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مقدمه 
در جهان کنونی ،پدیدة شهریشدن رخ داده است؛ بهطوریکه  033شهر با جمعیت یک میلیون نفر در جهان وجود دارد.
امروزه شهرها شبکههای انبوه و متراکم مبادالت سرمایهگذاری ،اطالعات ،کاالها و مردم و همچنین مراکز نوآوری و
مدیریت دانش محسوب میشوند ( .)Pricewaterhouse Coopers, 2005: 8از سوی دیگر ،موضوع شهر مطلوب آینده
همواره یکی از دغدغههای بشر از اعصار نخستین بوده است .چنانکه مفهوم شهرهای مطلوب با اتوپیا یا مدینة فاضله آغاز
شده است .سپس به نظریههایی از قبیل باغشهر ،شهر گسترده ،شهر خوب ،شهر فشرده ،هوشمند ،نوشهرگرایی ،توسعة
ترانزیتمحور ،شهرهای سبز ،اکوسیتی ،شهرهای با کربن پایین ،شهرهای شاد و زیستپذیر ،شهرهای پایدار و تابآور،
شهرهای همهجاگستر ،دیجیتال و اسمارتسیتی ،شهرهای دانشمحور و درنهایت شهرهای خالق در سدهها و دهههای
گذشته ختم شده است؛ بهطوریکه صاحبنظران و پژوهشگران مشخصههای زیادی برای شهرهای آینده ،شامل توازن شهر
و طبیعت ،کربن پایین ،تسلط انرژی خورشیدی ،فناوریمحور ،تکثرگرا و دربرگیرنده ،زیستپذیر ،بهرهور ،پایدار ،مدیریت
مبتنی بر حکمروایی خوب و تابآوری بیان کردهاند ( ;Batty et al., 2012; Commonwealth of Australia 2011

 .)PCAST, 2016با وجود این ،در طول دو دهة گذشته شاهد تکامل سریع مفهوم «شهرهای دانش» بهعنوان الگوی
مطلوب توسعة شهری بودهایم؛ بهگونهای که از مفاهیم اولیه به «شهر هوشمند و دیجیتال» رسیده و از اینرو سدة حاضر
«سده دانشمحوری» نامگذاری شده است؛ زیرا دانش نیروی راهبر توسعة شهری و اقتصادی است .کاریلو )8331( 0این دو
را با هم ترکیب نموده و سده بیستویکم را بهعنوان «سده شهرهای دانش» معرفی کرده است ).(Yigitcanlar, 2005: 5
همچنین پس از مطرحشدن شهرهای دانشمحور ،الگوی شهر خالق بهعنوان تکاملدهندة شهرهای دیجیتال ،هوشمند و
دانشمحور بهمنزلة الگوی مطلوب شهر آینده مطرح شده است؛ به این معنا که در کنار فناوری و اقتصاد دانشبنیان باید
مؤلفههای انسانمحوری مانند مدارا ،جذابیت ،مشارکت ،تنوع قومی و جمعیتی و ...را پوشش داد.
عمومیت تز شهر خالق بهعنوان راهبرد توسعة شهری تا حدودی بهکمک فرایندهای فراگیر تغییرات اجتماعی که
ساختاری هستند نه لحظهای تبیین شده است .این فرایندها ماهیت اقتصادی (جهانیشدن ،اقتصاد خدماتی) ،ژئوسیاسی
(محوشدن مرزهای ملی و پیدایش مناطق بهعنوان موتورهای رشد) ،فناورانه (فناوری اطالعات و ارتباطات و حملونقل) و
فرهنگی-اجتماعی (مصرف) هستند ( .)Romein and Trip, 2010: 2-3شهر خالق مرتبط با بخشهای هنری از جمله
گردشگری ،رویدادهای هنری ،کنترل بر تأثیرات اقتصادی هنر و کسب شهرت بینالمللی برای شهر ،جذب افراد مربوط به
طبقة خالق ،استفاده از هنر برای نمایش تنوع و درکسازی در میان مردم ،توسعة اقتصاد و صنعت خالق است که شهرها را
زنده و پویا میکنند و ارزش واقعی به آنها میافزایند (.)Rezaie Eshaghvandiand Rostami, 2015: 219
تئورسینهای بزرگ خاطرنشان کردهاند که جذب افراد طبقة خالق بهطور خودکار یک شهر خالق را بهوجود نمیآورد.
در همین زمینه فلوریدا ( )8338بر ترویج نوسازی فرهنگی ،جذب افراد جدید خالق ،تحریک مشارکتهای اجتماعی و
همچنین حمایت مالی از امکانات رفاهی و صنایع خالق تأکید کرده است ( .)Zherdev, 2014: 7به اعتقاد الندری ،شهر
خالق بر مبنای این ایده است که «فرهنگ بهمثابة ارزشها ،بینشها ،شیوة زندگی و شکل ترجمان خالق ،نشاندهندة
1. Carrillo
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خاکی است که در چارچوب آن خالقیت ظاهر میشود و رشد میکند؛ بنابراین یک کاتالیزور برای توسعه است» ( Bury,

