابی ــر ب ــا اگ ــد، ام می ده
را بــرآورده نخواهــد کــرد، بلکــه هزارهــا مســاله ی اجتماعــی را کــه مــا امــروز 
بــه آن مواجــه هســتیم هــم حــل نخواهــد کــرد. شــاید عمده تریــن چیــزی کــه 
ــِش  ــم، در خصــوِص افزای ــه می کن ــِص عصــِر خــالق مالحظ ــوان نق ــن به عن م
نابرابــرِی اجتماعــی و اقتصــادی اســت« )فلوریــدا، 1390: 269(. بــه نظــر 
می رســد کــه او آگاه اســت کــه دیــدگاهِ ســرمایه داری به طبقــه ی خــالق مــد 
نظــرش، بــه ضــرر افــرادی از جامعــه اســت کــه شــانس داشــتن زندگــِی بهتــر 
و باکیفیــِت باالتــر را نداشــته اند. رویکــردِ خالقیــت محــورِ او نبایــد بــه ضــرر 

ــام شــود. ــه ســودِ ســرمایه داری تم ــا ب ــه و تنه ــِد جامع اقشــار کم درآم
بــه بیانــی دیگــر، »خالقیــت« عنصــری کلیــدی بــرای رشــد اقتصــادی و 
ــری نســبت  ــت کمت ــد از اهمی ــای تولی ــردد و هزینه ه ــوآوری محســوب می گ ن
ــر  ــند. ب ــوردار می باش ــش برخ ــی و دان ــای تخصص ــه مهارت ه ــی ب ــه دسترس ب
ــد به جــای  ـ  بای ــی شــهرها  ــور کل ــن اســاس، سیاســت های شــهری ـ و به ط ای
ــع و آن چــه پیــش از ایــن در مدل هــای  ــر جــذب شــرکت ها و صنای ــد ب تأکی
ــه از ســطح  ــه ی خــالق، ک ــر جــذب طبق ــم، ب ســنتی توســعه شــاهد آن بوده ای
ــرك  ــیار متح ــال بس ــن ح ــند و در عی ــوردار می باش ــری برخ ــالت باالت تحصی
ــه  ــود ک ــه می ش ــتا، توصی ــن راس ــد. در ای ــز نماین ــد تمرک ــوب می گردن محس
ــط زندگــی« را به منظــور  ــی جــذاب از محی سیاســت های شــهری ایجــاد »کیفیت
تطبیــق آن بــا اولویت هــای مصرف گرایانــه ی طبقــه ی خــالق و از طریــق 
ــر روی  ــا کاربری هــای مختلــط، ســرمایه گذاری ب ــای محله هــای تاریخــی ب احی
مناظــر هنــری فعــال و جــذب کننــده، افزایــش فعالیت هــای خیابانــی و ارتقــاء 

.)Gordach, 2012:3( ــد ــرار دهن ــوع فرهنگــی، در دســتور کار ق تن
ــه ی  ــوم طبق ــب مفه ــان اغل ــت، محقق ــرار گرف ــاره ق ــورد اش ــه م چنان ک
ــورد  ــا آن در سیاســت های شــهری را م ــط ب ــدا و تلویحــات مرتب خــالق فلوری
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ــوم  ــوزن )Markusen, 2006( مفه ــال مارک ــرای مث ــد. ب ــرار می دهن ــاد ق انتق
ارائــه شــده توســط فلوریــدا را مفهومــی بســیار ســاده انگارانه بــر می شــمارد کــه 
ــی  ــه شــده  توســط ســازمان های دولت ــف و شــاخص های ارائ ــر تعاری ــًا ب عموم
پایــه  گرفتــه اســت و غالبــًا بــر اســاس میــزان تحصیــالت و مــدرك تحصیلــی 
افــراد در مــورد آن هــا بــه قضــاوت می پــردازد. بــر ایــن اســاس، هنگامــی کــه 
ــور  ــد، به ط ــرار می ده ــتفاده ق ــورد اس ــالق را م ــه ی خ ــوم طبق ــدا مفه فلوری
ــری برخــوردار  ــزان تحصیــالت باالت ــرادی را کــه از می طبیعــی، آن دســته از اف
هســتند، بــدون توجــه بــه آن کــه آیــا واقعــًا کار خالقانــه ای انجــام می دهنــد یــا 
خیــر، مــورد تأکیــد قــرار می گیرنــد و بــر ایــن اســاس تمامــی کارگــران خالقــی 
کــه از مــدرك تحصیلــی بی بهره انــد در تعریــف وی جایــی نخواهنــد داشــت. 
)Markusen, 2008:218( همچنیــن برخــی دیگــر از پژوهشــگران، رویکــردِ 
ــا  ــاط آن ب ــردِ مفهــوم بســیار مثبت گــرای »طبقــه«، ارتب ــل کارب ــدا را به دلی فلوری
ــش  ــزل، افزای ــاری متزل ــواهد آم ــرمایه داری  )kratke, 2010(، ش ــعه ی س توس
فاصلــه ی طبقاتــی و اصالت بخشــی و همچنیــن  اســتفاده ی ابــزارِی آن از مفهــوم 

خالقیــت  )Sacco et al., 2014( مــورد نقــد قــرار داده انــد. 
به طــور کلــی، در ســال های اخیــر رویکــرد »طبقــه ی خــالق« تلویحــات 
ــهری  ــت گذاری ش ــوص سیاس ــزی و علی الخص ــرای برنامه ری ــیاری را ب بس
به  همــراه داشــته اســت و جایــگاه مناســبی را در سیاســت های توســعه ی 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی ب ــی و محل ــادی مل اقتص
ــه آن در  ــای اولی ــی فرضیه ه ــرد و حت ــن رویک ــری ای ــای نظ ــه بنیان ه اســت ک
زمینــه تحــرك کارگــران خــالق و نحــوه انتخــاب محــل زندگــی توســط آنــان، 
ــرار دارد.  ــام ق ــه ای از ابه ــار آن در هال ــه و اعتب ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق بســیار م
تجربه هــای اجرایــی حاکــی از آن اســت کــه بهره گیــری از شــاخص های 
ــای  ــدف و راه حل ه ــای ه ــف گروه ه ــدا در تعری ــط فلوری ــده توس ــه ش ارائ
ارائــه شــده توســط وی، غالبــًا اختــالف طبقاتــی، بی عدالتــی و عــدم فراگیــری 
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ــه  ــز ب ــه خــود وی نی ــه البت ــته اســت ک ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی را ب اجتماع
ــدا، 1390:  ــت )فلوری ــته اس ــاراتی داش ــز اش ــیب ها نی ــن آس ــروز ای ــکان ب ام

 .)269-277
ــناختی  ــای روان ش ــا تئوری ه ــنتز ب ــدا در س ــدگاه فلوری ــه از دی از آنچ
مطــرح شــده بــر می آیــد می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تنــوع، پویایــی، مــدارا و 
بــاز بــودِن جامعــه، ارتقــاِی كیفیــِت محیطــی و افزایــِش فعالیت هــای آموزشــی 
ــن  ــا ای ــد. ب ــکیل می دهن ــالق را تش ــهری خ ــی ش ــای اصل ــی مولفه ه و تفریح
تفــاوت کــه نمی تــوان طبقــه ی مجزایــی از افــراد را خــالق نامیــد و تنهــا بــراِی 
آن هــا در جهــِت منافــِع ســرمایه داران سیاســت گذاری کــرد. می بایــد مولفه هــای 
ــه فرودســتان و  ــرد ک ــه ای نهادســازی ک ــه گون ــور را در فضــاِی شــهری ب مذک
طبقــاِت ضعیــف جامعــه نیــز فرصــت ارتقــا و رشــد را بــرای خــود مهیــا ببیننــد. 
چنان چــه پیش تــر مطــرح شــد، داشــتن انگیــزه و محرك هــای عاطفــی، 
ــا و  ــن محرك ه ــد. ای ــم می آورن ــت را فراه ــیِن خالقی ــورِ ماش ــوخِت موت س

ــا باشــند. ــه مهی ــک جامع ــرادِ ی ــی اف ــرای تمام ــد ب ــا بای انگیزاننده ه

رویکرد�مشاغل�فرهنگی
ایــن رویکــرد، مدلــی متفــاوت را بــرای ســنجش و بــرآورد دقیــق نیروی 
ــن  ــا، اهمیــت چنی کار خــالق موجــود در نظــام اقتصــادی فراهــم مــی آورد. ام
ــراه  ــی به هم ــی و محل ــاد مل ــرای اقتص ــی ب ــه مزایای ــت؟ و چ ــی چیس سنجش
 Markusen et(  ــوزن و همــکاران ــه مارک ــع چنان ک ــد داشــت؟ در واق خواه
al., 2008( بــه درســتی اشــاره می نماینــد، ایــن مســئله مــا را قــادر می ســازد 
تــا تغییــرات صــورت پذیرفتــه در بخــش خــالق در درون و میان مناطــق مختلف 
را در بازه هــای زمانــی مختلــف ارزیابــی نمــوده و بــا یکدیگــر مقایســه نماییــم. 
مــا را قــادر می ســازد تــا شــاخص هایی جدیــد را به مدل هــای توســعه ی 
شــهری افــزوده و از ایــن طریــق مدل هــای خویــش را بهبــود بخشــیم. عــالوه 
ــرای سیاســت های  ــی را ب ــن برآوردهــا امــکان هدف گــذاری عملیات ــر آن، ای ب
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محلــی و منطقــه ای فراهــم آورده و مــا را به ســوی شناســایی دارایی هــای 
 .)Markusen et al., 2008: 25-26( ــد ــون می گردن ــالق رهنم خ

ــرای  ــی ب ــای متفاوت ــون مدل ه ــه تاکن ــی اســت ک ــه الزام ــن نکت ــر ای ذک
ســنجش میــزان نیــروی کار خــالق موجــود در مناطــق ارائــه شــده اســت کــه 
در ایــن زمینــه می تــوان بــه مــدل ارائــه شــده توســط فلوریــدا و مــدل صنایــع 
فرهنگی/خــالق اشــاره نمــود کــه هــر کــدام شــاخص های متفاوتــی را مــد نظــر 
قــرار می دهنــد و بــر ایــن اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مدل هــا نیــز متفــاوت 
خواهــد بــود. در ایــن میــان، اغلــب میــزان اشــتغال در صنایــع فرهنگــی به عنــوان 
معیــار اصلــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد و ایــن در حالــی اســت کــه میــزان 
اشــتغال در بخــش خــالق بســیار باالتــر از تعــداد افــرادی اســت کــه واقعــًا کاری 
خالقانــه انجــام می دهنــد. بــرای مثــال، مــدل صنایــع فرهنگــی/ خــالق تمــامی 
ــی کــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در تولیــد محصــوالت فرهنگــی  کارگران
نقشــی را ایفــا می نماینــد شــامل می گــردد در حالــی کــه بســیار از آنــان کاری 

خالقانــه را بــر عهــده ندارنــد. 
ــی را در  ــاغل فرهنگ ــدل مش ــری از م ــه بهره گی ــی ک ــع محققان در واق
دســتور کار خویــش قــرار می دهنــد به جــای تأکیــد بــر آن چــه کارگــران شــاغل 
در بخــش خــالق تولیــد می نماینــد، بــر آن چــه ایــن کارگــران انجــام می دهنــد 
ــث  ــن بح ــوزن چنی ــد )Markusen et al., 2008:28(. مارک ــز می نمای تمرک
می نمایــد کــه سیاســت های فرهنگــی بایــد بــر افزایــش منافــع ناشــی از تولیــد 
و توزیــع محصــوالت هنــری حاصــل از فعالیــت هنرمنــدان در بخــش تجــاری- 
ــان  ــی از همکاری هــا در می ــه ی ناشــی از ســطح باالی ــرات چندگان  فرهنگــی، اث
هنرمنــدان و در عیــن حــال ارتقــای كیفیــت زندگــی و بهبــود تصویــر شــهری 
ــی  ــطح خودکفای ــش س ــر افزای ــدل ب ــن م ــر آن، ای ــالوه ب ــوند. ع ــز ش متمرک
در بســیاری از بخش هــای فرهنگــی تأکیــد دارد کــه ایــن مســئله خــود 
ــکالت  ــل مش ــا و ح ــودن نیازه ــرآورده نم ــوی ب ــهری را به س ــت های ش سیاس
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هنرمنــدان ســوق خواهــد داد کــه در ایــن زمینــه فراهــم نمــودن امکانــات رفاهی، 
ــرورش  ــدان، پ ــرای هنرمن ــه ب ــرون به صرف ــی اقتصــادی و مق ــی و کارگاه اقامت
ــرای شبکه ســازی و همــکاری  اســتعدادهای خــالق، ایجــاد فرصت هــای الزم ب
ــع مالــی به ســوی نهادهــای هنــری  میــان هنرمنــدان و در نهایــت انگیــزش مناب
کوچــک به جــای ســازمان های هنــری بزرگ مقیــاس از درجــه ی باالیــی از 
اهمیــت برخــوردار هســتند. همچنیــن  برخــی دیگــر از صاحب نظــران در 
ــد رســتوران ها و  ــای اجتماعــی غیِررســمی مانن ــت فضاه ــر اهمی ــه ب ــن زمین ای

.)Gordach, 2012:4( گالری هــا تأکیــد نموده انــد

رویکرد�صنایع�فرهنگی/خالق
اقتصــاد  زمینــه ی  در  موجــود  رویکردهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــروزه  ــه ام ــت ک ــالق اس ــا خ ــی و ی ــِع فرهنگ ــردِ صنای ــور، رویک فرهنگ مح
نقشــی بســیار فعــال در سیاســت گذاری های فرهنگــی علی الخصــوص در 
ــده  ــه آن ش ــر ب ــئله منج ــن مس ــت ای ــد. اهمی ــا می نمای ــهری ایف ــترهای ش بس
 Power & Scott, 2004; O’Connor,( اســت کــه بســیاری از صاحب نظــران
ــور  ــی را به منظ ــی تاریخ Hesmondhalgh & Pratt, 2005 ;2007( دیدگاه
ــد. در  ــاذ نموده ان ــگ اتخ ــادی فرهن ــاد اقتص ــه ابع ــه ب ــی توج ــریح چگونگ تش
ــده هســتند کــه تجــاری شــدن محصــوالت  ــر ایــن عقی ــه محققــان ب ایــن زمین
فرهنگــی در قــرن نوزدهــم و در آن دســته از جوامعــی کــه گــذار از فئودالیســم 
بــه ســوی ســرمایه داری را تجربــه کردنــد، آغــاز شــد. ایــن مســئله در اوایــل قرن 
بیســتم و ســال های پــس از آن علی الخصــوص در جوامــع صنعتــی پیشــرفته، 
ــًا  ــع فرهنگــی عموم ــر صنای ــد ب ــن دوران تأکی ــت. در ای ــدان یاف شــدتی دو چن
ــای  ــیاری از پارادایم ه ــه بس ــد ک ــدود می ش ــی« مح ــگ جمع ــوم »فرهن ــه مفه ب
عقالنــی قــرن بیســتم را زیــر ســوال بــرد کــه می تــوان آن را به عنــوان تلویحــی 
ناقــص و نا درســت از دموکراســی در نظــر گرفــت. بــر ایــن اســاس و به عنــوان 
ــده از  ــا مان ــراِث به ج ــر می ــدی ب ــان و نق ــن جری ــل ای ــی در مقاب عکس العمل
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دوران به اصطــالح روشــن فکری، تئــودور آدورنــو  و ماکــس هورکهایمــر  
ــر آن داشــت  ــد کــه ســعی ب ایــده ی »صنعــت فرهنگــی« را مفهوم ســازی نمودن
 Hesmondhalgh &( تــا توجــه را بــر کاالیــی شــدن فرهنــگ معطــوف دارد

 .)Pratt, 2005:3
از اوایــل دهــه ی 1980 شــاهد ظهــورِ اقتصــادی نویــن هســتیم کــه ایــن 
مســئله در افزایــش اشــتغال و رشــد تولیــدات علی الخصــوص در جوامــع 
ــی  ــًا در بخش های ــن غالب ــن اقتصــادِ نوی ــری اســت. ای ــل پیگی ســرمایه داری قاب
نظیــر ســاخِت تکنولوژی هــای پیشــرفته، تولیــد محصــوالت جدیــد هنــری و 
ارائــه ی انــواِع گوناگونــی از خدمــات، تجلــی یافــت کــه تمامــی ایــن بخش هــا 
تمایــل بــه آن داشــتند تــا شــکلی ســازمانی به خــود گرفتــه و بــه مثابه  شــبکه های 
ــوان  ــا می ت ــج آن ه ــای رای ــه از ویژگی ه ــد ک ــل نماین ــده عم ارزش گســتر پیچی
بــه ســطح باالیــی از انعطــاف ســازمانی و تکنولوژیــک، تعامــالت میــان شــرکتی 
ــن  ــی از مهم تری ــود. یک ــاره نم ــوب اش ــی مطل ــا طراح ــی ب ــد محصوالت و تولی
بخش هــای ایــن اقتصــاد جدیــد در برگیرنــده ی گروهــی از صنایــع اســت کــه 
ــده ی محصــوالت  ــع تولیدکنن ــوان صنای ــوان آن هــا را به عن به طــور طبیعــی می ت
ــع  در دهه هــای  ــن صنای فرهنگــی در نظــر گرفــت. رشــد ســریع و پراکنــش ای
اخیــر بازتابــی اســت از هم گرایــی روزافــزون میــان نظــام اقتصــادی و سیســتم 
بیــان فرهنگــی. ایــن صنایــع تولیــد حجــم عظیــم و رو بــه افزایشــی از انــواع 
 Power & Scott,( ــد ــده دارن ــر عه ــی را ب ــوالت فرهنگ ــی از محص گوناگون

 .)2004:3
ــه  ــوان ب ــه نمی ت ــد ک ــی می نمای ــن مســئله الزام ــه ای در این جــا توجــه ب
ــان صنایــع فرهنگــی و صنایــع خــالق متصــور شــد.  آســانی خــط تمایــزی می
ــِع  ــالح »صنای ــر اصط ــی تغیی ــت اصل ــی، عل ــرات  در پژوهش ــموندهال  و پ هس
فرهنگــی« بــه »صنایــِع خــالق« را تغییــرات سیاســی حــادث شــده در بریتانیــا 
ــن دو، روی  ــر ای ــه نظ ــمارند. ب ــر می ش ــه ی 1990 ب ــی ده ــال های پایان در س
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ــن  ــدید ای ــل ش ــا و تمای ــد  )1977( در بریتانی ــر جدی ــزِب کارگ ــدِن ح کار آم
حــزب بــه متمایــز نمــودن فعالیت هــای خویــش از اقدامــاِت صــورت پذیرفتــه 
Hesmondhal�  ( توســط دیگــر ســازمان ها، علــت اصلــی ایــن مســئله اســت
gh & Pratt, 2005:3(. بــر ایــن اســاس توســعه و گســترش صنایــع خــالق در 
بریتانیــا و متعاقــب آن سرتاســر جهــان از یــک تعریــف قانونــی نشــأت می گیــرد 
ــا  ــش آن ه ــی پیدای ــت اصل ــه عل ــارت اســت از اندســته از صنایعــی ک ــه عب ک
ــد و  ــطه ی تولی ــه واس ــد و ب ــردی می باش ــتعدادهای ف ــارت و اس ــت، مه خالقی
ــروت  ــد ث ــرای تولی ــی ب ــت مطلوب ــی  از ظرفی ــرمایه ی عقالن ــری از س بهره گی
ــه[  ــوان ب ــع می ت ــن صنای ــن ای ــند... ]از مهم تری ــوردار می باش ــتغال برخ و اش
ــری،  ــات و نرم افزارهــای کامپیوت ــری، خدم ــار هن ــازار آث تبلیغــات، معمــاری، ب
ــاس، فیلم ســازی، نرم افزارهــای تفریحــی  ــع دســتی، طراحــی، طراحــی لب صنای
متعامــل، موســیقی، هنرهــای کاربــردی، انتشــارات و در نهایــت رادیــو و 