 .)2013: 179درمجموع ،در طول دو دهة گذشته شاهد ظهور و تکثر دستور کارهای سیاست عمومی و پژوهشی در کل
جهان بودهایم که خالقیت را ابزاری جدید و قدرتمند برای تحریک نوسازی اقتصادی ،طراحی و برنامهریزی شهری میداند؛
بهویژه اینکه مفهوم شهر خالق پیشنهاد میکند افراد بااستعداد کلید رشد اقتصادی هستند .شهرهای غنی از نظر تنوع،
طراحی و میراث نیز قادرند شرایط اجتماعی و کالبدی را برای توانمندسازی کارآفرینان محلی و تشویق صادرات جهانی
دربارة فناوریها و ایدههای نوآور بهوجود آورند .سیاستگذاران و سیاستسازان عمومی و برنامهریزان شهری این راهبردهای
شهر خالق را برای آفرینش منابع جدید اشتغال و بهبود سطح درآمد بهکمک تقویت محدودههای هنری و فرهنگی و
مکانهای خوشههای خالق پذیرفتهاند .همچنین بر تقویت زیرساختهای اساسی منابع فکری ،تنوع اجتماعی و واسطههای
فرهنگی ،نهتنها بهعنوان شیوة بهبود سرزندگی و رقابتپذیری اقتصادی در میان شهرها ،بلکه بهعنوان شیوة تقویت انسجام
اجتماعی و هویت شهروندان متمرکز شدهاند (.)Zamudio and Barar, 2013: 40
برایناساس تبیین مؤلفههای شهر خالق ضرورت دارد و بهرهگیری از آن با منافع زیادی برای کشور همراه است.
نخست اینکه ،شهر خالق با استفاده از این عوامل به شکوفایی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی میکند :تجاریسازی
بازار غنی هنر و صنایع فرهنگی ،از قبیل صنایعدستی ،موسیقی ،سینما و ...مراکز هنری و تاریخی تمدن ایران،
شاهکارهای معماری ایرانی و اسالمی ،حفظ و جذب نخبگان و بهرهگیری از داراییهای فکری و عقالیی استعدادها و
تبدیل ایدهها و خالقیت آنها به تولیدات با ارزش تجاری .دوم اینکه بهکمک مکانیسمهایی از قبیل جلوگیری از فرار
نخبگان از راه ایجاد بستر مناسب و مداراگونه (جذب حداکثری و دفع حداقلی) ،جذب نخبگان کشورها و مذاهب گوناگون،
بهویژه استعدادهای کشورهای اسالمی از فرقهها و مذاهب مختلف میتواند به تنوع و غنای فرهنگی کشور بیفزاید و
زمینه را برای همزیستی مسالمتآمیز مذاهب مختلف اسالمی (بهعنوان الگوی نمونه در جهان اسالم) و تشکیل تمدن
نوین اسالمی فراهم کند .همچنین میتواند محیط اجتماعی شهرها را بهسوی محیطهای متنوع ،آزاداندیش ،دارای
تساهل و تسامح ،درک و احترام به تفاوتها ،ارزشها ،نگرشها ،تعهد اجتماع و خانوادهدوستی سوق میدهد .سوم اینکه
ترویج اقتصاد دانشبنیان و خالق در شرایط رکود کنونی میتواند بعد جدیدی به اقتصاد کشور بیفزاید و زمینههای خروج
از رکود را تسریع بخشد .مورد آخر این است که خالقاندیشی و مضامین خالقانه در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی،
به سرمایهگذاری و ساختارهای بوروکراتیک نیازی ندارند و هرگز گرفتار تحریمهای ظالمانه نخواهند شد .درواقع آنها
مصداق کامل اقتصاد مقاومتی و بومی هستند.

مفهوم شهر خالق 
مفهوم شهر خالق از اواسط دهة  ،0333اولین بار در انگلستان و سپس آمریکا به الگوی هنجاری و مدل جدید جهتگیری
برای سیاستها و برنامهریزی شهری تبدیل شد ( .)Hahn, 2010: 13این مفهوم بر بهرهگیری از امکانات فرهنگی و هنری
بهعنوان داراییهایی ارزنده بهمنظور جذب افراد متحرک ،ماهر و تحصیلکرده تأکید میکند (.)Grodach, 2012: 82
درحقیقت ،پژوهشگران شهر خالق ،فرهنگ را ابزار بازآفرینی شهری و صنایع خالق را موتور توسعة اقتصادی نظریهپردازی
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میدانند ( .)COIN, 2017: 41امروزه تعاریف مختلفی دربارة شهر خالق در ادبیات حرفهای و دانشگاهی یافت میشود.
برخی اندیشمندان آن را از راه طبقة خالق (کلیفتون و کوک8333 ،0؛ چانتلوت ،پرز ،ویرول8300 ،8؛ گوردون )8300 ،0و
برخی دیگر بهکمک صنعت خالق (ایونز ،8333 ،0فلو ،8303 ،9چاپین ،کامونیان8303 ،1؛ بوینز ،مولوتجا ،پیری)8300 ،7
تعریف کردهاند ( .)Vanova and Miskovicova, 2014: 612به اعتقاد اسمیت و وارفیلد )8332( 2شهر خالق دو مؤلفة
اساسی دارد :جهتگیری فرهنگمبنا3؛ مکانی با فرهنگ و هنرهای قدرتمند و در حال شکوفایی ،نمایش تنوع و خالقیت،
دربرگیرندگی ،03هنری و تصویرساز .جهتگیری اقتصاد مبنا00؛ مکانی که بهکمک نوآوری قوی ،صنایع خالق و فرهنگی
رقابتی ،سازمانهای هنری و هنرهای پایدار از نظر اقتصادی راهبری میشود ( .)Kong, 2012: 6بایکن ،فوسکو جیرارد و
نایجکمپ )8300( 08مفهوم شهر خالق را خالصه کردهاند« :هستهای از زیرساختهای هنری و فرهنگی ،مکان اقتصاد
خالق فعال ،مترادف با طبقة خالق قدرتمند و مکان حامی خالقیت و فرهنگ» ( Vanova and Miskovicova, 2014:

 .)612کولتا )8332( 00دربارة تعریف شهر خالق به شماری از مشخصهها اشاره کرده است که عبارتاند از :معابد هنری
طراحیشده توسط معماران مشهور (ساختمانهای مانا) ،مناطق و محدودههای هنری برای تحریک بازآفرینی شهری،
گردشگری فرهنگی (هنر و رویدادهای هنری برای گردشگران) ،رونق ارزش اقتصادی صنایع خالق ،کسب شهرت
بینالمللی از راه هنر ،جذب و نگهداری طبقة خالق ،استفاده از هنر برای نمایش تنوع و درکسازی 00میان مردم ،به رسمیت
شناختن خالقیت بهعنوان پیشنیاز نوآوری و پذیریش رویکرد خالق برای حل مسائل شهری (.)Kong, 2012: 5

مبانی نرری شهرخالق 
افرادی زیادی دربارة شهر خالق و مشخصههای آن به پژوهش و نظریهپردازی پرداختهاند .با وجود این ،صاحبنظران
اصلی شهر خالق ،فلوریدا و الندری هستند که البته ریشههای پیدایش این مفهوم را به جاکوبز ،طالیهدار برنامهریزی
شهری پسامدرنیسم نسبت میدهند .با وجود این ،فلوریدا شالودههای اصلی نظریة شهر خالق را مطرح کرده و مؤلفهها و
شاخصهای قابلاندازهگیری برای آن بیان کرده است .پس از آن به تبعیت از وی ،پژوهشگران بسیاری به شهر خالق و
ضرورت بهرهگیری از آن توجه کردهاند و ابعاد و مؤلفهها تکمیلکنندهای بر آن افزودهاند .در یک تقسیمبندی کلی
صاحبنظران شهر خالق به سه دستة کلی تقسیم میشوند :صاحبنظران اولیه ،بنیادین و صاحبنظران توسعهای
(جدولهای  8 ،0و .)0
1. Clifton, Cooke
2. Chantelot, Pérès, Virol
3.Gordon
4. Evans
5. Flew
6. Chapain, Comunian
7. Booyens, Molotja, Phiri
8. Smith and Warfield
9. Culture-Centric Orientation
10. Inclusivity
11. Econo-Centric Orientation
12. Baycan, Fusco Girard and Nijkamp
13. Coletta
14. Build Understanding
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جدول.8
نرریهپرداز 
جاکوبز
()0313