.)Bell & Jayne, 2010: 210( ــرد ــاره ک ــون اش تلویزی
ــه  ــطه ی س ــر به واس ــِی معاص ــادِ فرهنگ ــده ی اقتص ــکیل دهن ــع تش صنای
ویژگــی رایــج کامــاًل به یکدیگــر وابســته هســتند. نخســت، تمامــی ایــن صنایــع 
ــب  ــا اغل ــای آن ه ــه ارزش ه ــتند ک ــی هس ــد محصوالت ــه تولی ــش متوج کمابی
ــن(  ــوای نمادی ــن محت ــق آن )ای ــه از طری ــری ک ــن و مسی ــوای نمادی از محت
عکس العمل هــای تجربــی مصرف کننــدگان را تحریــک می نمایــد، ناشــی 
ــه  ــوند ک ــز  می ش ــون انگل ــمول قان ــع مش ــن صنای ــامی ای ــوند. دوم، تم می ش
بــر ایــن مســئله اشــاره دارد کــه درآمــد مــازاد، مصــرف محصــوالت تجملــی و 
غیــر ضــروری را بــا نســبتی غیرمتــوازن افزایــش می دهــد. بــر ایــن اســاس، هــر 
چــه کشــور از ثــروت و رفــاه بیشــتری برخــوردار باشــد، بــا میــزان باالتــری از 
مصــرف محصــوالت فرهنگــی نســبت بــه درآمدهــای خانــوار مواجــه خواهیــم 
بــود. ســوم، شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادِی تولیدکننــده ی محصــوالت 
فرهنگــی، تابــع مجموعــه ای از فشــارهای رقابتــی و ســازمانی هســتند کــه آن هــا 
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را وادار می ســازد در قالــب خوشــه های صنعتــی متراکــم و یــا نواحــی صنعتــی  
در کنــار یکدیگــر تجمــع نماینــد و ایــن در حالــی اســت کــه محصــوالت آن هــا 
Power & Scott, 2004:3-( ــه سراســر جهــان منتقــل می شــود ــه راحتــی ب ب

 .)4
ــته  ــم وابس ــه  ه ــه هایی  ب ــی از خوش ــوالِت فرهنگ ــِد محص ــتم تولی سیس
ــرکت های  ــادی از ش ــیار زی ــداد بس ــر تع ــتمل ب ــه مش ــوند ک ــکیل می ش تش
ــی از اســتخدام های  ــزان باالی ــر می ــًا ب ــن شــرکت ها عموم تخصصــی اســت. ای
ــد  ــت می کنن ــی فعالی ــتند و در حوزه های ــی  هس ــور متک ــت و پروژه مح پاره وق
کــه تغییــرات ســریع در طراحــی محصــوالت بــر حســب تغییــر در اولویت هــای 
ــد  ــود تولی ــئله خ ــن مس ــردد. ای ــی می گ ــول تلق ــری معم ــدگان ام مصرف کنن
ــا منابــع  ــرای مجــاورت ب ــاال اســت کــه نیــاز ب ــا ریســک ب کننــده ی محیطــی ب
اطالعاتــی و دانــش، تأمین کننــدگان و شــبکه های اجتماعــی از اصلی تریــن 
ــی،  ــن رویکــرد، تمرکــز اصل ــع در ای نیازهــای آن محســوب می گــردد. در واق
ــت  ــر تقوی ــالق، ب ــه ی خ ــِی طبق ــای مصرف ــودن نیازه ــرآورده نم ــای ب به ج
قلمروهــای خــالق قــرار می گیــرد و تأکیــد می گــردد کــه تســهیالت فرهنگــی 
و تنــوع جــذب کننــده ی ســرمایه ی انســانی اســت؛ و نــه  بالعکــس چنان کــه در 

 .)Gordach, 2012:3-4( ــتیم ــاهد هس ــالق ش ــه ی خ ــرد طبق رویک
ــه از  ــأت گرفت ــخصًا نش ــی مش ــع فرهنگ ــرد صنای ــی، رویک ــور کل به ط
ــی  ــای فرهنگ ــتفاده از مزیت ه ــر اس ــه ب ــت ک ــی« اس ــت فرهنگ ــان »صنع گفتم
ــن  ــر ای ــال های اخی ــد دارد. در س ــادی تأکی ــِد اقتص ــی در رش ــوان عامل به عن
رویکــرد در اثــر بهره گیــری از نظریــات جدیــد اقتصــادی نظیــر تئــوری مزیــت 
رقابتــی پورتــر، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا فضــا و مقیــاس جغرافیایــی پیــدا نمــوده 
ــای  ــی و قطب ه ــه هاِی فرهنگ ــر خوش ــی نظی ــکل گیری موضوعات ــت و ش اس
صنعتــی در کنــار دیگــر موضوعاتــی همچــون ایجــاد بــازار کار منعطــف، فراهــم 
نمــودن امــکان آمــوزش و تمریــن، ارتقــاء شبکه ســازی های اجتماعــی و 
ــاختارهای  ــعه ی س ــاری و توس ــش ریســک تج ــوآوری و کاه ــا ن ــادی، ارتق نه



76

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

مناســب بازاریابــی و توزیــع محصــوالت، همگــی از مصادیــق ایــن امر محســوب 
می گــردد. 

ــات  ــت طبق ــی« در خدم ــع فرهنگ ــت های »صنای ــدازه سیاس ــا چه ان ت
محــروم جامعــه عمــل می کنــد؟ هــاروی )1393(، بــا بــررسی بحران هــای 
ــی«،  ــع فرهنگ ــتراتژی »صنای ــه اس ــد ک ــان می ده ــرمایه داری، نش ــام س نظ
هدفــی جــز افزایــش ثــروت طبقــات ثروتمنــد جامعــه نــدارد.  سیاســت های 
موفــِق ســرمایه داری در پاییــن نگه داشــتن دســت مزدها پــس از ســال 1980 
بــه ثروتمنــدان فرصــت داد کــه ثروتمندتــر شــوند. آن هــا ثروت شــان را، بعــد 
از خــرج در رقابــت در تجمــالت زندگــی، لزومــًا مســتقیمًا در تولیــد خــرج 
ــد در  ــح می دهن ــان ترجی ــه »بیشترش ــاروی، 1393: 39(. بلک ــد )ه نمی کنن
ــال، پول شــان  ــرای مث ــد. ب ــد دارائی هــای کاغــذی ســرمایه گذاری كنن خری
ــول  ــس پ ــی رود، پ ــاال م ــهام ب ــت س ــد، قیم ــهام می کنن ــازار س را وارد ب
ــه  ــد« )هــاروی، 1393: 39(. هــاروی ادام ــازار ســهام می کنن بیشــتری وارد ب
ــی از  ــت مال ــال حمای ــا اِعم ــود را ب ــروت خ ــن  ث ــا همچنی ــد: »آنه می ده
موزه هــا و دیگــر فعالیت هــای فرهنگــی در عرصــه ی ســرمایه ی فرهنگــی 
ــع  ــه »صنای ــب باعــث می شــوند آنچــه ک ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــه کار می گیرن ب
فرهنگــی« نامیــده می شــود، بــه اســتراتژی برتــر بــرای توســعه ی اقتصــادی 
ــقوط  ــرادرز، س ــن ب ــک لیِم ــه بان ــردد. هنگامی ک ــل گ ــهری تبدی ــق ش مناط
ــای  ــوم از حمایت ه ــورك یک س ــدرن در نیوی ــای م ــوزه ی هنره ــرد، م ک
مالــی خــود را از دســت داد« )هــاروی، 1393: 41(. ایــن بازارهــای نوظهــور، 
ــد و جــز فشــار  ــه عرصــه نهادن ــا ب ــن، پ ــای نوی ــر ســایه ی بانک داری ه زی
بــر طبقــات محــروم جامعــه، هــدف دیگــری نداشــتند. بنابرایــن، اســتراتژی 
ــتراتژی های  ــایر اس ــد س ــاید مانن ــی« ـ ش ــع فرهنگ ــت های »صنای و سیاس
ــودگی  ــه فرس ــتر ب ــالق ـ بیش ــهر خ ــه ی ش ــرب در زمین ــات غ ــر ادبی دیگ
ــی،  ــی آن. اینکــه از چــه طریق ــه بازآفرین ــد و ن ــی از شــهر بینجام بخش های
بــه چــه هدفــی و بــه چــه شــیوه ای، بــه »فرهنــگ« و توســعه ی آن پرداختــه 
ــت. ــذار اس ــهرها، اثرگ ــی در ش ــم مال ــع عظی ــی مناف ــود، در جابه جای می ش
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شهر�خالق�و�سیاست�های�شهری
ــت�های� ــا�و�سیاس ــه�ی�راهبرده ــج�در�پس�زمین ــای�رای عقالنیت�ه

توســعه�ی�شــهر�خــالق
ــترش مفهــوم شــهر و یــا فضاهــای خــالق  ــر گس در ســال های اخی
ــای  ــه ای از عقالنیت ه ــب مجموع ــده و در قال ــدل ش ــی ب ــده ای جهان ــه پدی ب
ــوری گســترده در سیاســت گذاری های شــهری  ــارض[ تبل ــون ]و گاه متع گوناگ
داشــته اســت )Evans, 2009:1004(. تغییــر منطــق شــکل دهنده ی راهبردهــای 
ــی  ــازی نواح ــی و بازس ــائل اجتماع ــل مس ــالق، از ح ــهری خ ــعه ی ش توس
ــه ســوی توســعه ی اقتصــادی و  ــول ب ــه اف ــی شــده و رو ب شــهری صنعت زدای
رشــد شــهری و یــا در بیــان فرانکــو بیانچینــی »گــذار از اولویت هــای فرهنگــی 
ــه  ــادی )Bianchini, 1993: 12(«، ب ــای اقتص ــوی اولویت ه ــی به س و سیاس
ــهری  ــعه ش ــت   های توس ــا و سیاس ــی از راهبرده ــای مختلف ــعه ی گونه ه توس
ــق گونه هــای مختلفــی از شــهرهای خــالق منجــر شــده  خــالق و از ایــن طری
اســت کــه دســتیابی بــه درکــی درســت از ایــن سیاســت ها وابســته اســت بــه 
درك ایــن عقالنیت هــا. بــر ایــن اســاس در ادامــه ســعی شــده اســت، مهم تریــن 
ایــن عقالنیــت از دیــدگاه صاحب نظــران امــر مــورد تدقیــق و شناســایی قــرار 

گیــرد. 
ــا و سیاســت های شــهر خــالق  ــه ی منطــق شــکل دهنده راهبرده در زمین
ــوان  ــت. به عن ــه اس ــورت گرفت ــیاری ص ــای بس ــون پژوهش ه ــی تاکن و فرهنگ
مثــال ایوانــز   )Evans, 2009( در پژوهــش خویــش »شــهرهای خــالق، فضاهای 
خــالق و سیاســت های شــهری«، بــا رویکــردی مقایســه ای سیاســت های اتخــاذ 
ــکل دهنده ی  ــت ش ــالق و عقالنی ــی خ ــه های صنعت ــاد خوش ــرای ایج ــده ب ش
ــاس وی  ــن اس ــر ای ــت. ب ــرارداده اس ــی ق ــورد بررس ــت ها را م ــن سیاس ای
توســعه ی اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال را غالب تریــن هــدف سیاســت های 
مــورد بررســی برشــمرده و از تأمیــن زیرســاخت ها، بازآفرینــی نواحــی شــهری، 
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گســترش گردشــگری و رویدادهــای فرهنگــی، فراگیــری اجتماعــی، آمــوزش و 
ــت  ــی و در نهای ــت زندگ ــی و كیفی ــهیالت فرهنگ ــاد تس ــوزی، ایج مهارت آم
ارتقــای میــراث تاریخــی به عنــوان دیگــر عقالنیت هــای موجــود در ایــن زمینــه 
یــاد می نمایــد )Evans, 2009: 1024(. هرچنــد گونه بنــدی انجــام شــده توســط 
وی حائــز اهمیــت اســت و می توانــد درکــی کلــی را بــرای مــا فراهــم آورد امــا 
ــه  ــتیم ک ــر هس ــردی تحلیلی ت ــد رویک ــئله نیازمن ــر از مس ــی عمیق ت ــرای فهم ب
 Pratt,(  به ایــن منظــور در ادامــه ایــن مســئله از نقطه نظــر  انــدی سی. پــرات

ــرد.  ــرار می گی ــری ق ــورد پیگی 2010( م
 پــرات در پژوهــش خویــش »شــهرهای خــالق: تعــارض میــان توســعه ی 
ــش آن در  ــگ و نق ــه فرهن ــزاری ب ــگاه اب ــادی«، ن ــی و اقتص ــی، فرهنگ اجتماع
سیاســت گذاری شــهر خــالق را بــا اســتفاده از تجربــه ی برتانیــا مــورد بررســی 
قــرار داده اســت. بــر ایــن اســاس وی بــا تأکیــد بــر مفهــوم چندگانــه شــهرهای 
ــه  ــوم، ب ــن مفه ــاوت شــکل گیری ای ــی متف ــری و عمل ــای نظ خــالق و زمینه ه
ــن  ــت گذاری در ای ــف سیاس ــای مختل ــکل دهنده ی گونه ه ــق ش ــی منط بررس
ــد  ــف تأکی ــق مختل ــار منط ــود چه ــر وج ــتا ب ــن راس ــه و در ای ــه پرداخت زمین

 :)Pratt, 2010:15( ــد از ــه عبارت ان ــد ک می نمای
ــن سیاســت ها حفاظــت  ــعه ی فرهنگــی انســان گرایانه. ای ــف. توس ال
ــد.  ــر دارن ــازار آزاد را در س ــای ب ــر نیروه ــی در براب ــی محل ــراث فرهنگ از می
ــًا از مباحــث اجتماعــی و انســان گرایانه  ــن سیاســت ها عموم ــی ای ــور عمل تبل
فاصلــه گرفتــه و غالبــًا در شناســاندن و معرفــی محیــط ســاخته شــده به عنــوان 
میراثــی تاریخــی قابــل پیگیــری اســت. در ســال های اخیــر ایــن سیاســت ها 
ــای ناشــی  ــراث تاریخــی در جــذب گردشــگر و درآمده ــر نقــش می ــًا ب عموم
از آن، علی الخصــوص از طریــق تبلیغــات و به منظــور افزایــش گردشــگری 
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــد را م ــر درآم ــی پ ــای اجتماع ــب گروه ه ــه اغل ــی ک فرهنگ

ــت. ــده اس ــز ش ــد، متمرک می ده
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و  شــهری  مکان هــای  بازاریابــی  اقتصــادی،  توســعه ی  ب. 
ــهری. در دوره حاضــر از عصــر جهانی شــدن، شــهرها  ــن ش ــای بی رقابت ه
ــد  ــی رش ــی  در نواح ــردش خارج ــرمایه های در گ ــذب س ــرای ج ــق ب و مناط
اقتصــادی بــا یکدیگــر رقابــت می نماینــد. در این جــا ایــن بحــث غالــب اســت 
کــه فرهنــگ مشــوقی بــرای جــذب ســرمایه گذاری محســوب گشــته و کارگــران 
]خــالق[ را بــه تغییــر مــکان و جابجایــی ترغیــب می نمایــد. شــهرها عمومــًا از 
ــاخت های  ــاد زیرس ــتا ایج ــن راس ــوده و در ای ــتقبال نم ــت ها اس ــن سیاس ای
الزم بــرای جلب نظــر ایــن دســته از مخاطبــان را در دســتور کار خویــش قــرار 
ــش  ــده و هویت بخ ــز کنن ــش متمای ــوالً نق ــان معم ــن می ــا در ای ــد. ام می دهن
ــا ایجــاد تســهیالت و فعالیت هــای فرهنگــی مشــابه نظیــر گالری هــا  فرهنــگ ب

ــود. ــته می ش ــده انگاش ــیقی نادی ــالن های موس و س
پ. فراگیــری اجتماعــی. ایــن بحــث دارای همپوشــانی هایی بــا توجــه 
ــه  ــهری ن ــی ش ــای نواح ــا احی ــا در این ج ــت ام ــگ اس ــه فرهن ــان گرایانه ب انس
ــیله ی  ــه وس ــه ب ــی بلک ــی و تاریخ ــاخص فرهنگ ــر ش ــاد عناص ــق ایج از طری
ــرد.  ــی در فعالیت هــای فرهنگــی صــورت می پذی مشــارکت دادن جامعــه ی محل
ایــن سیاســت ها عمومــًا بــر پروژه هــای کوچــک مقیــاس و محلــه ای، همچــون 
جشــنواره های فصلــی و ســالیانه و ارتقــای فضــای عمومــی، به منظــور تســهیل 
تعامــالت اجتماعــی و از ایــن طریــق ارتقــای ســالمت و رفــاه جامعــه ی محلــی، 

تأکیــد دارنــد. 
ت. تأکیــد درون زا بــر فرهنــگ و صنایــع خــاق. در این جــا 
ــی  ــک بخــش اصل ــه ی ــه مثاب ــه بخــش فرهنگــی ب ــر توجــه ب ــی ب ــده ی اصل ای
ــه این دســته از  ــه اســت، چنان ک ــه گرفت ــع یــک صنعــت پای اقتصــادی و در واق
سیاســت ها ارتقــای اقتصــاد فرهنگــی را هــدف قــرار داده انــد. تجســم کالبــدی 
ــای  ــه مکان ه ــه ب ــش توج ــهری در افزای ــای ش ــت ها در محیط ه ــن سیاس ای
ــت هایی  ــت. سیاس ــاهده اس ــل مش ــی قاب ــه های فرهنگ ــا خوش ــکاری  و ی هم
ــا  ــالح برنامه ریزی ه ــا اص ــاخت ها و ی ــن زیرس ــر تأمی ــًا ب ــوع عموم ــن ن از ای
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ــی  ــی در مکان ــف فرهنگ ــای مختل ــان فعالیت ه ــل می ــهیل تعام ــور تس به منظ
خــاص تأکیــد دارنــد. چنیــن سیاســت هایی تنهــا در صورتــی موفــق خواهنــد 
ــن  ــه تأمی ــرف ب ــه ص ــوده و از توج ــاذ نم ــترده تری اتخ ــدگاه گس ــه دی ــود ک ب
ــرای  ــهیالتی الزم ب ــاد تس ــردی و ایج ــی راهب ــوی حکمروای ــاخت ها به س زیرس

ــد.  ــت نماین ــالق حرک ــبکه های خ ــکل گیری ش ش
چنان کــه مشــاهده می شــود، نگــرش رایــج در سیاســت گذاری های 
ــادی،  ــی، اقتص ــوالت سیاس ــت و تح ــا نیس ــی یکت ــالق نگرش ــی و خ فرهنگ
ــن  ــن منطــق و از ای ــر ای ــه تغیی فرهنگــی و اجتماعــی در دوره هــای مختلــف ب
ــی از  ــتی ناش ــالت سیاس ــت گذاری و مداخ ــوی سیاس ــر در الگ ــق تغیی طری
ــود.  ــه در این جــا ضــروری خواهــد ب ــا ذکــر دو نکت آن منجــر شــده اســت. ام
نخســت، بایــد توجــه نمــود کــه برنامه هــای توســعه، بــه  عنــوان یــک بســته ی 
ــرای  ــند. ب ــوردار می باش ــی برخ ــه و ترکیب ــی چندگان ــًا از منطق ــتی، غالب سیاس
مثــال ممکــن اســت در یــک برنامــه اهــداف اجتماعــی و انســان گرایانه در کنــار 
ــی  ــردد. در این جــا مســأله اصل ــال گ ــان دنب ــداف اقتصــادی به صــورت توام اه
ــن  ــی ای چگونگــی اتخــاذ سیاســت ها و مداخــالت سیاســتی به منظــور هم افزای
عقالنیت هــای بــه  ظاهــر متعــارض اســت. دوم، ضــرورت توجــه بــه بســترهای 
ــزی و توســعه ی درون زای فرهنگــی در سیاســت گذاری های توســعه ی  برنامه ری
ــًا  ــه فرهنــگ، کــه عموم ــه ب ــگاه ابزارگرایان فرهنگــی اســت. چنان کــه بایــد از ن
ــت گذاری ها  ــالق را در سیاس ــی و خ ــای فرهنگ ــی از فعالیت ه ــکال خاص اش
مــد نظــر قــرار می دهــد، فاصلــه گرفــت و بــا توجــه بــه بســترهای برنامه ریــزی، 
اتخــاذ سیاســت هایی درون زا، کــه بــر هویــت متمایــز مــکان تأکیــد دارنــد، را در 

دســتور کار قــرار داد.