هال
)(2000

منبع 

مفاهیم کلیدی 
شهرها منبع ثروت ملل هستند .در این میان باید تنوع را بهعنوان نیروی راهبر خالقیت شهری ستایش کرد.
افراد خالق و بااستعداد ترجیح میدهند در مناطقی از شهرها زندگی کنند که جمعیت متنوع و فضایی سرزنده دارد.
عامل متمایزشدن و رشد اقتصادی شهرها ،خوشهایشدن جغرافیایی تنوع و افراد بااستعداد در شهرهاست .درواقعع ،عامعل رشعد یعا زوال شعهرها بعه
مهارتهای متنوع ناشی از محیطهای شهری خالق برمیگردد.
خالقیت و ارتباط آن با شهرها ایدهای جدید نیست .آتن در سدة پنجم میالدی ،فلورانس در سدة چهاردهم ،وین در اواخر سدة هجعدهم ،پعاریس در
اواخر سدة نوزدهم و برلین در سدة بیستم مراکز خالقیت ،فرهنگ و هنر بودهاند.
هال ( )0332سه دوره در توسعة شهرهای خالق را شناسایی کرده است که عبارتاند از .0 :نعوآوری مولدانعه-فناورانعه :انقعالب صعنعتی (منچسعتر
دهة  )0773صنعت ماشین (گالسکو دهعة )0203و طراحعی صعنعتی (بعرلین دهعة  .)0273نعوآوری عقالیعی -فرهنگعی :هعالییود (لعسآنجلعس
دهة )0383و تأثیرات انقالبی الویس پریسلی( 0ممفیس)  8روی صنعت موسیقی (دهة  ،)0393نوآوری فناورانعه-فرهنگعی :تلفیعق هنعر و فنعاوری و
خلق خدمات ارزشافزودة نوین
شهر خالق به شهرهایی با زمینههای فرهنگی و اجتمعاعی ترکیبعی و مخعتلط گفته میشود کعه عرصعه را بعرای تعامعل بیشعتر و تبعادل راحعت و
غیررسمی اطالعات میان افراد خالق فراهم میکند و این امر به بروز ایدههای جدید و تفکر خالقانه منجر میشود.
شهر خالق سه ویژگی کلیدی خوشهایشدن صنعتی ،بیثباتی ساختاری و تنوع را دارد .مشخصة شهر خالق میزان بعاالیی از آمیختگعی اجتمعاعی
و عقالیی است.
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جدول .7
مفاهیم کلیدی 
نرریهپرداز 
محیط خالق به مکانی (خوشههایی از ساختمانها ،بخشی از شهر ،کل شهر یا منطقه) اطالق میشود که پیشنیازهعای ضعروری از نظعر زیرسعاختهعای
سخت و نرم برای ایجاد جریان ایدهها و ابداعات را دربرمیگیرد.
شهرهای خالق به مکانها و فضاهایی اطالق میشود که فرصتها و تعامالت میان شهروندان شهری برای حل مشکالت و بهبود کیفیت زنعدگی آنهعا
را فراهم میکند.
شهر خالق روشی جدید را دربارة برنامهریزی شهری راهبردی توصیف میکند؛ مبنعی بعر اینکعه معردم چگونعه در شعهر معیاندیشعند و بعهطعور خالقانعه
برنامهریزی و عمل میکنند .همچنین به این مسئله توجه دارد که چگونه میتوان شهرها را سرزندهتر کعرد ،الهعامبخعش افعراد بعود ،تخیعل را پعرورش داد و
استعدادها را جذب کرد.
فرهنگ بهمثابة ارزشها ،بینشها ،شیوة زندگی و شکل ترجمان خالق نشاندهندة خاکی است که در چارچوب آن خالقیت ظاهر میشود ،رشعد معیکنعد؛
درنتیجه یک کاتالیزور برای توسعه بهشمار میآید.
الندری
شاخصهای شهر خالق از دیدگاه الندری چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و فرهنگی دارد .النعدری نعه شعاخص بعرای ارزیعابی سعرزندگی و
)(2001
پویایی شهر خالق مشتمل بر توده ،تنوع ،دسترسیپذیری ،امنیت و ایمنی ،هویعت و منحصعربهفردبعودن ،نعوآوری ،ارتبعاط و هعمافزایعی ،رقابعتپعذیری و
ظرفیت سازمانی پیشنهاد کرده و درمجموع ،مبانی نظری ارزشمندی برای شهر خالق بنا نهاده است.
از دیدگاه الندری ) ، (2000تفکر شهر فعالیت زندة هنری است که در آن شهروندان میتوانند خود را در آفعرینش یعک مکعان تغییریافتعه مشعارکت دهنعد و
متعهد شوند .این امر به خالقیتهای زیادی در حوزههای مهندسان ،جامعهشناسان ،برنامهریزان شعهری ،معمعاران ،محعیطزیسعتگرایعان ،انسعانشناسعان،
هنرمندان و شهروندان عادی نیاز دارد.
موفقیت آیندة شهرها برای تولید جریان ایدهها و اختراعات به ترکیبی از زیرساختهای سخت و نرم بستگی دارد .زیرساختهای سعخت مربعوط بعه میعراث
گذشته است و شامل جادهها ،توسعههای مسکن ،ساختمانهای اداری و عمارتهای نمادین است .زیرساختهای نرم بعر مکعانهعای اجتمعاع و گردهمعایی
مانند کافهها یا مناطق بیسیم عمومی متمرکز میشود تا محیط انسانی مطلوبی برای مالقات ،تبادل ایده و شبکهسازی (اغلب خارج از مکعانهعای کعاری و
در مسیر منافع متقابل) ایجاد کنند.
فاکتورهای« نرم »دربرابر فاکتورهای« سخت »تعیینکنندة مکان زندگی طبقة خالق هستند .از جمله فاکتورهای نرم میتوان به کیفیت زنعدگی ،آزادی بیعان
برای طرح ایدههای نو ،محیط فرهنگی و جذاب ،سطوح تسامح و تساهل و جمعیت متنوع و غیعره اشعاره کعرد .طبقعة خعالق همعواره «بعدیل» و طرفعدار
سبکهای زندگی« بوهیمن »است .آنها از درآمد باال لذت میبرند ،بسیار دگراندیش هستند و پتانسیل زیادی برای حرکت دارند.
مردم مکانهایی را برای زندگی ترجیح میدهند که خصایصی مانند نوآوری ،تنوع و تسامح فرهنگعی داشعته باشعند .سعه مشخصعة بعارز شعهرهای خعالق
عبارت است از فناوری ،استعداد و تسامح و تساهل.
هدف اصلی این نظریه« تعقیب چشمانداز جمعی آیندهای بهتر و مرفهتر برای همگان» از راه توسعة مکان است .محورهعای موفقیعت شعهرهای خعالق نیعز
شامل پیوند جذابیت کارکنان و کسبوکارهای خالق با منحصربهفرد بودن مکان و توسعه ،استفاده از راهبردهعای فرهنگعی و خعالق (بعازآفرینی و امکانعات
فلوریدا
رفاهی) است .به اعتقاد فلوریدا ) (2002گفتمان شهر خالق از «سیستم شرکتپایه قدیمی» 0به سمت سیسعتم معردم پایعه و مبتنعی بعر جعذب کارکنعان و
)(2002
کسبوکارهای خالق سوق یافته است.
«شغلها از افراد تبعیت میکنند» بهجای اینکه «افراد از شغلها تبعیت کنند» .در صورتی که یک شهر بتوانعد کیفیعت مکعانی خعوب را فعراهم کنعد ،افعراد
خالق در شهر ساکن میشوند و سرمایهگذاری در فعالیتهای خالق و مولد صورت میگیرد .عنصر اصلی کیفیت مکانی خوب شامل جعو اجتمعاعی مبتنعی
بر تسامح و تساهل ،آزادی و دربرگیرندگی است.
ده عامل کلیدی در نظریة فلوریدا عبارت است از :تنوع ،امکانات رفاهی خاص ،سرزندگی ،فرهنگ ،فنعاوری و نعوآوری ،اسعتعداد ،خالقیعت ،معدارا و بعازبودن،
زیباییشناسی ،محیط ،پایداری و امنیت.
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پژوهش