ــج�در�توســعه�شــهرهای� گونه�بنــدی�راهبردهــا�و�سیاســت�های�رای
ق خال

گونه هــای  شــکل گیری  در  رایــج  عقالنیت هــای  بررســی  از  پــس 
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ــه  ــتیابی ب ــور دس ــی و به منظ ــت های فرهنگ ــا و سیاس ــاوت از راهبرده متف
درکــی بهتــر از مســئله، ارائــه ی یــک گونه بنــدی از ایــن راهبردهــا و شناســایی 
ــرور  ــود. م ــه ی ناشــی از آن هــا ضــروری خواهــد ب ــواع سیاســت های مداخل ان
ادبیــات نظــری حاکــی از وجــود ســه گونــه ی متفــاوت از راهبردهــای توســعه ی 
فرهنگــی/ خــالق اســت کــه عبارت انــد از: راهبردهــای ســرمایه گذارانه ؛ 
راهبردهــای شــهر خــالق؛ و راهبردهــای پیشــرفته. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری 
Grodach & Loukaitou�(  ــدرز ــو- سی ــرداخ و لوکایت ــه گ ــت، چنانک اس
ــه راهبردهــای  ــک از گون ــد، هــر ی ــد می نماین ــز تأکی Sideris, 2007:352( نی
ــالت  ــداف، مداخ ــامل اه ــا ش ــن از ویژگی ه ــه ای هنجاری ــر مجموع ــور ب مذک
سیاســتی یــا نــوع پــروژه ی فرهنگــی و یــا خالقــی کــه در پــی آن اســت، تأکیــد 
ــا  ــی آن ه ــه تمام ــه توجــه ب ــرد؛ ک ــه می گی ــان هــدف، پای ــی و مخاطب جغرافیای
ــرار  ــق ق ــورد تدقی ــا م ــن راهبرده ــک از ای ــر ی ــه ه ــت. در ادام ــروری اس ض

می گیرنــد.

الف.  راهبردهای سرمایه گذارانه )اقتصاد فرهنگی(
ــه  ــور ب ــردی بازار مح ــخص رویک ــور مش ــا به ط ــوع از راهبرده ــن ن  ای
ــد  ــت می نماین ــادی تبعی ــًا اقتص ــداف صرف ــته و از اه ــی داش ــعه ی فرهنگ توس
ــر  ــوند. ب ــته می ش ــده انگاش ــه نادی ــی آگاهان ــداف اجتماع ــان، اه ــن می و در ای
ــط  ــک محی ــاد ی ــا ایج ــا ب ــد ت ــالش می نماین ــی ت ــات دولت ــاس، مقام ــن اس ای
کســب و کار پویــا و فعــال از طریــق گروهــی از بســته های سیاســتی و 
ــهیالت  ــر تس ــن و دیگ ــت زمی ــش قیم ــات، کاه ــش مالی ــد کاه ــوق ها مانن مش
ــط  ــدی، كیفیــت محی ــر منطقه بن ــی نظی ــط و مقررات و معافیــت از برخــی ضواب
ــش  ــی افزای ــش خصوص ــرمایه های بخ ــذب س ــور ج ــش را به منظ ــهر خوی ش
ــاخته  ــط س ــاق محی ــت ها انطب ــن سیاس ــی از ای ــدف اصل ــع، ه ــد. در واق دهن
شــده و اقتصــاد شــهری بــا اولویت هایــی اســت کــه شــهرها بــرای رقابــت بــر 
ســِر جــذب صنایــع رو بــه رشــد اقتصــاد نوین و مزایــای اقتصــادی ناشــی از آن ، 
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نظیــر گردشــگری، فرهنــگ و تکنولوژی هــای ارتباطــی، بــدان نیازمنــد هســتند 
 .)Ibid: 352-353(

و  نویــن  محافظه کارانــه ی  رویکردهــای  به ســوی  گــذار  واقــع  در 
ــه ی  ــر ده ــی در اواخ ــای غرب ــورهای اروپ ــب کش ــد در اغل ــم جدی نئولیبرالیس
1970 و اوایــل دهــه ی 1980و از ایــن طریــق کاهــش درآمدهــای مالــی 
دولت هــای محلــی، مقامــات شــهری را بــر آن داشــت تــا از راهبردهــای 
اجتماعــی به ســوی راهبردهــای اقتصــادی تغییــر جهــت دهنــد. بــر ایــن 
اســاس، شــهرها بــا عملکردهــای مختلــف اقتصــادی در سلســله  مراتــب شــهری 
ــی  ــره ی درون ــه چه ــود بخشــیدن ب ــرای بهب ــی ب ــا از سیاســت های فرهنگ اروپ
و بیرونــی خویــش بهــره گرفتنــد )Bianchini, 1993:12-15(. در ایــن 
ــه  ــق رو ب ــی مناط ــرای بازآفرین ــوصی ب ــی -  خص ــای عموم دوران، همکاری ه
ــت و  ــای دارای هوی ــای تجــاری در فضاه ــول درون شــهری و ایجــاد فضا ه اف
ــا رشــد شــدیدی مواجــه شــده و در نهایــت به صــورت  پیشــینه ی تاریخــی ب
ســاخت و ســاز مجموعه هــای عظیــم فرهنگــی و برگــزاری رویدادهــای 
ــب توجــه و جــذب ســرمایه های هــر چــه  ــرای جل ــه ب شــاخص فرهنگــی، ک
ــه  ــع ب ــد، در فضــای شــهری صــورت واق ــت بودن ــا یکدیگــر در رقاب بیشــتر ب
ــرای جــذب  ــان سیمــای شــهری امــری حیاتــی ب خــود گرفــت و در ایــن می
ــای  ــته و پروژه ه ــوب گش ــد محس ــدگان جدی ــد و بازدیدکنن ــرمایه های جدی س
عظیــم فرهنگــی ابــزاری بســیار حیاتــی در بهبــود وضعیت شــهرها و »برندســازی 
ــی از توســعه ی فرهنگــی  ــوان مثال های ــی می شــد. به عن ــت شــهری« تلق از هوی
ــه مــواردی نظیــر ایجــاد مرکــز هنرهــای  و راهبردهــای برندســازی، می تــوان ب
نمایشــی در نیــوآرك، مــوزه ی تکنولــوژی و نــوآوری در ســن خوزه و یــا 
راهبردهــای فرهنگ محــور احیــا و بازآفرینــی شــهرهای اروپایــی نظیــر پاریــس 
 .)Grodach & Loukaitou�Sideris, 2007:353( ــود ــاره نم ــو اش و بیلبائ
کونــگ )Kong, 2000:387( بــا اســتفاده از تجربیــات شــهرهایی نظیــر 
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ــای سیاســت گذاری اقتصــادِ  ــن ویژگی ه ــدن، گالســکو و نیوکاســل مهم تری لن
فرهنگــی را در قالبــی چهارگانــه بیــان می نمایــد کــه عبارت انــد از:

 نخســت: رشــد ســرمایه گذاری ها بــر زیرســاخت های مــورد نیــاز 
ــی،  ــای آموزش ــتودیو ها، کارگاه ه ــال اس ــرای مث ــی، ب ــدات فرهنگ ــرای تولی ب
ــالوه  ــی. ع ــی فرهنگ ــزی نواح ــتیبان و برنامه ری ــی و پش ــازمان های بازاریاب س
بــر آن، در این جــا شــاهد افزایــش پشــتیبانی از بخش هــای مربــوط بــه 

ــتیم.  ــون هس ــر تلویزی ــد نظی ــای جدی تکنولوژی ه
پروژه هــای  و  بزرگ مقیــاس  پروژه هــای  توســعه ی  بــه  اقــدام  دوم: 
ــی  ــیقی در نواح ــر و موس ــالن های تئات ــری، س ــز هن ــب مراک ــم«  در قال »پرچ
درون شــهری و همچنیــن  برگــزاری رویدادهــا و جشــنواره های عظیــم مرتبــط 

ــگر.  ــذب گردش ــور ج ــی به منظ ــخ محل ــا تاری ب
ســوم: ســرمایه گذاری بــر روی هنرهــای مردمــی و مجسمه ســازی 
ــکل گیری  ــرای ش ــتری ب ــوان بس ــهری به عن ــی ش ــای عموم ــای فضاه و احی

ترکیبــی متفــاوت از فعالیت هــا. 
چهــارم: رشــد همــکاری میــان بخــش خصوصــی و ســازمان های عمومی، 

شــامل توســعه دهندگان، بانک هــا و شــرکت های ملــی و یــا بین المللــی. 
در حالــی کــه طرفــداران ایــن مــدل از سیاســت گذاری فرهنگــی مدعــی 
پتانســیل های آن بــرای توســعه ی اقتصــادی می باشــند، منتقــدان این سیاســت ها 
ــن  ــر ای ــدان ب ــد. منتق ــاده و آن  را محکــوم می نماین ــام نه ــن شــهر« ن را »فروخت
اشــاره می نماینــد کــه سیاســت های مشــوق ســرمایه گذارانه، بخــش خصوصــی 
ــه از  ــه این گون ــرا ک ــند چ ــری می بخش ــی برت ــوزه ی عموم ــه ح ــبت ب را نس
سیاســت ها عمومــًا بــر ســاخت شــهرها مطابــق میــل بازدیدکننــدگان و ســاکنین 
مرفــه تأکیــد دارنــد و منافــع کل جمعیــت شــهری را نادیــده می انگارنــد. عــالوه 
ــر ایــن، ســاخت امکانــات تفریحــی و تســهیالت فرهنگــی بــزرگ مقیــاس و  ب
ــه  تنهــا توجــه مــردم را از مســائل  برگــزاری جشــنواره های بــزرگ فرهنگــی، ن
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اجتماعــی نظیــر فقــر، جــرم و جنایــت و بی خانمانــی منحــرف می نماینــد بلکه 
عمومــًا رشــد اقتصــادی وعــده داده شــده را نیــز بــا خــود به همــراه ندارنــد. در 
ــگر  ــاذب گردش ــاس و ج ــای بزرگ  مقی ــاد پروژه ه ــر ایج ــد ب ــال، تأکی ــن ح عی
ــته از  ــور و آن دس ــاس محله مح ــک مقی ــای کوچ ــه  پروژه ه ــه ب ــب توج اغل
ــد را  ــرار ندارن ــاط ق ــا توســعه ی اقتصــادی در ارتب ــه مســتقیمًا ب ــی ک پروژه های
ــهر  ــرمایه گذارانه ش ــت گذاری س ــدل سیاس ــور کلی، م ــد. به ط ــش می ده کاه
را تشــویق می نمایــد تــا میــزان موفقیــت فعالیت هــای فرهنگــی و یــا خــالق را 
به جــای منافــع عمومــی از طریــق اســتانداردهای اقتصــادی مــورد ارزیابــی قــرار 

 .)Grodach & Loukaitou�Sideris, 2007:353-354( ــد دهن

ب. راهبردهای شهر خاق
در محافــل علمــی در زمینــه ی توســعه ی شــهرهای خــالق رویکردهــای 
متفاوتــی مطــرح اســت کــه بــر عمومــًا بــر توســعه ی صنایــع خــالق و یــا جذب 
ــم  ــن حج ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــد دارن ــالق« تأکی ــه ی خ ــا »طبق ــالق و ی ــراد خ اف
بســیاری زیــادی از مباحــث بــر تعییــن حــد و مــرز فعالیت هــا، مشــاغل، افــراد 
 )Trip & Romein, 2013:2(  ــت ــز اس ــال متمرک ــادی فع ــای اقتص و بخش ه
ــه متفــاوت از راهبردهــا هســتیم.  ــع در این جــا شــاهد گســترش دو گون در واق
گونــه ی اول از راهبردهــای توســعه ی شــهر خــالق بــر ایجــاد زیرســاخت های 
الزم -زیرســاخت های نــرم و ســخت- بــرای جــذب و پــرورش صنایــع خــالق/ 
ــت  ــی اس ــن در حال ــی(. ای ــد فرهنگ ــرو تولی ــتند )قلم ــز هس ــی متمرک فرهنگ
ــا کیفیــت زندگــی و تســهیالت فرهنگــی  ــط ب ــر مســائل مرتب ــه دوم ب کــه گون
ــه  منظــور جــذب طبقــه ی خــالق کــه طیــف وســیعی از کارگــران خــالق و  ب
فرهنگــی همچــون هنرمنــدان، مهندســین نرم افــزار، برنامه نویســان، نویســندگان 
ــد )قلمــرو مصــرف  ــد دارن و مــواردی از ایــن دســت را شــامل می گــردد، تأکی
ــورد  ــه م ــور جداگان ــوق به ط ــای ف ــک از راهبرده ــر ی ــه ه ــی(. در ادام فرهنگ

ــرد.  ــرار می گی ــی ق بررس
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یکم. راهبردهای ایجاد قلمرو تولید خاق. 
ــه  ــع خــالق ب ــر نقــش صنای ــًا ب ــن رویکــرد در سیاســت گذاری عموم ای
ــن  ــد دارد. از ای ــوآوری تأکی ــتغال و ن ــرای اش ــرك ب ــور مح ــک موت ــوان ی عن
ــارف در  ــادی متع ــای اقتص ــی از بخش ه ــوان یک ــه  عن ــالق ب ــع خ ــر صنای منظ
نظــر گرفتــه می شــود کــه اگرچــه ویژگی هــای خاصــی را نظیــر مقیــاس 
ــرای  ــی ب ــت باالی ــود از اهمی ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام ــا داراس ــک فعالیت ه کوچ
نــوآوری و رشــد اقتصــاد شــهری برخــوردار اســت کــه ایــن مســئله از روابــط 
ــت  ــا و در نهای ــک فعالیت ه ــاس کوچ ــنتی، مقی ــادی س ــای اقتص ــا بنگاه ه آن ب
ــه در  ــت ک ــر اس ــه ذک ــود )Ibid:3(. الزم ب ــی می ش ــالت رو در رو ناش تعام
ــب ایجــاد خوشــه های خــالق/ ــًا در قال ــن رویکــرد عموم ــاس شــهری ای مقی

فرهنگــی قابــل پیگیــری اســت.
ــاد  ــر ایج ــه ب ــنتی ک ــرمایه گذارانه ی س ــای س ــا راهبرده ــارض ب در تع
ــاس و شــاخص فرهنگــی و تفریحــی به منظــور جــذب  ــزرگ مقی تســهیالت ب
گردشــگر متمرکــز اســت، ایــن رویکــرد بــر ایجــاد محوطه هایــی تأکیــد 
دارد کــه عمومــًا ترکیبــی از عملکردهــا و فعالیت هــای ]کوچک مقیاس تــر[ 
ــانه های  ــاپ و رس ــیقی پ ــا موس ــمی ت ــای تجس ــر و هنره ــگی، از تئات فرهن
ــن  ــن، ای ــر ای ــد )Mommaas, 2004:507(. عــالوه ب ــد را در خــود دارن جدی
ــریک  ــکاری و تش ــرای هم ــی ب ــم آوردن فرصت های ــق فراه ــا از طری راهبرده
ــرورش  ــی پ ــاری، در پ ــرکت های تج ــری و ش ــازمان های هن ــان س ــاعی می مس
Grodach & Loukaitou�Sider�  ( ظرفیــت اقتصــادی هنرهــا می باشــند
ــری بســیار  ــن رویکــرد نشــان  از تغیی ــور ای ــن ظه ــع ای is, 2007:354(. در واق
ــک  ــردد: از ی ــوب می گ ــهری محس ــی ش ــت گذاری های فرهنگ ــم در سیاس مه
ــر،  ــی فراگیرت ــوی دیدگاه ــتورالعملی به س ــودی و دس ــاری، عم ــدگاه انحص دی

 .)Mommaas, 2004:530( افقــی و انگیزشــی
از مهم تریــن مداخــالت سیاســتی در زمینــه ی توســعه ی قلمرو هــای 
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ــوالت،  ــه محص ــی ب ــت قانون ــق مالکی ــای ح ــه اعط ــوان ب ــالق می ت ــد خ تولی
توســعه ی کســب و کار و شبکه ســازی، تنظیــم برنامه هــای تأمیــن مالــی مســتقیم 
ــای  ــن، اعط ــالق و کارآفری ــای خ ــترش فعالیت ه ــرای گس ــای وام ب ــا اعط و ی
مشــوق های مالــی، تأمیــن زیرســاخت های کالبــدی و تأمیــن زیــر ســاخت های 
و  مهارت هــا  توســعه ی  و  آمــوزش  ارتباطــی،  فناوری هــای  نــرم، شــامل 
پشــتیبانی از شــکل گیری شــبکه ها، اشــاره نمــود )Evans, 2009: 1028(. ایــن 
در حالــی اســت کــه تحقیقــات اخیــر در زمینــه ی کاربــرد ابزارهــای سیاســتی 
در خوشــه های صنایــع فرهنگــی حاکــی از آن اســت کــه ایــن ابزارهــا عمومــًا 
ــل  ــته و تمای ــد داش ــد محصــوالت خــالق و فرهنگــی تأکی ــره ی تولی ــر زنجی ب
ــی و  ــه های فرهنگ ــا مؤسس ــه ها ب ــن خوش ــتگی ای ــه همبس ــد ک ــه آن دارن ب
ــات  ــم آوردن امکان ــه ی فراه ــوص در زمین ــی -علی الخص ــای آموزش برنامه ه
آموزشــی بــرای تحصیــالت تکمیلــی در حــوزه ی هنرهــای خالقانــه- را نادیــده 

.)Foord, 2009:99( بگیرنــد
ــت های  ــی و سیاس ــه های خالق/فرهنگ ــاد خوش ــرد ایج ــروزه راهب ام
ناشــی از آن کــه ایجــاد ترکیبــی از فعالیت هــای فرهنگــی را به منظــور بازآفرینــی 
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــد، از محبوبی ــر دارن ــهری در س ــی ش ــری نواح و فراگی
ــاره و همتاســازی خوشــه های خــالق در قالــب  ــا تکــرار چندب شــده اســت. ام
شــهرهای رســانه اي، قطب هــای دیجیتــال، قطب هــای خــالق، محله هــای 
ــباع  ــورد اش ــی در م ــروز نگرانی های ــه ب ــن دســت، ب ــواردی از ای فرهنگــی و م
ــر  ــارات غی ــداف نســبتًا مشــابه و انتظ ــا اه ــای تجــاری ب ــش از حــد بنگاه ه بی
واقعــی از اقتصــادی خالقــی کــه تــا ابــد قابــل گســترش فــرض شــده اســت، 
ــه نقــش صنایــع  ــر ایــن اســاس، نگاهــی واقع بینانه تــر ب منجــر می گــردد. کــه ب
ــر  ــای منحص ــه ویژگی ه ــتر ب ــه بیش ــان و توج ــش بنی ــاد دان ــالق در اقتص خ
ــود  ــه شــهری خــالق ضــروری خواهــد ب ــرد مــکان  به منظــور دســتیابی ب به ف

.)Foord, 2009:111(
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دوم. راهبردهای ایجاد قلمروی مصرف خاق.
ــر افزایــش كیفیــت محیــط شــهری به منظــور  ــًا ب  ایــن راهبردهــا عموم
ــتعدادهای  ــذب اس ــع ج ــد. در واق ــد دارن ــالق تأکی ــتعدادهای خ ــذب اس ج
ــد  ــزش رش ــالق و انگی ــاد خ ــکل گیری اقتص ــرای ش ــی ب ــری حیات ــالق ام خ
ــر  ــت گذاری ب ــرد در سیاس ــن رویک ــد. ای ــوب می گردن ــی محس ــاد مصرف اقتص
ــرای  ــه ب ــرادی ک ــور جــذب اف ــهرها به منظ ــه ش ــد ک ــد می نمای ــر تأکی ــن ام ای
ــی  ــی تلق ــن حیات ــادی نوی ــام اقتص ــکل گرفته نظ ــد ش ــاغل جدی ــی مش پویای
ــه و  ــای چندگان ــت  عملکرده ــعه و تقوی ــت، توس ــد از حفاظ ــد بای می گردن
ــتیبانی  ــی پش ــی و تفریح ــای فرهنگ ــی و فعالیت ه ــای تاریخ ــط، محله ه مختل
نمــوده و فراهــم آوردن امکانــات الزم بــرای گســترش تنــوع نــژادی و فرهنگــی 
Grodach & Loukaitou�Sid�  ( را در دســتور کار خویــش قــرار دهنــد
eris, 2007:354( و در واقــع محیــط شــهری خویــش را بــا اولویت هــا 
مصرف گرایانــه ی طبقــه ی خــالق انطبــاق دهنــد )Gordach, 2012:3(. از 
ایــن منظــر فعالیت هــای خالق/فرهنگــی عنصــر اصلــی شــهر خــالق محســوب 
ــت  ــح و در نهای ــرای مصــرف، تفری ــه فرصت هــای الزم را ب ــد چــرا ک می گردن
 Grodach &( ــد ــم می آورن ــالق فراه ــه ی خ ــی طبق ــِت جهان ــت هوی تقوی

.)Loukaitou�Sideris, 2007:354
ــای اقتصــادی ناشــی از  ــر مزای ــی کــه طرفــداران ایــن رویکــرد ب در حال
جــذب طبقــه ی خــالق تأکیــد می نماینــد و از آن به عنــوان عاملــی حیاتــی بــرای 
ــًا مفهــوم  ــد، منتقــدان عموم ــاد می نماین رشــد اقتصــادی و توســعه ی شــهرها ی
ــخه ای  ــهری را نس ــعه ی ش ــی از آن در توس ــات ناش ــالق و تلویح ــه ی خ طبق
ــورد  ــزاری م ــمرده و آن را اب ــرمایه گذارانه  برش ــای س ــترش یافته از راهبرده گس
ــه محــالت شــهری قلمــداد می نماینــد  ــرای اصالت بخشــی ب حمایــت دولــت ب
ــط  ــژادی، محی ــگی و ن ــوع فرهن ــه تن ــع اگرچ )Gordach, 2012:3(. در واق
ســالم و دسترســی بــه فعالیت هــای فرهنگــی نقشــی محــوری در ایــن رویکــرد 
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ــواه  ــات دلخ ــد تجربی ــور تولی ــًا به منظ ــداف عموم ــن اه ــد، ای ــا می نماین ایف
ــا و  ــان نیازه ــن می ــد و در ای ــرار می گیرن ــری ق ــورد پیگی ــالق م ــه ی خ طبق
 Grodach &( ــود ــپرده می ش ــاد فراموشــی س ــه ب ــهروندان ب ــوم ش ــع عم مناف

 .)Loukaitou�Sideris, 2007:355
ــالق  ــهر خ ــت گذاری ش ــه در سیاس ــت ک ــی اس ــه الزام ــن نکت ــر ای ذک
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــه م ــورت یکپارچ ــوق به ص ــرد ف ــر دو رویک ــد ه بای
ــع خــالق  ــًا مکمــل یکدیگــر می باشــند. صنای ــن دو رویکــرد غالب ــع، ای در واق
ــا و  ــادی از بنگاه هــای کوچــک، خودکف ــه  واســطه ی تعــداد نســبتًا زی ــًا ب عموم
ــا  ــد و ی ــه  کار می پردازن کارگــران مســتقل، کــه در محیــط مســکونی خویــش ب
محیــط کاری خــود را در مجــاورت مــکان ســکونت خویــش انتخــاب می کننــد، 
قابــل شناســایی اســت. ایــن مســئله بــه ایــن معنــی اســت کــه بــرای کارگــران 
ــم  ــاًل به ه ــی کام ــح مفاهیم ــره و تفری ــی روزم ــان زندگ ــتغال، جری ــالق، اش خ
مرتبــط تلقــی می گــردد و در واقــع تســهیالت مرتبــط بــا قلمــرو مصــرف ماننــد 
ــت بصــری  ــر كیفی ــی نظی ــر ویژگی های ــای تجــاری و دیگ ــدارس و واحده م
ــر آن،  ــالوه ب ــتند. ع ــذار هس ــد تأثیرگ ــکان تولی ــر م ــًا ب ــهری، عموم ــط ش محی
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــد م ــی فضاهــای شــهری، کــه در رویکــرد قلمــرو تولی پویای
گرفتــه اســت، معمــوالً از بســیاری از عوامــل وابســته بــه مــکان نشــأت می گیرند 
کــه بــا رویکــرد مصرف گــرا در ارتبــاط مســتقیم قــرار دارنــد. تعــارض زمانــی 
ــر توســعه ی اقتصــادی تأکیــد ورزیــده و  آغــاز می گــردد کــه سیاســت گذاران ب
در شناســایی ویژگی هــای انحصــاری و نیازهــای وســیع تر صنایــع و کارگــران 
ــط کارِی  ــکن و محی ــه مس ــاز ب ــوند: نی ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــالق ب خ
اقتصــادی و مقــرون به صرفــه در مقابــل محــالت خــالق اصالت بخشــی شــده؛ 
ــی  ــم فرهنگ ــای عظی ــل روی داده ــره در مقاب ــی روزم ــی فرهنگ ــه زندگ ــاز ب نی
ــی  ــی کم رنگ ــخصیت فرهنگ ــه از ش ــی ک ــه فضاهای ــاز ب ــگری؛ و نی و گردش
ــالن های  ــا و س ــر موزه ه ــاخصی نظی ــاختمآن های ش ــل س ــد در مقاب برخوردارن
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ــدان و در  ــی هنرمن ــًا نارضایت ــات عموم ــن تعارض ــروز ای ــیقی. ب ــزرگ موس ب
ــراه  ــده را به هم ــاذ ش ــاغل خــالق از سیاســت های اتخ ــان مش ــال صاحب عین ح

.)Trip & Romein, 2013:3( ــت ــد داش خواه

پ. راهبردهای پیشرفته
بــه  رشــدمحور  رویکردهــای  انگاره هــای  راهبردهــا  از  این گونــه 
توســعه ی فرهنگــی را بــه چالــش کشــیده و بجــای تمرکــز بــر اثــرات توزیعــِی 
ناشــی از ایجــاد فعالیت هــای بزرگ مقیــاس فرهنگــی، ایجــاد ســازوکارهای الزم 
ــتور  ــهروندان را در دس ــوم ش ــان عم ــع در می ــترده ی مناف ــع گس ــور توزی به منظ
کار خویــش قــرار می دهنــد. در این جــا موفقیــت سیاســت ها از طریــق معیــار 
رشــد اقتصــادی مــورد ارزیابــی قــرار نمی گیــرد و هــدف اصلــی، کــه کاهــش 
نابرابری هــای اقتصــادی و اجتماعــی و بــاال بــردن اســتانداردهای کلــی زندگــی 
ــه  ــردم ب ــی و تشــویق عمــوم م ــق سیاســت های توزیع ــًا از طری اســت، عموم
مشــارکت صــورت می پذیــرد. راهبردهــای پیشــرفته در پــی آن هســتند تــا بــا 
بخــش خصوصــی بــر ســر منافــع عمومــی بــه مذاکــره بپردازنــد بــرای مثــال از 
ــم  ــا؛ فراه ــرات زیســت محیطی پروژه ه ــی از اث ــای ناش ــران هزینه ه ــق: جب طری
ــل  ــل و نق ــم آوردن تســهیالت حم ــی؛ فراه آوردن مســکن اقتصــادی و حمایت
Gro�  ( ــعه ــوق توس ــال حق ــور انتق ــری به منظ ــرخ باالت ــی؛ و پرداخــت ن عموم

 .)dach & Loukaitou�Sideris, 2007:355
در  می تــوان  آن  را  ریشــه های  کــه  راهبردهــا،  از  این گونــه 
ــی،  ــم، جوان گرای ــر فمینیس ــال 1968م نظی ــس از س ــی پ ــای اجتماع جنبش ه
ــه  ــتر ب ــه بیش ــه توج ــوط ب ــای مرب ــت جنبش ه ــت گرایی و در نهای محیط زیس
ــور  ــًا به منظ ــود، عموم ــری نم ــی پیگی ــای مذهب ــی و اقلیت ه ــع محل جوام
ــت گذاران  ــط سیاس ــاوت توس ــی متف ــی و اجتماع ــداف سیاس ــه اه ــتیابی ب دس
محلــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بــر ایــن اســاس، ایــن راهبردهــا عمومــًا 
ــی  ــرای تمام ــی ب ــهیالت فرهنگ ــه تس ــی ب ــکان دسترس ــم آوردن ام ــر فراه ب
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ــان  ــراز وجــود و بی ــرای اب شــهروندان و همچنیــن  اعطــای فرصت هــای الزم ب
ــی )Bianchini, 1993:9( و  ــای اجتماع ــراد و گروه ه ــی اف ــه تمام ــتن ب خویش
ــری،  ــی آموزش هــای هن ــن مال ــرای تأمی ــه ی مشــوق هایی ب ــن حــال ارائ در عی
اســتفاده ی مجــدد از ســاختمآن های متــروك و تبدیــل آن هــا بــه مراکــز هنــری 
محلــی و در نهایــت انگیــزش هرچــه بیشــتر جامعــه ی محلــی به ســوی میــراث 
Grodach & Loukaitou�Side�  ( تاریخــی و فرهنگــی محلــی تأکیــد دارنــد

.)ris, 2007:355
در ایــن دوره، اســتفاده از سیاســت های فرهنگــی به منظــور تشــویق 
به عنــوان عکس العملــی  اجتماعــی،  نظــام  بازســازی  و  فــردی  تعامــالت 
ــا  ــی ب ــف اجتماع ــات مختل ــان طبق ــراق می ــزون افت ــش روزاف ــل افزای در مقاب
ــتور  ــی، در دس ــای اجتماع ــش نابرابری ه ــاوت و افزای ــی متف ــبک های زندگ س
ــر  ــی نظی ــا جریانات ــر آن، هم ســو ب ــت. عــالوه ب ــرار گرف کار سیاســت گذاران ق
اتمیســم فرهنگــی و بومی ســازی مصــرف فرهنگــی، مراکــز درون شــهری به عنوان 
ــالت اجتماعــی نقشــی  ــدگان تعام ــا دهن ــی و ارتق ــت مدن تســهیل کنندگان هوی
ــوان  ــی، به عن ــِی محل ــی و آیین ــم فرهنگ ــزاری مراس ــد و برگ ــت یافتن ــر اهمی پ
ــدی  ــای کالب ــردی و ویژگی ه ــای عملک ــل منطقه بندی ه ــی در مقاب عکس العمل
شــهرهای پســاصنعتی، مــورد توجــه قــرار گرفــت. ارائــه ی مشــوق های مالــی و 
غیــر مالــی بــرای برگــزاری جشــنواره های هنــری و دیگــر اشــکال فعالیت هــای 
ــه ســود اقتصــادی ناشــی از آن هــا، فرصت هــای الزم  ــدون توجــه ب فرهنگــی ب
ــر  ــزی نظی ــارغ از مســائل تبعیض آمی ــرای مشــارکت تمامــی شــهروندان -ف را ب
ــژادی-  ــا ریشــه های ن ــه ی اجتماعــی، ســن، جنســیت، ســبک زندگــی و ی طبق

 .)Bianchini, 1993:9-11( ــی آورد ــم م فراه
ــی از  ــع ناش ــع مجــدد مناف ــر توزی ــی ب ــرفته ی فرهنگ ــای پیش راهبرده
فعالیت هــای فرهنگــی در میــان طیــف گســترده تری از شــهروندان تأکیــد 
دارنــد، امــا در ایــن میــان بــا برخــی موانــع عمــده ی ســاختاری مواجــه هســتند: 
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ــگاه  ــن جای ــرمایه داری، بخــش خصوصــی از باالتری ــای اقتصــادی س در نظام ه
ــه  ــی ک ــی و مالیات های ــای جبران ــت؛ هزینه ه ــوردار اس ــدرت برخ ــرم ق در ه
ــا  ــردد، تنه ــل می گ ــعه دهندگان تحمی ــه توس ــی ب ــای محل ــرف دولت ه از ط
ــکن  ــاد مس ــر ایج ــی، نظی ــداف اجتماع ــن اه ــدودی را در تضمی ــت مح موفقی
ــود  ــا خ ــی، ب ــهیالت فرهنگ ــاز و تس ــای ب ــی، فضاه ــز درمان ــادی، مراک اقتص
به همــراه داشــته اســت و توســعه دهندگان عمومــًا ســرمایه های خویــش 
ــرای  ــری را ب ــادی بهت ــرایط اقتص ــه ش ــهر ک ــری از ش ــای دیگ ــه بخش ه را ب
ــل  ــأله در عم ــن مس ــت، ای ــد. در حقیق ــال می دهن ــراه دارد، انتق ــان به هم آن
ــد توانســت  ــی خواهن ــا هنگام ــی تنه ــای محل ــه دولت ه ــات شــده اســت ک اثب
ــا  ــا ب ــن راهبرده ــه ای ــد ک ــه  کار بندن ــت ب ــا موفقی ــرفته را ب ــای پیش راهبرده
پایه هــای  تقویــت  زمینــه ی  در  آن هــای  ســرمایه گذاري  دســتورالعمل های 
نظــام مالیاتــی محلــی و یــا تولیــد منابــع مالــی از طریــق فراهــم آوردن مصــرف 
.)Grodach & Loukaitou�Sideris, 2007:355( ــد ــراه گردن ــی هم فرهنگ
ــهر  ــوِع »ش ــورد موض ــده در م ــه ش ــب گفت ــدی مطال ــدول1 جمع بن ج
خــالق« در ادبیــات رایــج ســرمایه داری غربــی اســت کــه نشــان می دهــد تبلــور 
کالبــدی هــر یــک از رویکردهــای رایــج، کــدام اســت. امــا چنان کــه پیداســت، 
ادبیــات شــهر خــالق، بهانــه ای اســت بــرای پنهــان کــردن تضــاد ذاتــی سیســتم 
اقتصــاد ســرمایه داری، کــه در آن، مصرف گرایــی الزمــه ی بقــای سیســتم اســت 
)هــاروی، 1393؛ بودریــار، 1390، 1393(. این چنیــن، بــا تاکیــد بــر فرهنــگ -در 
اصــل بــا »کاالیی ســازی فرهنــگ«- ســعی بــر آن دارد کــه مصرف گرایــی را بــه 
محدوده هــای جدیــدی هدایــت کــرده و بازارهــای نویــی بــرای مصــرف یافــت 
ــت  ــش و اهمی ــد نق ــت فاق ــورد خالقی ــگ در م ــوند. اگرچــه موضــوع فرهن ش
ــاله ی آزادی  ــت، مس ــورد خالقی ــث در م ــدی در بح ــه ی کلی ــا نکت ــت،  ام نیس
ــی  ــات غرب ــی از ادبی ــوان بخش های ــر چــه می ت ــذا اگ ــان و عمــل  اســت. ل بی
در مــورد شــهر خــالق را بــه کار بســت، امــا نمی تــوان آن را رویکــردی علمــی 
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ــت  ــا دق ــر ب ــرد، اگ ــن رویک ــن، ای ــردی دانســت. همچنی ــت ف در رشــد خالقی
ــهری  ــوده ی ش ــای فرس ــازی در بافت ه ــه اعیان س ــل ب ــود، تمای ــتفاده نش اس
ــه  ــه منطقــه ای از شــهر کــه ب ــا هدایــت بازارهــای فرهنگــی ب دارد، چــرا کــه ب
صــورت تاریخــی پتانســیل جــذب عناویــن »فرهنگــی«، »تاریخــی«، »هویتــی« و 
»میراثــی« را دارد، عرصــه را بــرای زیســتن گروه هــای درآمــدی محــروم در آن 
محدوده هــا تنــگ می کنــد و ســرمایه داران را بــه ایــن قســمت از شــهر هدایــت 
می نمایــد کــه الزامــًا بــرای حفــظ تاریــخ و هویــت تاریخــی بافــت قدیمــی و 

ــد.  ــه آن محــدوده از شــهر نمی آین ــای آن، ب ارزش ه
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برخی�تجارب�و�راه�کارهای�خالقانه�ی�حل�مسائل�شهری

پیش�شرط�های�ایجاد�یک�شهر�خالق
سیاســت گذاران و مدیــران شــهری نقــش مهمــی در رفــع موانــع خالقیــت 
و ایجــاد یــک محیــط خــالق دارنــد. مدیــران بایــد توجــه کننــد کــه مــواردی 

ماننــد )النــدری و دیگــران، 1394: 46-43(: 

•  بروکراسی و تفکر اداری؛ 	
•  ارجحیت دادن تفکر کوتاه مدت بر برنامه ریزی بلند مدت؛ 	
•  خودسانسوری و ترس از مقامات باالدست اداری؛	
•  توجــه بیــش از حــد بــه نخبــگان جامعــه و نادیده گرفتــن افــراد 	

دی؛ عا
•  آموزش های ناکافی، کم عمق و غیرمرتبط با مسائل؛	
• ــان 	 ــه زب ــار شــدن بیــش از حــد ب ــز از ســاده گویی و گرفت  پرهی

متخصصــان؛
•  تشخیص نادقیق و شناخت سطحِی مساله؛	

و مــواردی ماننــد آن،  مانــع تفکــر خــالق در  مدیریــت شــهری هســتند. 
ــول و  ــا اص ــت ت ــهری اس ــران ش ــر دوش مدی ــی ب ــه ی مهم ــن رو، وظیف از ای
ــه در  ــد ک ــر گیرن ــهرها در نظ ــت در ش ــق خالقی ــرای تحق پیش شــرط هایی را ب

ــا اشــاره شــده اســت.1 ــِن آن ه ــه برخــی از مهم تری ــه ب ادام

ارزیابی مجدد موفقیت و شکست
ــک پذیری  ــی، از ریس ــازمان های عموم ــژه س ــه وی ــازمان ها، ب ــیاری از س در بس
بــا روِی خــوش اســتقبال نمی شــود و شکســت مــورد پذیــرش قــرار نمی گیــرد. 
ــد.  ــول شکســت  ندارن ــه قب ــی ب ــًا، تمایل ــات اداری، غالب سیاســت مداران و مقام

1- �این�بخش�کم�و�بیش�از�صفحات��46تا��55کتاب�»شهر�خالق«)الندری�و�بیانچینی،�1394(�برداشت�شده�است�
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برخــالِف تجــارت، ایــن ســازمان ها از ســازوکارهای تحقیــق و توســعه ی 
داخلــی بــرای شناســایی علــل شکســت و تحلیــل ریســک مناســب بی بهره انــد. 
ــرای  ــی ب ــت ها، آموزه های ــع، شکس ــی مواق ــه در برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
موفقیــت آتــی را بــا خــود بــه  همــراه دارنــد. تحلیــل شکســت، عمــِل مفیــدی 
ــر آن،  ــری اســت. عــالوه ب ــزارِ یادگی ــه نوعــی اب ــه مثاب ــرا ب تلقــی می شــود، زی
ــروری  ــاله ای ض ــد«، مس ــد« و »ناکارآم ــای »کارآم ــاِن روش ه ــز می ــادِ تمای ایج
ــِس  ــادِ ح ــه ایج ــب ب ــل اغل ــن عم ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ــردد. ب ــی می گ تلق
رضایت منــدی منجــر می شــود. خــالق بــودن بــه ایــن معنــی نیســت کــه شــما 
ــرای  ــی را ب ــی مرجع ــروژه ی خالق ــر پ ــد. ه ــل کنی ــق عم ــًا موف ــد ضرورت بای
یادگیــری مــا فراهــم مــی آورد. بســیاری از افــرادی کــه امــروزه موفــق شــناخته 