دستة سوم صاحبنظران شهر خالق بر جنبههایی از قبیل بازآفرینی (ساساکی) ،اقتصاد (اسکات) ،جانشینسازی
واردات (مارکوسن) و خوشهایشدن صنایع فرهنگی و خالق (پرت) تأکید بیشتری کردهاند .درواقع آنها انگارههای کالن
صاحبنظران نسل اول را بسط دادهاند و بهطور جزئیتر تحلیل کردهاند (جدول .)0
توسعهای شهر خالق 

صاابنرران

جدول .9
مفاهیم کلیدی 
نرریهپرداز 
رویکرد شهر خالق ،هنرها و فرهنگ برای جذب بخشهای خاصی از طبقعة متوسعط اسعتفاده معیشعود؛ بخشعی کعه
بهعنوان کلید شکوفایی اجتماعی و اقتصادی شهری در نظر گرفته میشوند.
شهرهایی که روندهای جدید هنرها و فرهنگ را پرورش میدهنعد و صعنایع خعالق و نوآورانعه را از راه فعالیعتهعای
فرهنگی انرژیک هنرمندان ،آفرینشگران و شهروندان عادی ارتقا میبخشعند ،بسعیاری از «محعیطهعای نوآورانعه» و
ساساکی
«محیطهای خالق» متنوع را دربرمیگیرند و با ظرفیت اجتماع محلی و منطقهای همراه هستند تا راهحعلهعایی بعرای
)(2004
حل مسائل محیطی جهانی مانند گرمشدن کره زمین بیابند.
ایجاد محیط خالق مهمترین کارکرد شهرهای خالق برای افزایش کیفیت زندگی و شعکوفایی اسعتعدادهای خعالق و
ایدههای نوآورانه در میان شهروندان معمولی و نخبه است .محیط خالق توانا ،حل مسائل را بعهطعور خالقانعه انجعام
میدهد.
جذب افراد طبقة خالق بهطور خودکار ،یک شهر خالق را ایجاد نمیکند .از دیدگاه وی ،برای توسعة صنایع خعالق کعه
بهعنوان موتورهای اقتصادی یک شهر خالق عمل میکنند ،باید نیروی کعار بزرگعی حعاوی تخصعصهعای خعاص و
صنایع الزم برای حمایت از این نیروی کار داشته باشیم.
در شهرهایی که گروههای بزرگی از کارکنان خالق در بخشهای مختلفی استخدام شدهاند ،معیتعوان چیعزی شعبیه
اسکات
معادلهای نوظهور را میان سیستم تولید از یک طرف و محیط فرهنگی شهر از سوی دیگعر مشعاهده کعرد .در شعرایط
)(2006
ایدهآل هر دو طرف این معادله عملکرد کیفی یکدیگر را افزایش میدهند ،تقویت میکنند و شالودة اصلی برای تحقعق
شهر خالق را تشکیل میدهند .سیاستگذاران سراسر جهان با بررسی برنامههای توسعه اقتصعادی محلعی و اقعدامات
ترویج فرهنگی ،شناخت این معادلة دوگانه وابسته به یکدیگر را آغاز کردهاند.
وی طرفدار مدل جانشینسازی واردات 0است که بر صنایع خالق بهمنظور افزایش مصعرف در منطقعه ،متنعوعسعازی
نیروی کار و سرمایه انسانی پیچیده بر توسعه صنایع دانش نوین و اطالعاتمحور تمرکز دارد؛ بنابراین اصعرار دارد کعه
تحلیل نقش هنرمندان از نظر سطوح مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در شهرهای خالق اهمیت بسزایی دارد.
در شهر خالق ،تنها هنرمندان و استعدادهای خالق نمیتوانند مقولة خالقیت را شکوفا کننعد .خالقیعت از هعر منبععی
میتواند جاری شود؛ از جمله هر کسی که مسائل را به شیوهای نوآورانعه و مبتکرانعه معدنظر قعرار معیدهعد .ایعن امعر
مارکوسن
میتواند شامل مددکاران اجتماعی ،تجار ،دانشمندان و خدمتگزاران عمومی شود.
)(2006
مارکوسن ( )2006بر این باور است که وجود فضاهای هنری مانند انجمنها ،ساختمانهای هنری و دومنظعورة کعار و
زندگی و فضاهای کوچکتر هنرهای نمایشی به تشکیل شبکهها و جذب استعدادهای هنری منجر معیشعود؛ بنعابراین
طبقة خالق در شهرکها و شهرهای کوچک «به رشد اقتصادی تنها بهکمک تولید دانش کمعک نمعیکنعد ،بلکعه بعا
انتقال ایدههای جدید و نهادسازی توسعه اقتصادی نیز به رشد اقتصادی کمک میکند».
صنایع فرهنگی و خالق برای زندهماندن در بازارهای جهانی ،چارهای جز این ندارند کعه شعبکة همکعاری عمعودی بعا
یکدیگر تشکیل دهند .آنها سه ویژگی عمده دارند  .0:اهمیت محتوای کیفی شبکههای تشکیلدهندة کلیت خوشهها،
بهویژه روند تبادل« دانش ضمنی »و گسترش آن .8 ،اهمیت معامالت غیرپولی براساس افزایش روابط اعتمعاد متقابعل،