ــد. ــت خورده ان ــته شکس ــوند، در گذش می ش

شاخص�های�جدید�موفقیت
ــه ی  ــیعی در زمین ــِم وس ــرمایه گذاری، مفاهی ــاِت س ــاذ تصمیم ــوزه ی اتخ در ح
ــًا بســتری  ــهرها عموم ــت ریســک وجــود دارد. ش ــرآورد و مدیری ــی ب چگونگ
ــم  ــای ناشــی از تراک ــد هزینه ه ــِر مســتقیم  )مانن ــاِی غی ــِش هزینه ه ــرای افزای ب
و افزایــش آلودگــی هــوا( بــه شــمار می رونــد کــه از طریــق ســنجه های 
ــون در حــال  ــری نیســتند. بســیاری از پژوهشــگران هم اکن ــنتی، قابل اندازه گی س
گســترش چنیــن شــاخص هایی هســتند. بــرای مثــال، ممکــن اســت کــه کیفیــت 
ــه افزایــش  ــص رو ب ــد ناخال زندگــی در حــال کاهــش باشــد، در حالیکــه تولی
باشــد. در مثالــی دیگــر، توجــه بــه شــاخص کاهــش هزینــه ی تولیــد در برابــر 
افزایــش ســود، شــاخصی اســت کــه منجــر بــه ارتقــای تکنولــوژی و افزایــش 
ــی  ــه ای از شــاخص های کیف ــود. گســترِش مجموع ــه می ش ــک کارخان ــازده ی ب
به منظــور ارزیابــی هرچــه بهتــر موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت در دســتیابی بــه 

ــت. ــروری اس ــت ها ض ــداف سیاس اه
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مدیریت�توانایی�ها
به منظــور مدیریــت مناســب ایده هــای خالقانــه و تبدیــل آن هــا بــه پروژه هــای 
ــه آن »مدیریــت  ــه اصطــالح ب ــِد عنصــری هســتند کــه ب عملــی، شــهرها نیازمن
ــل  ــی قاب ــارِت مدیریت ــک مه ــب ی ــا در قال ــر تنه ــن ام ــد. ای ــی« می گوین توانای
ــی  ــِر تاریخ ــه تفک ــردم ب ــویق م ــزوم تش ــر ل ــر آن، ب ــالوه ب ــت و ع ــان نیس بی
اشــاره دارد. تعریــف دقیــق مســئولیت های حرفــه ای، یکــی از عناصــر ضــروری 
ــه  ــرای آن ک ــا ب ــی و مســئولیت پذیری محســوب می گــردد. ام ــش کارای در افزای
خالقیــت بــه یکــی از بخش هــای درونــِی حکمروایــی شــهری بــدل گــردد، بایــد 
ــار  ــری هرچــه بیشــتر از کارِ تیمــی و مشــارکتی، در کن ــا بهره گی مســئولیت ها ب

ــل گــردد. ــان اجتماعــی، تکمی ــا تســهیل گران و کارآفرین همــکاری ب

به�حداکثر�رساندن�امکان�بروز�خالقیت�شهروندان
پروژه هــای خالقانــه عمومــًا از ایده هــای افــرادِ متعهــد ـ و برخــی اوقــات 
از ایده هــای افــراد دارای وســواِس ذهنی و غیِرعــادی ـ حاصــل می گــردد. 
»خالقیــت نامتعــارف« 1 ایــن افــراد، بایــد به صــورِت مثبــت مــورد پذیــرش قــرار 
ــاِی  ــب اعط ــًا در قال ــاله عموم ــن مس ــی ای ــازمان های محل ــطح س ــرد. در س گی
کمک هــای مالــی بــه نوآوری هــا و پروژه هــای مرجــع قابــل تفســیر اســت کــه 
ــد  ــای جدی ــروز تجربه ه ــا ب ــد ت ــام یافته ان ــمندانه ای نظ ــود به صورتِ اندیش خ
را تشــویق و تســهیل نماینــد. عــالوه بــر آن شناســایی گرایشــات و مهارت هــای 
خــارج از ســازمان نیــز به منظــور دســتیابی بــه دیدگاهــی انتقــادی و ابتــکاری در 

مــورد چگونگــی انجــام امــور، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

بهره�گیری�از�نظرات�و�توانایی�های�مهاجران
مهاجــران ســاکن را می تــوان هــم بــه عنــوان ناظــراِن داخلــی و 

 Creative deviance  -1
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هــم به عنــوان ناظــران خارجــی در نظــر گرفــت. ایــن افــراد به واســطه ی 
ــرده و  ــگاه ک ــائل ن ــه مس ــاوت ب ــه ای متف ــد، به گون ــه دارن ــی ک پیش زمینه های
اولویت هــای متفاوتــی بــرای مســائل و مشــکالت قائــل هســتند. ایــن ویژگــی 
می توانــد آنــان را بــه منبعــی خــالق بــرای شــهرها تبدیــل نمایــد. بــرای مثــال، 
تنــوع غذایــی کــه بــه دلیــل حضــور مهاجــران می توانــد ایجــاد شــود، موجــب 
غنی تــر شــدن فرهنگــی اجتمــاع شــده و در صــورت سیاســت گذاری های 
ــی  ــق کســب وکارها می شــود. در این جــا مســاله ی اصل ــه رون مناســب منجــر ب
ــال  ــن ح ــران و در عی ــن مهاج ــز ای ــِت متمای ــِظ هوی ــاِن حف ــادل می ــادِ تع ایج

ــی اســت. ــت جامعــه ی محل ــا اکثری ــا ب یکپارچــه نمــودن آن ه

استفاده�از�عناصر�تسهیل�گر
رخدادهــا و ســازمان های تســهیل گر از ایــن توانایــی برخــوردار هســتند 
کــه افــرادی بــا دیدگاه هــای مختلــف را گــرد هــم آورده و از ایــن طریــق امــکان 
بــه  اشــتراك گذارِی ایده هــا را میســر ســازند. تیم هــای اقــدامِ طراحــی شــهری1 
ــا و  ــه دارای پیش زمینه ه ــرادی را ک ــی، اف ــات واقع ــرای اقدام ــزی ب و برنامه ری
ــاص  ــکلی خ ــّل مش ــر روی ح ــز ب ــه تمرک ــتند، ب ــی هس ــای گوناگون مهارت ه
تشــویق می کننــد. ایــن امــر اغلــب بــا نتایــج درخشــان و غیــر منتظــره ای همــراه 
ــای  ــذِب گونه ه ــِق ج ــد از طری ــز می توانن ــی نی ــای عموم ــت. فضاه بوده اس
ــهیل گر  ــک تس ــه ی ــه مثاب ــی ب ــالِت اجتماع ــترِش تعام ــراد و گس ــِف اف مختل
ــِق برگــزارِی کارگاه هــای مدیریــت  شــده  ــر آن، از طری عمــل نماینــد. عــالوه ب
ــه ی ایده هــا  ــه مبادل ــه و ب ــت از یکدیگــر پرداخت ــه حمای ــراد ب ــا اف ــه در آن ه ک

ــه دســت آمــده اســت. ــی ب ــج مثبت ــد، نتای می پردازن

برقراری�تعادل�میان�جهانی�شدن�و�بومی�گرایی
ایده هــای مطلــوب را می تــوان از مســابقات ملــی و بین المللــی کســب 

)Urban Design Action Teams )UDAT  -1



102

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

ــه پروژه هــای معمــاری و  نمــود، امــا در حــاِل حاضــر اغلــب ایــن رقابت هــا ب
طراحــی شــهری محــدود شــده اند. عــالوه بــر آن می تــوان از مراســمی همچــون 
مســابقات و نمایشــگاه ها بــرای ایجــاد تجربه هــای اجتماعــی، ماننــد مبــارزه بــا 
ــد  ــای جدی ــه ایده ه ــم و دســتیابی ب ــروز جرای ــری از  ب ــوادِ مخــدر و جلوگی م
سیاســت های  بهره گرفــت.  زیســت محیطی  و  اقتصــادی  توســعه ی  بــرای 
بین المللــی، از ایــن منظــر کــه امــکان رقابــت را ایجــاد نمــوده و شــاخص های 
مرجعــی را بــرای مقایســه بــا دیگــر شــهرها فراهــم می آورنــد، از اهمیــت باالیــی 
ــد. تســهیل و  ــرای توســعه محســوب می گردن ــی ب برخــوردار هســتند و محرک
رایزنــی بــه منظــورِ افزایــش همکاری هــای اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی، عامــِل 
اصلــی در موفقیــِت آتــِی شــهرها به شــمار مــی رود. ســازمان دهی و مشــارکت در 
ــادالت  ــت در شــبکه های شــهری، مب ــزاری نمایشــگاه های تجــاری، عضوی برگ
فرهنگــی و آموزشــی، ایجــاد همکاری هــای دوســویه )خواهرخواندگــی(، 
ــا مراکــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی، از مــواردی  مبادلــه ی کارکنــان و همــکاری ب
ــش  ــی و افزای ــطح ادراك و آگاه ــاء س ــه ارتق ــر ب ــد منج ــه می توانن ــتند ک هس
گرایشــات بین المللــی شــهرها شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه شــهرها بایــد 
ــد.  ــرار کنن ــش برق ــی خوی ــای محل ــدن و بنیان ه ــان جهانی ش ــی را می تعادل
زواِل بیــش از حــد هویــِت محلــی، می توانــد بــه از دســت رفتــن حــِس اعتمــاد 
ــی در  ــد. اعطــاِی مشــوق های بین الملل ــدِی شــهر بینجام ــه نفــس و هدف من ب
ــی،  ــی و مذهب ــم آیین ــي مراس ــنواره ها و حت ــتیوال ها، جش ــزاری فس ــارِ برگ کن

می توانــد ارتقــاِی ســطح هویــت محلــی را در پــی داشــته باشــد.

از فرهنگ های چندگانه به سوی دستیابی به فرهنگ میانه
ــی  ــِگ محل ــت را در فرهن ــد خالقی ــر می توان ــای دیگ ــِر فرهنگ ه تأثی
ــِگ  ــازد. فرهن ــی را ممکــن س ــای ترکیب ــوده و شــکل گیری هویت ه جــاری نم
ترکیبــی از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه خالقیــت، بیــش از چندگانگــِی 
ــِل  ــه، قاب ــا و شــکل  گیرِی فرهنگــی میان ــِب فرهنگ ه ــق ترکی ــی، از طری فرهنگ
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دســتیابی اســت. هــدِف بســیاری از سیاســت های اجتماعــی و فرهنگــی ایجــاد 
چندگانگــی فرهنگــی اســت، کــه بــه معنــای تقویــِت هویــتِ  فرهنگــِی متمایــِز 
اقلیت هــا اســت. اقلیت هــا، اکنــون مراکــز هنــری، مــدارس و کلوپ هــای 
ــل  ــاِط متقاب ــدان ارتب ــا فق ــتند. ام ــش را دارا هس ــه خوی ــص ب ــِی مخت اجتماع
ــاله ای  ــه مس ــی را ب ــی فرهنگ ــد چندگانگ ــف، می توان ــای مختل ــان فرهنگ ه می
ــِت رو  ــه حرک ــاز ب ــا نی ــد. در این ج ــدل گردان ــاز ب ــز و مساله س چالش برانگی
ــه  ــه شــدت احســاس می گــردد. ب ــه جلــو و گــذار از چندگانگــِی فرهنگــی ب ب
ایــن منظــور، منابــع موجــود بایــد بــه پروژه هایــی تخصیــص یابنــد کــه شــکاف 
فرهنگــی را مرتفــع ســاخته و شــهرهای مــا را به چیــزی بیــش از یــک پــازل 
متشــکل از فرهنگ هــای مختلــف تبدیــل کننــد. اگرچــه ممکــن اســت خالقیــت 
از طریــق ایجــاد شــکاف بیــن فرهنگ هــای مختلــف تشــویق گــردد، امــا هرگــز 
از طریــق بــه حاشــیه رانــدن و کــم اهمیــت جلــوه دادِن فرهنــگ ِ اقلیت هــا قابــِل 

دســتیابی نخواهــد بــود

مشارکت
ــکان  ــم آوردن ام ــد فراه ــی مانن ــق ابزارهای ــد از طری ــارکت می توان مش
نظــارت و حسابرســی شــهروندان، در قالــب انتخــاب نمایندگانــی از شــهروندان 
محلــی کــه عملکــرد مقامــات دولــت محلــی و یــا دیگــر ســازمان های عمومــی 
ــق را  ــس تعل ــارکت ح ــرد. مش ــرار گی ــویق ق ــورد تش ــد، م ــی می کنن را ارزیاب
ایجــاد و تقویــت می کنــد. مــردم اغلــب تمایــل دارنــد در پروژه هایــی کــه در آن 
مشــارکت نموده انــد، ســهیم باشــند. بــرای مثــال، مشــارکِت مــردم در طراحــی و 
ــه شــکل گیری فرهنگــی  ــد ب ــا مدیریــت مجموعه هــای مسکونی شــان، می توان ی

منجــر گــردد در نتیجــه مانــع از بــروز جــرم و جنایــت و وندالیســم شــود.

گسترش�فضاهای�خالق
افــراد خــالق و پروژه هــای خالقانــه نیازمنــد اســتقرارِ مکانــی هســتند. بــه 
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ایــن منظــور، یــک شــهِر خــالق در جــوار ســایر مراکــز و تســهیالت فرهنگــی، 
ــوالً  ــا معم ــه دارد. ام ــرون به صرف ــی مق ــا قیمت ــاختمان  ب ــن و س ــه زمی ــاز ب نی
ــای آن  ــه کاربری ه ــی ای ک ــهرها و در نواح ــیه ی ش ــی در حاش ــن امکانات چنی
ــی وجــود  ــر اســکله های قدیمــی و نواحــی صنعت ــر هســتند، نظی در حــال تغیی
ــل  ــن دلی ــه همی ــی را کاهــش داده و ب ــن ارزان قیمــت، ریســک مال ــد. زمی دارن
ــی  ــاله در برخ ــن مس ــازد. ای ــر می س ــکان پذی ــد را ام ــای جدی ــب تجربه ه کس
از نواحــی قدیمــِی صنعتــی کــه در مجــاورت مراکــز شــهری قــرار دارنــد، دیــده 

می شــود.

پروژه�های�ساده�و�حرکت�گام�به�گام
حرکــت به ســوی ایجــاد شــهری خــالق غالبــًا از طریــق عملیاتــی نمــودن 
ــرفِت  ــد پیش ــازی رون ــور شفاف س ــردد. به منظ ــاز می گ ــاده  آغ ــای س پروژه ه
شــهرها و ایجــادِ اعتمــاد بــه نفــس و اشــتیاِق بیشــتر، نیازمنــد مجموعــه ای از 
اهــداِف میــان مــدت و یــا نقــاط مرجــع هســتیم کــه بتــوان میــزان پیشــرفت 
را نســبت بــه آن هــا  اندازه گیــری نمــود. ایــن حرکــت بــه نوبــه ی خــود، ســبب 
پویایــی می شــود. می تــوان از نشــانه هایی به منظــورِ تســهیل ایــن رونــد 
ــمی  ــزاری مراس ــد؛ برگ ــاخص جدی ــاختمان ش ــک س ــداث ی ــت: اح بهره گرف
ــهیل  ــد تس ــد مانن ــن جدی ــب قوانی ــا؛ تصوی ــا کنفرانس ه ــتیوال ها و ی ــر فس نظی
صــدور مجوزهــا؛ تمهیــد ســازوکارهایی همچــون یارانه هــای جدیــد؛ مداخلــه ی 
افــراد و یــا ســازمانی متعهــد؛ و یــا در نهایــت بازاریابــی مؤثــر شــهری چنان کــه 
ــه   ــی ب ــد حرکت ــاده اســت؛ همگــی می توانن ــاق افت ــه اتف در گالســکو و مون پلی

ســوی ایجــاد شــهری خــالق تلقــی گردنــد.

تجدید�نظر�در�وظایف�مدیریت�شهری
امــروزه در سراســر جهــان، نیــاز بــه تجدیــِد نظــر و تغییــر در مدیریــِت 
شــهری بــه  منظــورِ تمرکــز هــر چه بیشــتر بــر امور حائــِز اهمیــت و برون ســپاری 
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باقــی امــور، از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. مباحــِث جــاری در زمینــه ی 
توانمندســازی ســازمان های محلــی، بــر برون ســپاری وظایــف و اعطــای آن بــه 
ــد  ــی تأکی ــازمان های نیمه عموم ــب و س ــای داوطل ــی، گروه ه ــش خصوص بخ
ــتری  ــع بیش ــوان و مناب ــازمان ها ت ــن س ــت ای ــال، الزم اس ــن ح ــد. در عی دارن
را به منظــورِ نظــارِت راهبــردی، پیش بینــی نیازهــای شــهروندان و بــه 
ــور  ــه  منظ ــد. ب ــص دهن ــوآوری تخصی ــعه و ن ــرمایه گذاری روی توس ــژه، س وی
ــک  ــد ی ــهری نیازمن ــره وراِن ش ــازی، به ــف و خصوصی س ــپاری وظای برون س

ــتند. ــده هس ــروی هدایت کنن ــم انداز و نی چش

برخی�راهکارها�جهت�خلق�مکان�های�خالق
بســیاری از افــراد خالقــی کــه در ســازمان های دولتــی، مشــاغل تجــاری 
و ســازمان های داوطلبانــه مشــغول بــه کار هســتند، در ایجــاد تغییــرات خالقانــه 
ــای  ــال، نمونه ه ــر ح ــه ه ــده اند. ب ــه ش ــا شکســت مواج ــود ب ــهرهای خ در ش
متعــددی از راه ِحل هــای شــایان توجــه و نوآورانــه ، در ارتبــاط بــا رفــِع مســائل 
و مشــکالِت شــهری موجــود اســت. در ایــن بخــش برخــی از ایــن راهِ حل هــا، 
ــوند.1  ــان می ش ــد، بی ــرار می دهن ــا ق ــار م ــل در اختی ــرای عم ــی ب ــه راهنمای ک
یکــی از ویژگی هــای رایــِج تمامــِی ایــن راه حل هــا، روشــی مرکــب از عناصــِر 
ذهنــی، برجســته، دوراندیشــانه، غیــر محتمــل، زیرکانــه و یــا الهــام بخــش، بــه 
ــِج  ــه ی رای ــارت دیگــر، زمین ــه عب ــج دلخــواه اســت. ب ــه نتای منظــور رســیدن ب
تمامــی ایــن راهِ حل هــا، به کارگیــرِی خالقیــِت ترکیبــی و کنــار هــم قــرار دادِن 

عناصــِر نامتجانــس اســت.

اعطاِی�شکلی�دوباره�به�شهر�به�کمک�طراحی�شهری
طراحــی شــهری روش هایــی بــرای ســامان دهی فضــای ســه بعدی شــهرها 
در اختیــار مدیریــت شــهری قــرار می دهــد تــا فضــای شــهری زیباتــر، خوانــا، 

1-  این�بخش،�کم�و�بیش�برگرفته�از�بخش�چهارم�کتاب�»شهر�خالق«)الندری�و�بیانچینی،�1394(�است��
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مردم پســند، دموکراتیــک و جذابــی ایجــاد شــود. مناطــق فرســوده و بافت هــای 
ــی  ــرای فعالیت های ــی ب ــذاری فضاهای ــی، هدف گ ــاختمان های قدیم ــی، س قدیم
ــکل  ــرای دادن ش ــی ب ــه فرصت های ــوان به مثاب ــه را می ت ــره، هم ــاص و غی خ
ــز  ــی تمی ــوان فضاهای ــت. می ت ــر گرف ــهر در نظ ــه ش ــزه ای ب ــازه و پاکی ــو و ت ن
و زیبــا خلــق کــرد و از ایــن طریــق ســاکنان شــهر را بــه محله هــا و فضاهــای 

شــهری دلبســته کــرد. 
فرامــوش نشــود کــه شــهری کــه بــرای مــردم خــودش جــذاب نباشــد، 
بــرای هیــچ گردشــگری هــم جــذاب نیســت. ســرمایه ها بــه ســمت شــهرهایی 
می آینــد کــه پویــا هســتند. پویایــی شــهرها، بــا مــوزه کــردن بافت هــای قدیمــی 

شــهر، گاه در تضــاد اســت.