 .0برای تشکیل یک خوشة خالق ،نهتنها تحلیل متغیرهای اجتماعی و اقتصادی اهمیت دارد ،بلکه باید به تحلیعل ایعن
پرت
امر نیز پرداخت که چگونه چنین صنایعی خود را با بستر فرهنگی گستردة شهر و منطقه انطباق میدهند.
)(2008
به باور پرت شهرهای خالق پنج ویژگی دارند .0 :خالقیت .8 ،اقتصاد دانشمبنا کعه بعاالترین نقطعة توسععه اقتصعادی
است و اقتصاد خالق عنصر ستارة آن شناخته میشود .0 ،فعالیت فرهنگی که نقشی تسهیلکننعده و حمایعتکننعده در
ایجاد ارزش اقتصادی مستقیم دارد . 4،اقتصاد فرهنگی یا خالق که جامعتر است .5 ،تأکید بر مهعارتهعا و منعابع الزم
برای تولید با کیفیت عالی و خروجیهای خالق و فرهنگی.
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میتوان گفت بیشتر صاحبنظران نظریة شهر خالق از جنبههایی خاص به شهر خالق نگریستهاند؛ برای مثال ،از
دیدگاه جاکوبز ،خوشهایشدن جغرافیایی تنوع و افراد بااستعداد در شهرها موجب رشد و شتاب توسعة اقتصادی میشود .به
بیان دیگر ،مهارتهای متنوع ناشی از محیطهای شهری خالق ،عنصر تعیینکنندة رشد شهری است .هال در زمینة شهر
خالق بر خوشهایشدن صنعتی ،آمیختگی اجتماعی و عقالیی و تنوع تأکید کرده است .الندری معتقد است تنها راه درمان
بحرانهای ساختاری شهری در جهان معاصر مانند افول صنایع سنتی ،نبود احساس تعلق جمعی ،زوال کیفیت زندگی،
تهدیدها و چالشهای ناشی از جهانیسازی ،تکیه بر شهر خالق است .راهبردهای شهر خالق ،شکوفایی و کامیابی ملل را
رقم میزنند .از دیدگاه ساساکی ،خالقیت کانون سیاستگذاری شهری است .راهبرد کلیدی اقتصاد دانشمبنای جدید نیز
خالقیت فناورانه و هنری است .همچنین محیط خالق توانا ،بهخوبی چالشها و مسائل شهری را حل میکند .ساساکی بر
خالقاندیشی همة شهروندان ،زندگی هنرمندانة شهروندان ،تقویت زیرساختهای حامی خالق ،سیاستگذاری
زیستمحیطی ،اقتصاد خالق و مدیریت عمومی خالق تأکید کرده است .اسکات بر رابطة دوسویة جذب نخبگان و صنایع
خالق تأکید دارد و هر دو طرف این معادله عملکرد کیفی یکدیگر را افزایش میدهند و تقویت میکنند .مارکوسن طرفدار
مدل جانشینسازی واردات است که بر صنایع خالق بهمنظور افزایش مصرف منطقه ،متنوعسازی نیروی کار و سرمایة
انسانی پیچیده تمرکز کرده است .پرت بر «محیط خالق» و «ساختار اجتماعی خالقیت» تأکید دارد که به اعتقاد وی این دو
عامل باالتر از همة زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی برای یکپارچگی کارآمد سیاستگذاری فرهنگی ،شهری و
صنعتی حیاتی هستند .از دیدگاه فلوریدا ،ارجحیت نخبگان زندگی در مکانهایی است که دارای مشخصههایی نرم مانند
نوآوری ،داشتن آزادی بیان برای طرح ایدههای نو ،محیط فرهنگی و جذاب ،فضای باز ،درک تفاوتها ،تنوع و تسامح
فرهنگی باشند .از دیدگاه وی ،شهر خالق سیستمی مردمپایه و مبتنی بر جذب کارکنان و کسبوکارهای خالق است که با
فاکتورهایی مانند محیط اجتماعی دگراندیش ،بخش عمومی فعال ،محیط اقتصادی خالق و فناورانه ،امکانات رفاهی
مطلوب ،محیط طبیعی پاکیزه ،محیط کالبدی سرزنده و محیط نمادین همراه است .بر همین مبنا و براساس دیدگاه
صاحبنظرانی مانند فلوریدا ،الندری ،پرت و ساساکی میتوان گفت نظریة شهر خالق کاملترین نظریهای است که تاکنون
در زمینة شهر آینده مطرح شده است .از دیدگاه مقالة حاضر ،جامعیت و نوآوری دیدگاههای فلوریدا و الندری از نظریههای
دیگر صاحبنظران بیشتر است .کانون نظری مقالة حاضر نیز بر مبنای این نظریه استوار است؛ زیرا از دیدگاه الندری ،راهحل
مشکالت متعدد کالنشهرها ،اتکا به ابعاد و مؤلفههای نظریة شهر خالق است .همچنین فلوریدا بر ایجاد محیط مدارامحور
و جذاب برای جذب طبقة خالق و تحقق شهر خالق بهعنوان الگوی آیندة کالنشهرها تأکید کرده است.

روش پژوهش 
هدف این ارزیابی سیستماتیک ،سنجش ادبیات جدید دربارة مؤلفههای شهر خالق بهکمک شناسایی و سنتز مطالعات
جدید قابلدسترس در این حوزة خاص است .روش این ارزیابی سیستماتیک از رویکرد ارزیابی ادبیات نظریة زمینهای
ولفسوینکل و همکاران ( )8300تبعیت میکند .از دیدگاه آنها مراحل تکرارشوندة ارزیابی سیستماتیک عبارت است از
تعریف ،جستوجو ،انتخاب ،تحلیل و سنتز که در ادامه به بررسی هریک از آنها پرداخته میشود.
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تعریف 

گام اول ارزیابی که مشخصکردن حوزة ارزیابی است قبل از جستوجوی واقعی انجام شده است که براساس بحثهای
تکراری میان مؤلفان در طول جستوجوی مطالعات دوباره تنظیم و قاعدهمند شده است .تعریف شامل شناسایی پایگاه
دادههای مرتبط ،تعیین خطوط کلی متناسب ،تصمیمگیری دربارة اصطالحات خاص جستوجو و بررسی هرگونه پایگاه
دادهای مرتبط است .براساس جستوجوهای اکتشافی اولیه ،پایاننامهها ،مقاالت و کتابهای التین بهعنوان موارد خاص
جستوجو انتخاب شدهاند .انتخاب اصالحات خاص جستوجو براساس مؤلفههایی اصلی بوده که فلوریدا ( 8338و
 ،)8339الندری ( )8333و ساساکی ( 8332و ( )8303تسامح و تساهل ،استعداد ،فناوری ،تنوع ،نوآوری) ارائه کردهاند.
جستوجو 


فرایند جستوجو در مردادماه  0031به مدت  00روز انجام شد .در این فرایند به جستوجوی پایاننامهها ،کتابها و
مقاالت مرتبط با شهر خالق و مؤلفههای آن پرداخته شد که در بازة زمانی  8307-8333منتشر شدهاند .فهرست
رفرنسهای منابع معتبر بهعنوان بخشی از جستوجوی تفصیلی برای ادبیات اضافی بر مبنای جستوجوی گلولهبرفی و
جستوجوی دستی پایش شده است .همة رفرنسها و اطالعات دربارة عنوان ،مؤلفان ،خطوط کلی ،چکیده و کلمات
کلیدی ،به نرمافزار  Endnoteورژن  X7.4انتقال یافتند و نتایج تکراری حذف شدند.
انتخاب 

مؤلفان هریک از عنوانها ،چکیدهها و واژگان کلیدی همة موارد دانلودشده را دو بار پایش کردند تا به توافق و اجماع نظر
دست یابند .مطالعات واجد شرایط به شهر خالق ،نظریهپردازان شهر خالق و مؤلفههای شهر خالق اطالق شد .متن
کامل موارد دانلودشده که برای بررسی بیشتر و دقیقتر واجد شرایط تشخیص داده شدند ،بار دیگر بهدقت مطالعه شدند.
وقتی امکان دانلود مقاالت و موارد واجد شرایط از سایتهای الکترونیکی امکانپذیر نبود ،از نویسندگان اصیل درخواست
و به تعداد مقاالت اضافه شد.
تحلیل 

متن کامل مقاالت بازیابیشده بهشکلی مساوی میان ارزیابان تقسیم شد که بهطور متوالی مقاالت تعیینشده را مستقل
تحلیل کردند؛ این امر بدینصورت انجام شد :فرایند کدبندی باز ،دیدگاه یا مفاهیمی که فرض میشد با حوزة ارزیابی و
اهداف پژوهش مرتبط است.
سنتز 

نویسندگان براساس ادغام و پایش مفاهیم و مضمونها ،هفت بعد گوناگون شهر خالق شامل ابعاد فضایی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،ساختاری ،نهادی و انسانی را مشخص کردند .سپس  82مؤلفة مرتبط با این ابعاد به تفکیک شناسایی
و درنهایت  000شاخص متناسب با آنها از ادبیات استخراج شد .در این میان ،هیچگونه ارزیابی از مقاالت منتخب صورت
نگرفت .با توجه به اینکه تحلیل دادهها براساس واژهها و گروههای اسمی صورت گرفت ،شناخت چندانی از
روششناسیهای آن مقاالت حاصل نشد.

شاخصهایشهرخالق

مؤلفههاو

کاربستروشمرورسیستماتیکادبیاتدرشناساییابعاد،

703

یافتهها


جستوجوی اولیه براساس عنوانها و چکیدهها منتهی به شناسایی  000مورد شد .بر مبنای موضوع پژوهش 70 ،مورد
شایستگی ارزیابی کامل تشخیص داده شدند و درنهایت  88مورد از آنها برای تحلیل نهایی مدنظر قرار گرفتند .جستوجوی
نهایی به طیف گستردهای از منابع اسنادی شامل کتاب ،مقاله ،تز ،گزارش آماری و تحقیقاتی انجامید .متون انتخابی بهوضوح
انعکاسدهندة ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شهر خالق هستند (شکل  .)0همة موارد بررسیشده از نظر زمانی ،مکانی و
نظریهای یا کاربردیبودن تحلیل شدند .درنهایت نیز به استخراج ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شهر خالق اقدام شد.

شکل .8نمودار مراال ارزیابی سیستماتیک ادبیات پژوهش 
منبع:نگارندگان8931،

تحلیلزمانی 

در اولین گام سنتز دادهها ،تحلیل خط زمانی برای شناسایی مشخصههای زمانی مستندات انجام شد .اولین مقالة مستند
ثبتشده در پایگاه دادهها مربوط به الندری ( )8333است .سپس اولین گزارش چاپشده ( )8338دربارة شاخصهای اجتماع
خالق یافت شد که به اندازهگیری پیشرفت تحقق درة سیلیکون سرزنده پرداخته است .بیشترین موارد مرتبط مربوط به
سالهای  8308-8337بوده که  00مورد از پایگاه داده را شامل میشود ( 97درصد) .به بیان دیگر ،میزان مطالعات انتخابی
برای سالهای  8308 ،8300 ،8303 ،8333و  8337بهترتیب مشتمل بر  3 ،3 ،00 ،07و  3درصد است .شکل  8بهوضوح
نشاندهندة تعدد و فراوانی مطالعاتی است که دربارة ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شهر خالق چاپ شدهاند.
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دادههای پژوهش 
شکل .7تحلیلخطزمانی 
منبع:نگارندگان8931،

تحلیلمکانی 

براساس نتایج ،بیشتر مطالعات در کشورهای آمریکایی ،اروپایی و آسیایی از قبیل ایاالتمتحده آمریکا ،ژاپن ،ایتالیا،
اسپانیا ،چک ،بریتانیا ،کانادا ،هنگکنگ انجام شده است .بیشترین مطالعات مربوط به کشورهای اتحادیه اروپا و
ایاالتمتحدة آمریکاست (شکل  .)0به بیان دیگر ،تقریباً  77درصد مطالعات در کشورهای اتحادیة اروپا و آمریکا انجام
شده است .در این میان شهرهای بالتیمور ،نیویورک ،لندن ،درة سیلیکون ،دوپورتو( 0پرتغال) ،هنگکنگ ،کانازاوا( 8ژاپن)،
تورین و دلف از جمله پیشگامان تبیین مؤلفههای شهر خالق هستند.