»شــورای شــهِر بارســلونا1 به منظــورِ آمــاده نمــودِن شــهر بــرای 
ــای  ــامل 150 فض ــرد ش ــر به ف ــبکه ای منحص ــک 1992، ش ــای المپی بازی ه
ــا هــم را طرح ریــزی و اجــرا نمــود. اغلــب ایــن فضاهــا  عمومــی مرتبــط ب
ــن  ــدند. ای ــه ش ــای موجــود تعبی ــاختمان ها و خیابان ه ــن س ــه ی بی در فاصل
ــط  ــه توس ــد ک ــی بودن ــک و میدانچه های ــای کوچ ــامل پارك ه ــا ش فضاه
ــدند.  ــت می ش ــمه ها تقوی ــنگ واره ها و مجس ــا، س ــر فواره  ه ــری نظی عناص
فضاهــای عمومــی ایجــاد شــده منظــر شــهری را بهبــود بخشــیده، تــرس از 
جــرم و جنایــت را کاهــش داده و فضــای تنفــس و تفریــح بیشــتری را بــرای 
شــهر پدیــد آوردنــد و در نهایــت موجبــاِت انگیــزش و افزایــش آرامــش و 

ــد. ــق شــهروندان را فراهــم نمودن حــس تعل
ــدوده ی  ــریِع مح ــترِش س ــس از گس ــه پ ــن مرحل ــورن2 در اولی در ملب
مرکــِز تجــاری در دهــه ی 1970، تیــِم طراحــِی شــهری توانســت از طریــِق 
مجموعــه ای از دســتورالعمل های برنامه ریــزی، کــه عمومــًا بــر حفــظ 

Barcelona  -1
Melbourne  -2
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ــدادِ  ــا تع ــی ب ــبک ویکتوریای ــه از س ــا ک ــمان خیابان ه ــِط آس ــت خ وضعی
چهــار تــا هشــت طبقــه پیــروی می کردنــد و بــر گســترش عمــودی 
ــد  ــاختمانی تأکی ــای س ــت بلوك ه ــِی پش ــای داخل ــاختمان ها در حیاط ه س
ــد. در نتیجــه ی به کارگیــری ایــن  داشــتند، منظــر شــهری را ســامان دهی کنن
ــل دور  ــه از فواص ــی ک ــورن، در صورت ــهری ملب ــر ش ــتورالعمل  ها، منظ دس
ــه منهتــن1  ــا خــّط آســمانی شــبیه ب مشــاهده شــود، همچــون کالنشــهری ب
پدیــدار می گــردد و از منظــر ناظــری کــه از درون و از ســطوح خیابان هــا بــه 
ــا  ــوی خیابان ه ــانی تر دارد. الگ ــیار انس ــی بس ــهر مقیاس ــرد، ش ــهر می نگ ش
ــادِ ناشــی از ایجــاد  ــًا حفــظ شــده اســت و از شــکل گیرِی تونل هــای ب غالب
آســمان خراش ها جلوگیــری شــده اســت. در نتیجــه  شــهر از احســاس 
صمیمیــت باالیــی برخــوردار گشــته اســت. ایــن تجربیــات می توانــد مثالــی 
ســاده و در عیــن حــال حائــز اهمیــت در مــوردِ حفــِظ وضــِع موجودِ شــهرها 
ــود. ــوب ش ــدید، محس ــای ش ــرات و دگرگونی ه ــادِ تغیی ــاب از ایج و اجتن

یکــی دیگــر از شــاخصه های اصلــی اثــر گــذار بــر خــِطّ آســماِن شــهِر 
ملبــورن، تصویــب یــک قانــوِن محلــی بــود کــه طــی آن  بایــد خــِط دیــد 
بــه بنــای یادبــود آنــزاك2  )یــک بنــای یادبــود اســترالیایی در گرامی داشــت 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــی اول و دوم ج ــای جهان ــه در جنگ ه ــرادی ک اف
ــیرهای  ــیاری از مس ــامل بس ــون ش ــن قان ــد. ای ــظ می ش ــاًل حف ــد( کام دادن
ــیاری از  ــور بس ــن منظ ــه ای ــد. ب ــز می ش ــتون3 نی ــان سوانس ــی و خیاب اصل
ــد  ــدادِ دی ــا از انس ــدند ت ــی ش ــی طراح ــورت منحن ــمان خراش ها به ص آس
ــِم  ــالف حج ــد برخ ــث ش ــات باع ــن اقدام ــد. ای ــل آی ــه عم ــری ب جلوگی
ــج اســت،  ــان رای ــه در دیگــر شــهرهای جه ــی شــکلی ک یکپارچــه ی مکعب
بخــش فوقانــی بســیاری از ســاختمان ها در شــهر ملبــورن، اشــکال منحصــر 

Manhattan  -1
Anzac Memorial  -2

 Swantston  -3
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ــه مشــاهده می شــود  ــان ک ــرد. چن ــه خــود بگی ــی ب ــب توجه ــرد و جال به ف
و البتــه شــاید بــه صــورت کامــاًل تصادفــی، در ملبــورن وضــِع یــک قانــون 
محلــِی، اثــرات جانبــی مثبتــی را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت.« )الندری 

ــی، 1394: 59-58( و بیانچین
زیباسازی�شهری�

ــا  ــن مســاله بســیار ســطحی به نظــر برســد، ام اگرچــه ممکــن اســت ای
ــه  ــهری، ب ــازی« های ش ــا »زیباس ــط ب ــالت مرتب ــه مداخ ــت ک ــت آن اس حقیق
ــاکنین و  ــگاه س ــی ن ــر چگونگ ــراد و  ب ــی اف ــای اخالق ــر ویژگی ه ــدت ب ش
ــکان در  ــات، پیشــاپیش، آن چــه م ــن اقدام ــذارد. ای ــر می گ ــدگان، تاثی بازدیدکنن
ــرای  ــع ب ــد مناب ــر کشــیده و تولی ــه تصوی ــه آن اســت را ب ــل شــدن ب ــی تبدی پ
ــت  ــات محبوبی ــن اقدام ــه ای ــی ک ــد. هنگام ــی را تســهیل می نماین ــعه ی آت توس
ــل می شــوند. ــدگار تبدی ــدار و مان ــی پای ــه اقدامات ــد، ب ــش را احــراز  نماین خوی

»رنگ آمیــزی مجــدد و البتــه ناهمگــِن مرکــز خریــد الِفانــت و کاســتیل1 
ــا  ــا ب ــی و تنه ــه راحت ــه ب ــی، ک ــگ صورت ــه رن ــدن، ب ــهر لن ــوب ش در جن
اســتفاده از یــک الیــه ی رنــگ صــورت گرفــت، موجــب تغییــر تصویــر بــه 
ــه  ــد، چنان ک ــای شــاخص گردی ــن بن شــدت خســته کننده و غیِرصمیمــی ای
تنهــا در ســال اول پــس از رنگ آمیــزی، مقــدارِ فــروش 10% افزایــش 

ــی، 1394: 63( ــدری و بیانچین ــت.« )الن داش

ــاز  ــًا نی ــه ضرورت ــر اســت ک ــن ام ــده ی ای ــان دهن ــا نش ــی نمونه ه بررس
نیســت راه حل هــای خالقانــه بــرای برخــورداری از کارایــِی مطلــوب، 
ــر  ــن تفک ــه ای ــتمداران ب ــیاری از سیاس ــند. بس ــی باش ــا دائم ــت و ی گران قیم
اشــتباه دچــار هســتند کــه بایــد بــرای یادمانــی از خــود بــر جــای گذارنــد. در 
صورتــی کــه به جــای آن  بایــد بــه خلــق محیطــی کــه موجبــات شــادمانی مــردم 

Elephant and Castilne  -1
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ــی و زیرگذرهــا  ــد. ســاختن پل های یادمان را فراهــم مــی آورد توجــه نشــان دهن
و روگذرهــای بــزرگ، تنهــا وقتــی سیاســت درســتی اســت که ســبب خشــنودی 

ســاکنان شــهر شــود. 
ــد کــه  ــر رفــت و آمــدی را در نظــر گیری ــال، یــک چهــارراه پ ــرای مث ب
ــک  ــمار. ی ــای پرش ــم خودروه ــد و ه ــور می کنن ــادی از آن عب ــران زی ــم عاب ه
گزینــه آن اســت کــه بــرای عبــور عابــران زیرگــذری احــداث کننــد. ماننــد ایــن 
مســاله در شــهر تهــران و در چهــارراه ولیعصــر رخ داده اســت کــه عابــران، بــه 
ــارراه،  ــا از گوشــه ای از چه ــت می شــود ت ــن هدای ــر زمی ــا در زی ــی نازیب فضای
ــت  ــی، حرک ــری ترافیک ــا تفک ــیله، ب ــن وس ــه ای ــد. ب ــر رون ــه ای دیگ ــه گوش ب
ــا  ــده اســت. ام ــه ش ــر گرفت ــران در نظ ــت عاب ــر حرک ــه ارجــح ب ــایل نقلی وس
ــرای دقیقــه ای همــه ی  ــود کــه ب ــر، آن ب راهــکار ســاده تر، مناســب تر و مردمی ت
چراغ هــای راهنمایــی بــرای خودروهــا قرمــز می شــد و در مقابــل، عابــران آزاد 
بودنــد از هــر گوشــه ای بــه گوشــه ی دیگــر رونــد. همیــن راهــکار ســاده، امــروز 
ــت.  ــو اس ــلوغ توکی ــای ش ــی از چهارراه ه ــتی یک ــای توریس ــی از جاذبه ه یک

پیوند میان کهنه و نو
گاهــی مدیــران شــهری فکــر می کننــد در یــک بافــت تاریخــی، 
همه چیــز بایــد ســر و شــکلی قدیمــی و تاریخــی داشــته باشــد. ایــن تفکــری 
غلــط اســت. ایجــاد تضادهــای معمارانــه و شهرســازانه، اگــر  اندیشــیده صــورت 
گیرنــد، می تواننــد خــود جاذبــه ی در شــهرها باشــند و حتــي معنــای جدیــدی 
بــه فضــای شــهری ببخشــند: جامعــه در عیــن حفــظ میــراث ِ خــود، رو بــه ترقــی 

اســت.

ِام پــی1، روبــه روی مــوزه ی لــوور2، یکــی از بناهــای  »هــرم شیشــه ای آی 
شــاخص شــهر پاریــس محســوب می گــردد کــه روحــی جدیــد بــه مــوزه ی 

IM Pei  -1
Louvre Museum  -2
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لــوور دمیــده و توانســته اســت ارتبــاط ایــن بنــا را بــا کل پایتخــت مجــدداً 
ــل  ــی عم ــک الب ــورت ی ــًا به ص ــرم صرف ــن ه ــه ای ــد. اگرچ ــف نمای تعری
می کنــد، امــا تجربــه ای متفــاوت را عرضــه می نمایــد. ایــن هــرم دسترســی 
ــذار در  ــن گ ــی آورد. در ای ــم م ــه شــهری در درون شــهری دیگــر را فراه ب
هــر جــای ممکــن از عنصــر هــرم اســتفاده شــده اســت. در واقــع می تــوان 
ــد  ــراری پیون ــق در برق ــیار موف ــه ای بس ــوان تجرب ــه را به عن ــن مجموع ای
میــان کیفیــت بــاالی محیــط و معمــاری معاصــر بــا بناهــای تاریخــی در نظــر 

گرفــت.
ــوب  ــت در جن ــر جمعی ــزار نف ــد ه ــدود ص ــا ح ــهری ب ــز1، ش در نیم
ــط  ــته توس ــاران برجس ــر از معم ــی دیگ ــتر2 و برخ ــن فاس ــه، نورم فرانس
ــاال را در  ــوژی ب ــا تکنول ــاختارهایی ب ــا س ــدند ت ــور ش ــهر مأم ــورای ش ش
ــی  ــتر در یک ــاس فاس ــن اس ــر ای ــد. ب ــاد نماین ــتانی ایج ــای باس محدوده ه
ــه  ــدام ب ــتان، اق ــه دوران روم باس ــق ب ــتانی متعل ــای باس ــن محدوده ه از ای
ــه  ــی شیشــه ای و ب ــد رســانه ای در قالب ــک چن ــز تکنولوژی ــک مرک ایجــاد ی
ســبک مــدرن نمــود. ســقف نوآورانــه ای کــه بــرای پوشــش دادن محــدوده ی 
رومــی در نظــر گرفتــه شــد، اســتفاده از آن را بــرای تمامــی روزهــای ســال، 
ــهر  ــرای ش ــادی ب ــوان نم ــه عن ــروژه ب ــن پ ــز از ای ــازد. نیم ــن می س ممک
ــی  ــن شــهر در حال ــه نشــان می دهــد ای ــش اســتفاده نمــوده اســت،  ک خوی
کــه ریشــه های باســتانی خویــش را از یــاد نبــرده اســت، بــا اطمینــان کامــل 

ــی، 1394: 65( ــدری و بیانچین ــر دارد.« )الن ــده نظ ــوی آین به س

سفر امید بخش
طراحــی مناســب، عامــل اصلــی تمامــی سیســتم های حمــل و نقــل موفــق 
ــده ی  ــًا تداعی کنن ــفر عموم ــه ی س ــال، تجرب ــن ح ــا ای ــود. ب ــوب می ش محس

 Nîmes  -1
 Norman Foster  -2
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خســتگی، آزردگــی و نابســامانی اســت. در برخــی شــهرها از هنرمنــدان بــرای 
ــا حمل و نقــل بهــره گرفتــه می شــود. نقــش  مهیــا ســاختِن برنامه هــای مرتبــط ب
هنرمنــدان در ایــن میــان نقشــی حاشــیه ای نبــوده بلکــه آن هــا عنصــری در فرآیند 
ــر  ــهرهایی نظی ــوند. ش ــوب می ش ــل محس ــزی حمل و نق ــه ِی برنامه ری یکپارچ
اســتکهلم1، پترزبــورگ2، مســکو3 و بوســتون4، نمونه هایــی در ایــن زمینــه 
بــرای مــا فراهــم می آورنــد. در پترزبــورگ و مســکو، هــر یــک از ایســتگاه های 
متــرو توســط آثــار مهندســان، معمــاران، هنرمنــدان و دیگــر صنعت گــران و بــا 
ــمه ها و  ــواری، مجس ــی های دی ــا، نقاش ــر موزائیک ه ــری نظی ــتفاده از عناص اس
ــن  ــه ای ــن حــال، توجــه ب ــز هســتند. ب  ای گنبدهــا، از ســایر ایســتگاه ها متمای
ــاله ای  ــند، مس ــد باش ــه بای ــهر چ ــرد در ش ــای هزینه ک ــه اولویت ه ــوع ک موض
اســت کــه در قالــب یــک برنامــه ی جامــع و راهبــردی بایــد مشــخص شــوند.

پیاده�مداری
ــای  ــن برنامه ه ــه ی موفق تری ــر در زمین ــز دیگ ــر چی ــش از ه ــه بی آن چ
پیاده مــداری، خالقانــه به نظــر می رســد، اثرگــذاری آن هــا بــر طیــف گســترده ای 
ــا  ــگام اجــرا ب ــن راه حل هــا اغلــب در هن از اعضــای جامعــه محلــی اســت. ای

ــد.  ــه می گردن ــیاری مواج ــای بس مقاومت ه
بــرای مثــال، یــک دهــه قبــل، تصمیــم گرفتــه شــد کــه شــهر گرونینگــن5 
هلنــد، بــه شــهری پیاده مــدار و دوچرخه مــدار تبدیــل گــردد. مغــازه داران ابتــدا 
بــا ایجــاد محورهــای پیــاده مخالــف بودنــد، امــا هم اکنــون خــود از متقاضیــان 
ــن  ــودِن ای ــه، کارا ب ــرا تجرب ــتند. زی ــک هس ــی از ترافی ــی خال ــترش نواح گس
ــه ســوی  ــه بازگشــت ب فضاهــا را ثابــت کــرده اســت. ایــن فضاهــا مــردم را ب

stockholm  -1
petersburg  -2
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مرکــز شــهر دعــوت کــرده،  ارزش امــالك و دارایی هــا را افزایــش داده و موجب 
ــه ای مشــابه، افزایــش  افزایــش فــروش واحدهــای تجــاری شــده اســت. به گون
ــل یکپارچــه ی  ــک سیســتم حمــل و نق ــه ی ــخ1، ک ــدار در مونی فضاهــای پیاده م
ــم گیر  ــش چش ــه افزای ــی آورد، ب ــل م ــه عم ــتیبانی الزم را از آن ب ــوب، پش مطل
تعــداد اســتفاده کنندگان و منافــع ناشــی از کســب و کار منجــر شــده اســت. امــا 
اگــر سیســتم حمــل و نقــل عمومــی کارایــی الزم را نداشــته باشــد، حتمــًا بایــد 
مســیری بــرای حرکــت خودروهــا را در نظــر گرفــت. میــدان شــهرداری رشــت 

یکــی از ایــن نمونه هــای نســبتًا موفــق چنیــن مراکــزی اســت.

نبرد�با�وضعیت�نامناسب�آب�و�هوایی
در شــرایطی کــه وضعیــت اقلیمــی مناســب نیســت، چــه بایــد کــرد تــا 
فضاهــای شــهری خالــی از فعالیــت نشــده و پویــا و ســرزنده باقــی بماننــد؟ ایــن 
مســاله ای اســت کــه در ایــران نیــز مطــرح اســت. بــرای مثــال، در نواحــی جنوبی 
ــم در  ــه اقلی کــه تابســتان ها بســیار گــرم و گاه بســیار شــرجی اســت، توجــه ب
ایجــاد فضاهــای شــهری بســیار حائــز اهمیــت اســت. وظیفــه ی مدیــران شــهری 

آن اســت کــه بــه راه حل هــای خــالق در ایــن زمینــه توجــه نشــان دهنــد.
ــدون  ــگ و ب ــای تن ــهر، از کوچه ه ــت تاریخــی بوش ــال، در باف ــرای مث ب
ــایه  در  ــا س ــراه ب ــا هم ــیم دری ــه نس ــده اســت ک ــتفاده ش ــوری اس بن بســت ط
اغلــب ســاعات روز، فضــای بهتــری بــرای عبــور و مــرور ایجــاد کنــد. همچنین، 
مردمــان قدیمــی بوشــهر، ســاعاتی از شــبانه روز را در بالکن هــای خانه هاشــان 
کــه بــه »شناشــیر« معــروف اســت ســپری می کردنــد. پشــت بام ها نقــش مهمــی 
در زندگــی شــبانه ی بوشــهری ها داشــت. بنابرایــن، در سیاســت گذاری های 
معمــاری و شهرســازی بوشــهر، می تــوان از ایــن مــوارد خالقانــه بهــره گرفــت. 
مثــال می تــوان ایجــاد بالکن هــای وســیع را در دســتورالعمل های معمارانــه 
ــه ســاخت بالکن هــای وســیع  ــب ب ــه طــوری کــه ســازندگان ترغی ــرار داد؛ ب ق
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شــوند. ایجــاد ســایه بان ها و بهره گیــری از پوشــش های گیاهــی و مصالــح 
مناســب، از دیگرراهکارهایــی اســت کــه در اقلیم هــای گــرم می توانــد اســتفاده 

شــود.
ــتان های  ــی از اس ــد بخش های ــیری مانن ــق سردس ــس، در مناط ــر عک ب
آذربایجــان و زنجــان و کردســتان، بهره گیــری از آفتــاب مهــم اســت. در 
ــد  ــه بای ــط معماران ــارد، ضواب ــنگینی می ب ــای س ــه برف ه ــرد ک ــای س فصل ه
خالقانــه باشــند. یعنــی طــوری باشــند کــه آفتــاب بــه ســطح خیابــان، خصوصــا 
بــه پیاده روهــا، بتابــد. مــردم چنیــن مناطقــی، تجربیــات و راه کارهــای خالقانــه ی 
ــا ایــن شــرایط اقلیمــی بایــد مواجــه  ــه ب ــد کــه چگون ــار دارن بســیاری در اختی
ــاده ای  ــت فوق الع ــق اهمی ــن مناط ــا در ای ــوش  پیاده روه ــس کف پ ــد. جن ش