دادههای پژوهش 
شکل .9تحلیلمکانی 
منبع:نگارندگان8931،
1. Do Porto
2. Kanazawa

شاخصهایشهرخالق

مؤلفههاو

کاربستروشمرورسیستماتیکادبیاتدرشناساییابعاد،

788

یاکاربردیبودنمطالعات 

نرریهای

از مجموع دادههای بررسیشده 08 ،درصد ( 7مورد) بهصورت کیفی به ارائة شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد شهر خالق
پرداختهاند 12 .درصد ( 09مورد) آنها نیز بهصورت کمی و عملیاتی به تبیین و تحلیل مؤلفهها و شاخصهای شهر خالق
اقدام کردهاند (شکل .)0

دادههای پژوهش 
شکل .4تحلیلخطزمانی 
منبع:نگارندگان8931،

شاخصهایشهرخالق 

مؤلفههاو

ابعاد،

براساس مستندات ،هفت بعد کلیدی برای شهرهای خالق وجود دارد (شکل  )9که هریک از آنها دارای مجموعهای از
مؤلفهها و شاخصها هستند که در ادامه به آنها پرداخته میشود .براساس یافتههای مرور سیستماتیک ادبیات ،بعد
فضایی 03/21 ،درصد مجموع شاخصهای شهر خالق را دربرمیگیرد .ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ساختاری،
انسانی و نهادی بهترتیب معادل  00/02درصد 00/02 ،درصد 08/77 ،درصد 09/13 ،درصد 00/09 ،درصد و 00/02
درصد کل شاخصهای شهر خالق هستند .در پژوهش حاضر ،سهم تعداد مؤلفههای مربوط به ابعاد فضایی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،ساختاری ،انسانی و نهادی بهترتیب  80/00درصد 03/70 ،درصد 03/70 ،درصد 03/70 ،درصد89 ،
درصد 03/70 ،درصد و  03/70درصد است.

شاخصهای شهرخالق 

مؤلفهها و

شکل .7نسبتفراوانی
منبع:نگارندگان8931،
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شاخصهایفضاییشهرخالق 

مؤلفههاو


در بعد فضایی ،مؤلفههای دسترسیپذیری ،بازارائة شهر ،زیستپذیری ،محیط کالبدی ،برندینگ و امکانات رفاهی دارد که
هریک از آنها بهترتیب  0 ،7 ،9 ،9 ،0و  9شاخص دارند؛ بهطوریکه مؤلفة دسترسیپذیری حدود  03/70درصد مجموع
شاخصهای شهر خالق را شامل میشود .مؤلفة بازارائة شهر ،زیستپذیری ،محیط کالبدی ،برندینگ و امکانات رفاهی
حدود  07/21درصد 07/21 ،درصد 89 ،درصد 03/70 ،درصد و  07/21درصد مجموع شاخصهای شهر خالق را شامل
میشوند؛ بنابراین ،مؤلفة محیط کالبدی بیشترین و مؤلفههای دسترسیپذیری و برندینگ کمترین گستردگی را در میان
شاخصهای بعد فضایی شهر خالق دارند.
شاخصهای بعد فضایی شهر خالق 

مؤلفهها و

جدول.4
بعد 

مؤلفهها 
دسترسیپذیری

بازارائه شهر

زیستپذیری

فضایی
محیط کالبدی

برندینگ

امکانات رفاهی

شاخصها 

سرانة تعداد فرودگاهها
میزان طول بزرگراه در هر منطقه
میزان طول راهآهن در هر منطقه
تعداد محلههایی با قدمت باالی  93شهر
میزان اعتمادبهنفس شهروندان دربارة نگرشها ،ارزشها ،تولید محلی ،فرهنگی و سایر امکانات عمومی خود
تعداد برگزاری نمایشگاهها برای ارائة تجربهها ،انتخابها و فرصتهای گوناگون و متنوع برای مردم
تعداد فضاهای فرهنگی
تعداد غذاها ،جاذبهها ،پارکها ،رویدادها ،جشنوارهها و غیره
تعداد جرائم ثبتشده در هر  0333نفر
سرانة تعداد امکانات مراقبت بهداشتی
درصد زمین در کاربری تفریحی و اوقات فراغت
شاخص ملی سطح قیمت
نمرة رفاه تجربهشده در شاخص سیارة شاد
تعداد محلههای اصیل
تعداد فضاهای عمومی متنوع و دوستدار عابران پیاده و دوچرخهسواری
شرایط و کیفیت زیرساختهای سخت و نرم
درصد زیرساختهای سازگار با محیطزیست
تعداد مدارس باکیفیت
تعداد نشانهها ،نمادها ،المانها و چشماندازهای متنوع
درصد بازآفرینی میراثهای هنری قدیمی شهر
تعداد پایتختهای فرهنگ یونسکو
تعداد ساختمانهای مندرج در فهرست میراث جهانی یونسکو
0
سرانة تعداد ستارههای میشلین
تعداد جشنوارههای فرهنگی ،امکانات ورزشی در فضای باز و پارکها
تعداد کتابخانههای تخصصی ،مغازههای تخصصی ،تنوع کافهها و رستورانها
تعداد میراث معماری و باستانشناسی ،میراث نامشهود یا ناملموس
تعداد امکانات اقامت
تعداد فضاهای عمومی (نیمهعمومی) برای نشستهای غیررسمی (فضاهای سوم)

منابع 
Correia, 2012
Landry, 2000
Vanova, and Miskovicova, 2014
Saal et al., 2002
Vanova, and Miskovicova, 2014