دارد. 
ــاله  ــر مس ــتند، اگ ــاده هس ــًا س ــه عمدت ــن زمین ــالق در ای ــای خ راه کاره
ــادگِی  ــه س ــتیم ک ــاهد آن هس ــر ش ــار دیگ ــم. یک ب ــخیص دهی ــت تش را درس
خالقیــت، قــدرت خــود را نمایــان می ســازد و حقیقــِت ایــن را نشــان می دهــد 

ــاند. ــه راهِ حــِل مناســب می رس ــا را ب ــح« از مســاله، م ــه بینشــی »صحی ک

هویت�بخشی�به�مکان�از�طریق�برگزاری�رویدادها
ــا  ــد ت ــرار می دهن ــهرها ق ــار ش ــبی در اختی ــای مناس ــا فرصت ه رویداده
ــن  ــی از ای ــان یک ــری در کاش ــال، گالب گی ــرای مث ــازند. ب ــرح س ــود را مط خ
ــد و  ــه خــود جــذب می کن ــادی را ب ــت زی ــه هــر ســاله جمعی ــوارد اســت ک م
رونقــی فصلــی بــه شــهرهای آن منطقــه مــی آورد. یکــی از راه کارهــای ســاده در 

ایــن مــورد، برندســازی شــهرها اســت.
ــه بایــد توجــه کــرد کــه یکــی از محدودیت هــای چنیــن نمودهایــی  البت
ــزاری،  ــاِن برگ ــه در زم ــت ک ــن اس ــه ممک ــه اگرچ ــت ک ــن اس ــت ای از خالقی
ــاد  ــال در ایج ــه هرح ــا ب ــند، ام ــوردار باش ــبی برخ ــیار مناس ــردی بس از عملک
ــر آن،  ــالوه ب ــد و ع ــهروندان ناتوانن ــره ی ش ــی روزم ــی در زندگ ــرات کل تغیی



114

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

اثــر بخشــی الزم را بــرای ایجــاد تغییــرات پایــدار در نحــوه ی مدیریــت شــهرها 
ــرای  ــی الزم ب ــدرت از آمادگ ــه  ن ــازان ب ــت مداران و تصمیم س ــد. سیاس ندارن
آموختــن نحــوه ی ســازمان دهی و مدیریتــی کــه برگــزاری چنیــن رویدادهایــی 

ــتند. ــوردار هس ــازد، برخ ــن می س را ممک

ایتالیــا کشــوری اســت کــه غالبــًا بــا رویدادهایــی نظیــر جشــنواره ها و 
اعیــاد، کــه توســط افــراد محلــی و بــدون دریافــت هیچ گونــه کمــک مالــی از 
ــداع  ــی خــوش اب ــرای داشــتن اوقات ــی و تنهــا ب ــه ی ســازمان های دولت ناحی
شــده اند، شــناخته می شــود. در ایــن کشــور، تقویــم شــهری بــا رخدادهایــی 
کــه هــر یک بــا مکانــی خــاص در ارتبــاط هســتند، عالمت گــذاری می شــود. 
ــر  ــی، ه ــه ی کوهســتانی جنگل ــع در دامن ــال شــهری کوچــک واق ــرای مث ب
ســاله در اوایــِل پاییــز برگزارکننــده ی جشــنواره ی قــارچ  اســت. محــدوده ی 
ــاس اســت  ــده ی جشــنواره ی سوســیس و کالب ــرورش گوشــت برگزار کنن پ
ــه خــود را  ــص ب ــز جشــنواره های مخت ــرورِش انگــور و گل نی و نواحــی پ
ــم  ــن مراس ــیاری از ای ــد. بس ــزار می کنن ــول برگ ــِت محص ــِل برداش در فص
ــای  ــی از اروپ ــوند. بازدیدکنندگان ــوب می ش ــد محس ــود جدی ــوع خ در ن
ــکار در روســتایی  ــوآوری  و ابت ــن همــه ن ــا مشــاهده ی ای شــمالی، اغلــب ب

ــوند. ــگفت زده می ش ــک، ش کوچ
بهره�گیری�از�ایده�های�جوانان

ــب  ــد و اغل ــای جدی ــمند از ایده ه ــی ارزش ــان منبع ــودکان و نوجوان ک
ــوان  ــه عن ــان ب ــه جوان ــوان ب ــد. می ت ــه شــمار می رون ــی و آشــکار ب بســیار عین
ســرمایه هایی ارزشــمند نگریســت، نــه آنکــه آن هــا را مســاله پنداشــت. مســاله 
ــا  ــودکان تنه ــی، ک ــور کل ــه ط ــت. ب ــتی نیس ــرد درس ــان، رویک ــتن جوان انگاش
ــد.  ــوق سیاســی محــروم مانده ان ــه از حق گــروهِ ســنی از شــهروندان هســتند ک
ــر ایــن مســاله گام برداشــته اند. در ســال 1991  برخــی از شــهرها به ســوی تغیی
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در شــهر یونــا اداره ای ویــژه ی کــودکان تأســیس شــد. در ایــن اداره دو روز در 
هفتــه، افــراد جــوان ایده هــای خویــش را بــا مدیریــت شــهر در میــان می گذارند. 
سیاســتمداران و دیگــر صاحب منصبــان امــور، شــامل شــهردار شــهر، از جملــه 
افــرادی هســتند کــه ماهــی یــک بــار بــا کــودکان مشــورت  می کننــد. به گونــه ای 
مشــابه، شــهر نیوشــاتل  در ســوییس شــورایی را تحــت عنــوان مجلــس جوانــان 
بــرای کودکانــی کــه در ســنین مدرســه قــرار دارنــد و عــالوه بــر آن، کمیتــه ی 
مشــاوران جــوان را بــرای ایفــای نقــش جوانــان 16 تــا 25 ســال، تأســیس کــرده 

اســت.
ــاِن  ــه بی ــان، ب ــون جوان ــد، همچ ــز می توانن ــالخورده نی ــراد س ــه اف البت
ــراد ســالمند و بازنشســته،  ــد. در بســیاری مــوارد، اف ایده هــای جدیــدی بپردازن
ــطه ی  ــه به واس ــوند ک ــی می ش ــا و توانایی های ــددِ مهارت ه ــِف مج ــث کش باع
تجربــه بــه حــد کمــال رســیده  اســت. به دلیــل وجــود زمــان آزاد و فراغــت از 
ــل از  ــد کــه حداق ــراد ســالخورده حــس می کنن فشــارهای کاری، بســیاری از اف

ــتند. ــوردار هس ــش برخ ــای خوی ــتفاده از مهارت ه ــی اس توانای
ــد،  ــی نماین ــمند تلق ــی ارزش ــالمندان را منبع ــه س ــای آن ک ــوالً به ج معم
بــا آنــان ـ نظیــر آن چــه در مــورد جوانــان نیــز شــاهد هســتیم ـ بــه  ماننــد یــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــوند. ب ــته می ش ــده انگاش ــی نادی ــا به کل ــده و ی ــار ش ــل رفت معض
کهولــت ســن جمعیــت در اروپــاِی غربــی، جــای بســی تعجــب اســت کــه افرادِ 
ــان  ــی آن ــر زندگ ــه ب ــهری ک ــت های ش ــب سیاس ــم و تصوی ــالمند در تنظی س

ــد. ــا نمی کنن ــچ نقشــی ایف ــذار هســتند، هی اثرگ

ایجاد�تغییرات�زمانی
توجــه بــه ســاعت های کاری و ترتیــب آن هــا، ماننــد ســاعت کار 
ــا،  ــتوران ها و کافه ه ــی ها، رس ــی، خرده فروش ــا، ادارات دولت ــدارس، بانک ه م
ــتند و  ــاط هس ــبانه در ارتب ــی ش ــا زندگ ــه ب ــب وکارهایی ک ــگاه ها، کس نمایش
ــا و  ــی پوی ــه فضای ــهری ب ــای ش ــل فض ــده در تبدی ــن کنن ــی تعیی ــره، عامل غی
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ــاده  ــال س ــن ح ــه و در عی ــی، راه کاری خالقان ــرات زمان ــت. تغیی ــرزنده اس س
ــد. ــهری بیانجام ــائل ش ــی از مس ــل برخ ــه ح ــد ب ــه می توان ــت ک اس

ــهروندان،  ــای ش ــاس نیازه ــر اس ــد ب ــاعت کاری، می توان ــر در س تغیی
وضعیــت آب و هوایــی، ترافیــک و ظرفیــت حمــل و نقــل شــهروندان، نیازهــای 
ــهر صــورت  ــر ش ــاکنان ه ــی س ــبک زندگ ــا و س ــی کااله ــا جابه جای ــط ب مرتب

ــرد. پذی
در نیوکاســل1 از ایــده ی »ســاعت شــاد« به شــیوه ای جالــب توجــه بهــره 
گرفتــه شــد. در برخــی از روزهــای هفتــه، تعــدادی از رســتوران ها قیمت هــای 
خــود را کاهــش می دهنــد تــا از ایــن طریــق مــردم را بــه صــرف زمــان بیشــتر 
در مرکــِز شــهر و اســتفاده از تســهیالت آن تشــویق نماینــد. قیمت هــا بــه حــدی 
ــه پخــت و  ــد و ب ــه برون ــه خان ــد کــه اقتصــادی نیســت مــردم ب کاهــش می یاب

پــز بپردازنــد! 
ــه ای، کاهــش قیمــت  ــن راه کارهــای خالقان ــق چنی ــی موف ــه ی ایران نمون
ــادی از آن شــده،  بلیــط ســینماها در روزهــای سه شــنبه اســت کــه اســتقبال زی
منافــع مالــی و فرهنگــی و آموزشــی بســیاری به همــراه داشــته اســت و به نوبــه ی 

خــود موجــب تقویــت صنعــت ســینمای کشــور شــده اســت.
در زمینــه ی پایــداری، زمان بنــدی خالقانــه ی فعالیت هــای شــهری 
ــردد.  ــر گ ــی منج ــت زندگ ــطح کیفی ــای س ــع و ارتق ــظ مناب ــه حف ــد ب می توان
ــک  ــم ترافی ــش حج ــه کاه ــد ب ــاعاِت اداری می توان ــِی س ــدِی تدریج زمان بن
ــتقر در  ــراد مس ــرای اف ــژه ب ــات، به وی ــواع خدم ــه ان ــی ب ــد و دسترس بیانجام
حــوزه  ی نفــوذ منطقــه ای، تســهیل شــود. همچنیــن آهنــگ زندگــی شــهری بــه 
ــا کاهــش مواجــه  ــازه ی گســترده تری از زمــان، ب ســبِب توزیــع فعالیت هــا در ب
می شــود. در شــهرهای حــوزه ی اســکاندیناوی پیشــنهادهایی در زمینــه ی 
تغییــر ســاعات کاری در فصــل زمســتان مبنــی بــر شــروع دیرتــر روزهــای کاری 

 Newcastle  -1
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ارائــه شــده اســت تــا از ایــن طریــق امــکان بهره گیــری افــراد از نــور خورشــید 
ــردد. ــن گ ــت از کار تضمی ــاعات فراغ در س

سبز�کردن�شهر
همــواره بایــد در محیط هــای شــهری، فضاهایــی باشــد کــه یــادآوری کنــد 
کــه شــهر، در بســتری طبیعــی رشــد می کنــد. فضاهــای ســبز شــهری، نــه تنهــا به 
تقویــت پیونــد معنایی شــناختی انســاِن شهرنشــین و طبیعــت یــاری می رســاند، 
ــا حــدودی دور  ــا ایجــاد فضاهــای مطلــوب و آرامش بخــش، کــه ت همچنیــن ب
ــترس  ــراب و اس ــش اضط ــه کاه ــتند، ب ــهری هس ــای ش ــی از آلودگی ه از برخ
شــهروندان کمــک کنــد. کاهــش اضطــراب و تشــویش، خــود موجــب تقویــت 

تفکــر خــالق می شــود.
ــه مســاله ی  ــد ب ــروزی نمی توانن علیرغــم موضــوع مذکــور، شــهرهای ام
ضرورت هــای  از  یکــی  پایــدار  توســعه ی  باشــند.  بی توجــه  پایــداری 
ــر  ــت؛ ه ــث اس ــن بح ــارج از ای ــداری خ ــت پای ــت. اهمی ــت گذاری اس سیاس
چنــد کــه بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت و امــروزه توجــه مدیــران شــهری بــه 

ــب شــده اســت. ــن مســاله جل ای

جنبــش محیــط زیســت شــهری در بریتانیــا1 یکــی از نمونه هایــی 
بــه شــمار مــی رود کــه نشــان می دهــد چگونــه تالش هــا در جهــت 
ــم انداز  ــک چش ــرای ی ــه اج ــد ب ــت می توان ــط زیس ــوق محی ــاق حق احق
ــت،  ــذار اس ــهری اثرگ ــی ش ــاد زندگ ــی ابع ــر تمام ــه ب ــت محیطی، ک زیس
ــه  ــا اســت ک ــن شــهِر زیســت محیطی برتانی ــتر2 اولی منجــر شــود. شــهِر لِس
در ســال 1990 بــه ایــن مهــم نائــل آمــد. ســازمان انوایــرون3، کــه مســئولیت 
اجــرای ایــن برنامــه را بــر عهــده داشــت، از کمک هــای گروه هــای 

The British Environment City movement  -1
 Leicester  -2

Environ  -3
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ــای  ــال در بخش ه ــراد فع ــی و اف ــه ی محل ــامل جامع ــی ش ــری مختلف فک
ــری،  ــات هم فک ــت. در جلس ــره گرف ــک به ــی و آکادمی ــی، خصوص عموم
ــی و  ــِت طبیع ــط زیس ــاخت، محی ــِت انسان س ــط زیس ــر محی ــائلی نظی مس
ــات و  ــل، ضایع ــرژی، حمل و نق ــتغال، ان ــاد و اش ــی، اقتص ــِط اجتماع محی
آلودگــی، مــورد بحــث قــرار گرفــت. طــی ایــن برنامــه و در قالــب تعریــف 
ــت  ــام پذیرف ــیاری انج ــت محیطِی بس ــاِت زیس ــف، مطالع ــای مختل پروژه ه
مراجعیــن  و  محلــی  شــرکت های  اختیــار  در  متعــددی  راه کارهــای  و 
ــرای بهبــود وضعیــت محیــط  بخــِش عمومــی گذاشــته شــد: مشــوق هایی ب
زیســت در محدوده هــای صنعتــی در نظــر گرفتــه شــد؛ نمایشــگاهی بــرای 
ــرای  ــه ای ب ــاله هفت ــر س ــت و ه ــایش یاف ــت گش ــط زیس ــتداران محی دوس
ــت  ــی در جه ــه شــد؛ کمک های ــر گرفت ــرژی در نظ ــه مســأله ان ــن ب پرداخت
ــه  ــهرداری ارائ ــا ش ــط ب ــاختمان های مرتب ــرژی در س ــرف ان ــش مص کاه
ــام  ــهری و انج ــای ش ــرف در خیابان ه ــای کم مص ــب المپ ه ــت؛ نص گش
ــاِت  ــرای حی ــِی اهمیــت باغ هــای خصوصــی ب ــه ی ارزیاب مطالعــات در زمین
وحــِش شــهری در دســتور کار قــرار گرفــت. همچنیــن  از طریــق جامعــه ی 
ــرای جنــگل کارِی  ــی ب ــه جــذب کمک هــای مال آســیایی های شــهر لســتر، ب
مجــدد یکــی از اراضــی مقــدس هنــدو مذهبــان در کشــورِ هنــد اقــدام شــد. 
اجــرای ایــن برنامــه، ایجــاد یــک مســیر دوچرخه ســواری مســطح 24 مایلــی 
ــا  ــاق ب ــهرداری در انطب ــدی ش ــت های درآم ــالح سیاس ــاده؛ اص ــیر پی و مس
ــا  ــکاری ب ــبز«1 در هم ــای س ــائل زیســت محیطی؛ و تشــکیل »صندوق ه مس
ــت از  ــل بازیاف ــوادِ قاب ــع آورِی م ــور جم ــه به منظ 200 مؤسســه ی عام المنفع
ســطح شــهر را در پــی داشــته اســت. میدلزبــورو2، یکــی دیگــر از شــهرهایی 
اســت کــه بخشــی از جنبــِش محیــط زیســِت شــهری محســوب می گــردد و 

ــت. ــده اس ــرا درآم ــه اج ــابهی در آن ب ــت های مش سیاس

 Green accounts  -1
 Middlesbrough  -2



119

شهر خالق

برندسازی
ــام  ــک ن ــکان، ی ــک م ــِق آن ی ــه از طری ــت ک ــی اس ــازی روش برندس
ــران  ــه دیگ ــاری اش ب ــای انحص ــاس ویژگی ه ــر اس ــک کاال، ب ــا ی ــاری، ی تج

می شــود. شناســانده 

استفاده�از�فن�آوری�به�منظور�تعامل�بیشتر
ــت  ــکان دریاف ــم آوردن ام ــا فراه ــوری، ب ــر ن ــای فیب ــروزه، کابل ه ام
حجــِم قابــل مالحظــه ای از اطالعــات کــه پیــش از ایــن قابــل تصــور نمی نمــود، 
ــاده اســت.  ــار شــهرها نه ــت هــر چــه بیشــتر را در اختی ــرای خالقی ــی ب فرصت
ــوژی  ــا از تکنول ــتفاده ی آن ه ــوق، اس ــای ف ــورد مثال ه ــدی در م ــه ی کلی نکت
ــه  ــت، ک ــا اس ــش فرصت ه ــی و افزای ــاد هم افزای ــرای ایج ــی ب ــوان روش به عن
ــا از  ــی آن ه ــه پیش بین ــد ک ــته باش ــی داش ــود در پ ــا خ ــی را ب ــد نتایج می توان
ابتــدا ناممکــن می نمــود. شــهر هوشــمند یــا هوشمندســازی شــهری، بــه همیــن 

دســت مســائل توجــه دارد.

بازخورد�گیری�از�مردم
یــک شــهِر خــالق، نیازمنــِد آن اســت که بــه صــورِت مــداوم بازخوردهای 
ــرار دهــد. برگــزاری  ــورد بررســی ق ــی و شــهروندان را م ــردمِ محل ناشــی از م
ــراِت  ــا و نظ ــال ایده ه ــرای انتق ــاله ب ــا پنج س ــار ی ــای چه ــات در دوره ه انتخاب

مــردم بــه مدیریــت شــهری کافــی نخواهــد بــود.
در ســال های اخیــر اســتفاده از رویه هــای مشــورتی در بســیاری از 
شــهرهای جهــان گســترش یافتــه اســت. برخــی از شــهرها پــا را از شــوراهای 
مشــورتی فراتــر نهــاده و ایجــاد یــک دموکراســی گســترده و شــفاِف محلــی را 
ــش  ــتور کارِ خوی ــهروندان، در دس ــراِت ش ــا و نظ ــری از ایده ه ــرای بهره گی ب
قــرار داده انــد. شــهر کِبــِک  در کانــادا، سیســتمی مؤثــر از مشــارکت شــهروندان 
ــای  ــهری، اعض ــق ش ــی از مناط ــی در برخ ــردم محل ــت. م ــاده اس ــان نه را بنی
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ــتقیم در  ــا از رأی مس ــن اعض ــد. ای ــاب می کنن ــهروندی را انتخ ــوراهای ش ش
ــه  ــد ک ــی را اتخــاذ می کنن ــوده و تصمیمات ــب پیشــنهادات برخــوردار ب تصوی

ــرای دولــت محلــی الزامــی اســت. ــه آن هــا ب عمــل ب

تجربه�ی�چاتانوگا
در اقتصــاد صنعتــی، رشــد اقتصــادی و محیــط بــا هــم در اختــالف بودند. 
رشــِد اقتصــادی بــا از میــان رفتــِن کیفیــِت محیــط بــه دســت آمــد« )فلوریــدا، 
1390: 114(. امــا از دیــِد فلوریــدا، در اقتصــادِ خــالق، وضــع بــر عکــس شــده 
ــوان  ــرده و به عن ــدا ک ــادی پی ــِت زی ــی اهمی ــه تنهای ــط ب ــت محی ــت. کیفی اس
شــرطی الزم بــرای توانــای محســوب شــده اســت. شــرکتهای عمــده، رابطهــی 
جدیــدی را بیــن محیــط و رقابــِت اقتصــادی ایجــاد کرده انــد )فلوریــدا، 1390: 
ــروی کار،  ــرای جــذِب نی ــه اقتصــادِ ســرمایهداری ب ــه نظــر میرســد ک 114(. ب
ــی ها و  ــد. »بررس ــرج می کن ــط خ ــِت محی ــاِی کیفی ــرای ارتق ــرمایهای را ب س
مطالعــات تکنولــوژِی پیشــرفته نشــان دادهانــد کــه کیفیــِت محیطــی و امکانــاِت 
ــدا،  محیطــی عوامــِل مهمــی در انتخــاِب محیــط یــک شــرکت هســتند« )فلوری

 .)115 :1390
ــدار را  ــعهی پای ــی و توس ــِت محیط ــی، کیفی ــت تنس ــوگا در ایال »چاتان
ــه  ــه جــاِی ب ــرار داده اســت. ب ــی اســتراتژی توســعهی منطقهــای ق هــدِف اصل
ــذب،  ــرای ج ــب و کار ب ــم کس ــی ک ــنتِی هزینه ــعهی س ــدل توس ــردِن م کار ب
ــوژی و  ــِق تکنول ــر اســاِس تحق ــرای توســعه ب ــداری ب ــی پای شــهرداری برنامه
ایجــادِ کســب و کار، کیفیــِت محیطــی، حفــظ امکانــاِت طبیعــی و تشــویِق رشــد 
ــا ایــن عمــل، مدلــی بــرای توســعهی اقتصــادی  هوشــمندانه تدویــن کــرده و ب
ــر اســاِس اســتفادهی کامــل از همــه ی منابــع شــده اســت« )فلوریــدا،  پایــدار ب
ــد  ــِر تاکی ــه خاط ــی ب ــوگا زمان ــه چاتان ــت ک ــی اس ــن در حال 1390: 125(. ای
ــای اقتصــادی، شــناخته شــده  ــرای بق ــاد ب ــِع دارای آلودگــی زی ــر صنای ــاد ب زی
ــِع شــیمیایی حیــاِت  ــود. کارخانههــای ذوِب آهــن، صنایــع ریســندگی و صنای ب
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اقتصــادِی شــهر را تشــکیل میــداد )فلوریــدا، 1390: 25(. کوششــهای بازآفرینــی 
ــِز  ــه مراک ــوده ب ــای آل ــکل مکان ه ــِر ش ــا و تغیی ــذِف آلودگیه ــر ح ــوگا ب چاتان
تفریحــات در فضــای بــاز و امکانــاِت محیطــی متمرکــز بــوده اســت. همچنیــن 
ــب  ــی تشــویق و ترغی ــل عموم ــل و نق ــتمهای حم ــتفاده از سیس ــه اس ــردم ب م
ــه از  ــف ک ــای مختل ــن مکان ه ــروی از بی ــه پیاده ــهر را ب ــاکنان ش ــدند. س ش
امکانــاِت طبیعــی برخــوردار هســتند، تشــویق کردنــد، کــه پــارك کنــار رودخانــه 

ــدا، 1390: 127-126(.  ــود )فلوری ــا ب ــی از آن ه یک

مروری�مختصر�بر�سیاست�های�سازمان�یونسکو

شبکه�ی�شهرهای�خالق
شــبکه شــهرهای خــالق یونســکو )UCCN( در ســال 2004 در راســتای 
ــه  ــت را ب ــه خالقی ــت ک ــده اس ــاد ش ــهرهایی ایج ــان ش ــکاری می ــای هم ارتق
ــتراتژیک بــرای توســعه پایــدار شــهری شناســایی  عنــوان یــک عامــل اس
کرده انــد. 246 شــهری کــه در حــال حاضــر ایــن شــبکه را تشــکیل می دهنــد؛ 
بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف مشــترك کار مــی کننــد کــه همانــا قــرار دادن 
ــطح  ــود در س ــعه خ ــای توس ــب برنامه ه ــی در قل ــع فرهنگ ــت و صنای خالقی

ــی اســت. ــن الملل ــال در ســطح بی ــی و همــکاری فع محل

بــرای اینکــه یــک شــهر بــه عضویــت شــبکه شــهرهای خــالق جهــان 
درآیــد، می بایســت فرآینــد درخواســت از طریق شــهرداری آن شــهر صورت 
گیــرد. بــرای ایــن منظــور، پرونــده و درخواســت شــهر نامــزد بــه یونســکو 
ــهر  ــوان ش ــد به عن ــهر می توان ــی ها آن ش ــس از بررس ــود و پ ــی می ش معرف

خــالق انتخــاب شــده و عضــو آن شــبکه گــردد.
عضویــت در ایــن شــبکه مســئولیت هایی را بــه دوش شــهرداری 
ــه  ــا ب ــت ت ــی اس ــدت و دائم ــدی بلندم ــع تعه ــت و در واق ــد گذاش خواه
ــن شــبکه  ــت در ای ــزد عضوی ــه نام ــند. شــهرهایی ک ــداف مشــترك برس اه
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ــزارش  ــًا گ ــت مرتب ــروری اس ــد و ض ــنگین تر دارن ــدی س ــوند، تعه می ش
ــد.  ــه دهن ــر ارائ ــورد نظ ــه ی م ــهر را در زمین ــرد ش عملک

عــالوه بــر آن شــهرداری ها می بایســت بــا اجــرای پروژه هــا و 
سیاســت های مربوطــه، عملکــرد خــود را بــه عنــوان یــک شــهر خــالق بــه 

ــد.  ــان دهن ــته نش ــور برجس ــی و به ط خوب
ــار، از ســوی یونســکو بررســی  ــک ب شــهرهای خــالق هــر 4 ســال ی
ــا وضعیــت اقدامــات و فعالیت هــای انجــام شــده و  ــی می شــوند ت و ارزیاب
ــه چــه صــورت پیــش مــی رود و چنانچــه شــهری  تعهــدات شــهرداری ها ب
نتوانــد در بــازه زمانــی تعییــن شــده، راهبردهــای یونســکو را اجــرا نمایــد، 
ــکو در  ــد. یونس ــد ش ــذف خواه ــان ح ــالق جه ــهرهای خ ــت ش از فهرس
ــی  ــال بررس ــواره در ح ــد و هم ــل می کن ــختگیر عم ــیار س ــه بس ــن زمین ای

اســتانداردها اســت.

بــا پیوســتن بــه شــبکه ی شــهرهای خــالق، اعضــای متعهــد مــی شــوند 
ــتراك  ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ــود را ب ــت گذاری خ ــای سیاس ــن شیوه ه ــه بهتری ک
ــی  ــه مدن ــن جامع ــی و همچنی ــی و خصوص ــای دولت ــا بخش ه ــذارده و ب گ
درگیــر مشــارکت کننــد. هــدف از برقــراری شــبکه ی شــهرهای خــالق عبــارت 

اســت از:

• تقویــت خالقیــت در تولیــد، توزیــع و نشــر فعالیت هــای 	
فرهنگــی، کاالهــا و خدمــات؛

• ــا 	 ــوآوری و گســترش فرصت ه ــت و ن ــای خالقی ایجــاد کانون ه
بــرای افــراد خــالق و متخصصــان در بخــش فرهنگــی؛

• بهبــود دسترســی و امــکان مشــارکت در حیــاِت فرهنگــی، 	
ــا  ــین ی ــروم، حاشیه نش ــراد مح ــا و اف ــرای گروه ه ــژه ب ــه وی ب

آســیب پذیر؛
• درگیــر کــردِن کامــل فرهنــگ و خالقیــت در برنامه ریــزی توســعه 	

پایدار.
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شــهرهایی کــه توســط مدیــرکل یونســکو بــه عنــوان شــهرهای 
خــالق یونســکو تعییــن شــده اســت، مجــاز بــه اســتفاده از آرم مخصــوص 

ــتند. ــهر هس ــر ش ــرای ه ــکو ب ــط یونس ــده توس طراحی ش
ــا و  ــهرداری ه ــه ش ــط ب ــکو فق ــالق یونس ــهر خ ــتفاده از آرم ش  اس
ادارات رســمی و / یــا ارگان هــای تعییــن شــده توســط آن هــا بــرای ارتقــا 
فعالیــت هــا و مشــارکت هــا کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا اجــرای اهــداف بیانیــه 

ــود. ــا می ش ــد، اعط ــبکه دارن ــت ش ماموری

اهــداف شــهرهای خــالق از طریــق همــکاری در حوزه هــای زیــر عملــی 
می شوند:

• پروژه هــای آزمایشــی: نوآوری هــای کــه نمایانگــر اهمیــت 	
ــت. ــعه اس ــد توس ــوان کلی ــه عن ــت ب خالقی

• ترویــج فعالیت هــای مثبــت: تبــادل پروژه هــا و فعالیت هــای 	
ــت شــده اســت. رســمی کــه کارآمدیشــان ثاب

• ــهرهای 	 ــه ش ــی تجرب ــل و ارزیاب ــش، تحلی ــا: پژوه پژوهش ه
خــالق

• جلسات: جلسات مشورتی در جهان مجازی و واقعی	
• ــوب– 	 ــوب، جن ــمال– جن ــای ش ــکاری: ابتکاره ــای هم برنامه ه

جنــوب و شــمال– جنــوب– جنــوب بــرای حمایــت از اعضــای 
نیازمنــد کمــک

• برنامه هــای 	 و  کارآمــوز  تبــادل  ظرفیت ســازی:  و  آمــوزش 
آموزشــی

• ــعه 	 ــای توس ــه طرح ه ــوط ب ــای مرب ــت گذاری: نوآوری ه سیاس
محلــی و یــا ملــی.
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مضامین�ثبت�شهرهای�خالق
شــبکه ی شــهرهای خــالق، هفــت زمینــه خــالق را شــامل مــی شــود کــه 
ــای  ــتی و هنره ــع دس ــوند: صنای ــوب می ش ــالق محس ــهرهای خ ــن ش مضامی
محلــی، هنرهــای رســانه ای، فیلــم، طراحــی، هنــر آشــپزی و خوراك شناســی، 

ادبیــات و موســیقی.  
ــتند،  ــالق هس ــهرهای خ ــبکه ی ش ــوض ش ــه ع ــی ک ــهرهای ایران از ش
می تــوان از ســنندج  )شــهر خــالق موســیقی(، رشــت  )شــهر خــالق خــوارك( 
و اصفهــان  )شــهر خــالق صنایــع دســتی ( و بندرعبــاس  )شــهر خــالق صنایــع 

دســتی( نــام بــرد.
شــهر اصفهــان، بــه دلیــل ســابقه ی تاریخــی و هنرهــای دســتی و صنایعــی 
دســتی آن، از ســال 2015 بــه عضویــت شــبکه ی شــهرهای خــالق یونســکو در 

 . مد آ
همزمــان، شــهر رشــت نیــز، بــه دلیــل تنــوع در غــذا و خــوراك، بــه عنوان 
شــهر خــالق خوراك شناســی انتخــاب شــد. بــه ایــن خاطــر کــه اهالــی گیــالن و 
دیلمــان، در طــول قــرون مختلــف و نســل های متوالــی، دســتور پخــت قدیمــی 
غذاهــای خــود را حفــظ کرده انــد و البتــه روش هــای آشــپزی و حــتی 

ــل ســاخته اند.  ــروز منتق ــه ام ــته ب ــز از گذش ــای خــود را نی ظرف ه
ــهر  ــوان ش ــکو به عن ــازمان یونس ــالم س ــا اع ــال 2019 ب ــنندج در س س
ــای  ــا و آوازه ــردی، شیوه ه ــیقی ک ــد. موس ــت ش ــان ثب ــیقی جه ــالق موس خ
ــای  ــهورترین آوازه ــی از مش ــان و حیران ــول نیش ــی، گ ــی دارد، کابوک مختلف
ــیقی  ــوازی در موس ــه ن ــی و بداه ــه خوان ــد و بداه ــمار می رون ــه ش ــردی ب ک

ــد. ــژه ای دارن ــگاه وی ــردی جای ک
ــوان  ــه عن ــکو ب ــوی یونس ــال 2019 از س ــز در س ــاس، نی ــهر بندرعب ش
دومیــن شــهر خــالق صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی ایــران، پــس از اصفهــان 
انتخــاب شــد. ایــن انتخــاب ســبب خواهــد شــد کــه بندرعبــاس بیــش از پیــش 
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مــورد توجــه گردشــگران قــرار گرفتــه و صنایــع مرتبــط بــا ســکونت در کنــار 
ــانده  ــه گردشــگران شناس ــر چــه بیشــتر ب ــع دســتی ه ــیقی و صنای ــا، موس دری
شــود. بازارهــای ســنتی بنــدر و زنــان و مردانــی کــه لبــاس ســنتی بــر تــن دارنــد 
و بــه تولیــد و عرضــه صنایــع دســتی نــاب ایــن منطقــه می پردازنــد در ترکیــب 
ــذوب  ــگری را مج ــر گردش ــه ه ــی دارد ک ــان جذابیت ــی، چن ــیقی محل ــا موس ب
ــره  ــی، ســفالگری و غی خواهــد نمــود. ســوزن دوزی، چادرشــب بافی، حصیرباف
ــه شــیوه ی  ــزگان اســت ک ــه از اســتان هرم ــن منطق ــع دســتی ای از عمــده صنای

تولیــد آن هــا همچنــان از گذشــته تاکنــون حفــظ شــده اســت. 

نتیجه�گیری
نگاهــی دوبــاره بــه ایده هــای به کارگرفتــه شــده در تمامــی شــهرها، 
ــن  ــازد. ای ــکار می س ــا را آش ــودن آن ه ــی ب ــال بدیه ــن ح ــادگی و در عی س
نمونه هــا بــر اهمیــِت تبییــِن مشــاهدات برپایــه ی الزامــات و تناســِب آن هــا بــا 
ــن به نظــر می رســد کــه آن هــا در  ــد. چنی ــد دارن اهــداِف جامعــه ی محلــی تأکی
ــد و در نتیجــه راه کارهــای مناســب و  ــِت مســأله را درك نموده ان قــدمِ اول، کلیّ

ــد. ــه داده ان بدیعــی ارائ
بخشــی از موضــوع شــهر خــالق بــا مفهــوم فرهنــگ گــره خــورده اســت. 
ــد. خالقیــت منبعــی  ــزرگ یکدیگر ان ــراث فرهنگــی و خالقیــت، شــرکای ب می
قابــل نوســازی اســت، امــا میــراث فرهنگــی منبعــی اســت کــه نمی تــوان آن را 
بــاز ســاخت. میراثــی از گذشــته کــه هنــوز بتوانــد پاســخگوی نیازهــای دنیــای 
ــای  ــن ایده ه ــرای یافت ــد ب ــه می توان ــت ک ــده اس ــی زن ــد، میراث ــر باش معاص

خــالق موثــر واقــع شــود. 
ــت  ــی مثب ــا به  صورت ــه تنه ــت ک ــی نیس ــگ مفهوم ــه، فرهن ــن هم ــا ای ب
ــاع  ــک اجتم ــگ ی ــای فرهن ــی از جنبه ه ــه برخ ــود. اگرچ ــته ش ــه آن نگریس ب
مثبــت اســت، امــا هــر فرهنگــی جنبه هایــی منفــی دارد کــه بایــد بــه فراموشــی 
ســپرده شــوند و نیــز جنبه هایــی دارد کــه دیگــر بــرای زندگــی امــروزه، 
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ــد و  ــی ندارن ــان ، کارای ــی و رم ــای تاریخ ــان در کتاب ه ــرای نگارش ش ــز ب ج
ــا موضــوع فرهنــگ،  ــد. پــس در برخــورد ب ــِت خــود را از دســت داده ان خاصی
نبایــد متعصبانه اندیشــید. بایــد بــه آن جنبه هایــی از فرهنــگ و میــراث فرهنگــی 
توجــه کــرد، کــه دســتاوردی بــرای آینــده دارنــد، چیــزی بــرای آمــوزش دارنــد، 
مــردم از آن لــذت می برنــد و ســبب توســعه ی اقتصــادی و سیاســی می شــوند.
ــازد  ــم می س ــتری را فراه ــرایط و بس ــه ش ــهری اســت ک ــهر خــالق ش ش
ــد و  ــزی نماین ــد، برنامه ری ــد در آن بســتر تفکــر کنن ــراد جامعــه می توانن کــه اف
ــه  ــه ب ــی ک ــای خصیصه های ــدرت بخشــیدن و ارتق ــد؛ ق ــل بزنن ــه عم دســت ب
مــردم کمــک کنــد تــا خیال هــا، افــکار و ایده هــای خــود را اجرایــی ســاخته و 

ــران شــهری اســت.  ــت بخشــند از مســئولیت های مدی عینی
در ایــن معنــا، شــهر خــالق شــهری اســت کــه ایــن فرصــت را در اختیــار 
افــراد جامعــه قــرار می دهــد کــه ایده هــا و اســتعدادهای خــود را آزادانــه بیــان 
کننــد و در راســتای حــل مســائل و مشــکالت فــردی و اجتماعــی خــود بــه کار 
ــراد و  ــه مشــکالت اف ــد. چراک ــه عمــل بزنن ــی دســت ب ــدون نگران ــه و ب گرفت

اجتماعــات، مشــکالت شــهرها هســتند. 
وظیفــه ی مدیــران و مســئوالن شــهری آن اســت کــه بــه گونــه ای 
ــترس  ــهر در دس ــان ش ــدا و پنه ــاِت پی ــه امکان ــد ک ــدام کنن ــزی و اق برنامه ری
همــه ی شــهروندان قــرار گرفتــه و فرصت هایــی برابــر بــرای همــه ی شــهروندان 
ــد. ــای خــود گردن ــای ایده ه ــودن و ارتق ــه آزم ــادر ب ــا ق ــا آن ه ایجــاد شــود ت
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 کــوش، دنــی  )1389(؛ مفهــوم فرهنــگ در علــوم اجتماعــی؛ ترجمــه ی فریــدون وحیــدا؛•−
.تهــران: انتشــارات ســروش، چــاپ دوم

ــی•− ــران؛ ترجمه ــود و دیگ ــن خ ــر ذه ــم تغیی ــر و عل ــا: هن ــر ذهنه ــوارد؛ تغیی ــر، ه  گاردن
ــوم. ــاپ س ــی،  )1392( چ ــرِ ن ــران: نش ــرازی؛ ته ــیدکمال خ س

 النــدری، چارلــز و بیانچینــی، فرانوکــو  )1394(؛ شــهر خــاق؛ ترجمــه ی ســید عبدالرضــا•−
هاشــمی کنارســری و بهــراد فرمهینــی فراهانــی؛ تهــران: نشــر آذرخــش، چــاپ اول.

ــای اقتصــاد سیاســی در•− ــو  )1389(؛ گروندریســه ی کارل مارکــس: بنیاده ــتو، مارچل  موس
ــکا ، چــاپ اول. 150 ســال بعــد؛ ترجمــه ی حســن مرتضــوی؛ مشــهد: نشــر نی

 هــاروی، دیویــد  )1392(؛ معمــای ســرمایه و بحران هــای ســرمایه داری؛ ترجمــه ی مجیــد•−
.امینــی؛ تهــران: نشــر کاغ، چــاپ اول
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شهر خالق
موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “شهر خالق” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب مشتمل 
بر مواردی همچون؛ مفهوم خالقیت، گفتمان شهر خالق و رویکردهایی که در این 
خصوص مطرح است )اعم از رویکرد برنامه ریزی فرهنگ، توسعه نواحی فرهنگی، طبقه 
خالق، مشاغل و صنایع فرهنگی( می باشد. همچنین راهبردها و سیاست های توسعه 
شهر خالق و برنامه های سازمان یونسکو و شبکه شهرهای خالق از محورهای دیگری 

است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
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