Correia, 2012

Trip, 2007
Lewis and Donald, 2010
Vanova and Miskovicova, 2014

Vanolo, 2009

Correia, 2012

Vanova and Miskovicova, 2014
INTELI, 2011
Trip, 2007

شاخصهایاقتصادیشهرخالق 

مؤلفههاو


بعد اقتصادی سه مؤلفة کلیدی شامل اقتصاد خالق ،نوآوری و اقتصاد فرهنگی دارد که بهترتیب  9 ،1و  2شاخص دارند .به بیان
دیگر ،مؤلفة اقتصاد خالق ،حدود  00/92درصد شاخصهای بعد اقتصادی را پوشش میدهد .مؤلفة نوآوری 81/08 ،درصد
شاخصهای بعد اقتصادی را شامل میشود و مؤلفة اقتصاد فرهنگی  08/00درصد شاخصهای بعد اقتصادی را دربرمیگیرد؛ از
اینرو ،مؤلفة اقتصاد فرهنگی بیشترین شاخص را در این بعد دارد .کمترین شاخص نیز به مؤلفة نوآوری اختصاص یافته است.

1. Michelin Stars
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شاخصهایشهرخالق

مؤلفههاو

کاربستروشمرورسیستماتیکادبیاتدرشناساییابعاد،
شاخصهای بعد اقتصادی شهر خالق 

مؤلفهها و

جدول .7
بعد 

مؤلفهها 


اقتصاد خالق

نوآوری
اقتصادی

اقتصاد فرهنگی

شاخصها 

ارزشافزودة صنایع خالق از درصد تولید ناخالص داخلی
درصد هنرمندان ،دانشمندان و صنعتگران در مقایسه با شهروندان
تعداد حرفهایهای شاغل در صنایع خالق در مقایسه با کل کارکنان
سهم اقتصاد خالق از کل صادرات
درصد تجارت الکترونیک از کل اقتصاد
نسبت میان کارکنان در صنایع هایتک و جمعیت ساکن استخدامشده
درصد فروش محصوالت مارکدار در بازار بینالمللی
درصد فناوریهای نوین
درصد هزینة پژوهش و توسعه
تعداد ثبت اختراعات برحسب هر  0میلیون نفر
تعداد درخواستهای ثبت اختراع
سرانة گردش روزانة روزنامه و تعداد تئاترهای برگزارشده
سرانة تعداد نمایشگاههای ثبتشده در یک سال اخیر
گردش مالی در سرانة صنایع موسیقی
تعداد برنامههای طراحی به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت
گردش مالی در سرانة صنایع سینما
سرانة تعداد فیلمهای برجستة تولیدشده در سال
سرانة تعداد کتابهای منتشرشده در سال
گردش مالی در سرانه صنایع کتاب

منابع 
Pratt, 2010
Sasaki, 2003
Gossling and Rutten, 2007
Oliveira, 2011
HKSAR, 2004
Oliveira, 2011
HKSAR, 2004
Gossling and Rutten, 2007
Kloudova and Stehlikova, 2010
Ramos et al., 2016

KEA European Affairs, 2009

شاخصهایاجتماعیشهرخالق 

مؤلفههاو


بعد اجتماعی سه مؤلفة کلیدی ،شامل تسامح و تساهل ،فضای اجتماعی و ارزشها و هنجارها دارد که بهترتیب  2 ،2و 0
شاخص دارند .مؤلفة تسامح و تساهل 08/00 ،درصد مجموع شاخصهای بعد اجتماعی شهر خالق را پوشش داده است.
مؤلفة فضای اجتماعی معادل  08/00درصد شاخصهاست و مؤلفة ارزشها و هنجارها 09/73 ،درصد شاخصهای این
بعد را دربرگرفته است.
شاخصهای بعد اجتماعی شهر خالق 

مؤلفهها و

جدول.1
بعد 

مؤلفهها 


تسامح و
تساهل 

اجتماعی 
جو
اجتماعی 

ارزشها و
هنجارها 

شاخصها 

درصد افراد متولد خارج از کشور 
تعداد دانشجویان خارجی 
تعداد اقلیتها و مذاهب شهر
درصد جمعیتی که نگرشهای مداراگونه با اقلیتها دارند
سهم بازار فیلمهای غیربومی
سهم تبعهها در اشتغال فرهنگی
تعداد رسانهها
میزان تنوع جمعیت
درصد جمعیت خارجی و خردهفرهنگها 
درصد بخشهای عمومی ،خصوصی و داوطلبانه /اجتماع 
درصد تنوع اجتماع 
میزان مشارکت شهروندان 
درصد انجمنهای مدنی 
درصد مؤسسههای دانش و یادگیری در شهر 
درصد مؤسسههای فعال در زمینة یادگیری شهروندان
درصد پرورش استعدادهای محلی 
شاخص اعتماد عمومی ،اعتماد نهادی ،کنش متقابل ،حس کارآمدی (کنترل) ،همکاری یا همیاری،
خودبیانگری 0مقابل بقا 
نگرش دربارة حقوق بشر و نگرش به حقوق و اشتباهات مهاجران خارجی 
شاخصهای ارزشهای مدرن در مقابل ارزشهای سنتی 

منابع 
Ramos et al., 2016
Bowen et al., 2006

KEA European Affairs,
2009
ARC Centre of
Excellence, 2012

Vanova, and
Miskovicova, 2014

HKSAR, 2004
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صهایفرهنگیشهرخالق 
مؤلفههاوشاخ 


بعد فرهنگی چهار مؤلفة اصلی ،شامل محیط فرهنگی ،گردشگری ،هنجارها و ارزشها و مشارکت فرهنگی دارد که
هریک از آنها بهترتیب  1 ،0 ،1و  0شاخص دارند .مؤلفة محیط فرهنگی معادل  00/00درصد شاخصهای بعد فرهنگی
است .مؤلفة گردشگری برابر با  01/11درصد شاخصهاست .مؤلفة هنجارها و ارزشها  00/00درصد شاخصهای بعد
فرهنگی شهر خالق بهشمار میآید و مؤلفة مشارکت فرهنگی  01/11درصد شاخصهای این بعد محسوب میشود.
بیشترین شاخصهای بعد فرهنگی به مؤلفههای محیط فرهنگی و هنجارها و ارزشها و کمترین به مؤلفههای
گردشگری و مشارکت فرهنگی اختصاص دارد.
شاخصهای بعد فرهنگی شهر خالق 

مؤلفهها و

جدول .7
ابعاد 

مؤلفهها 


محیط فرهنگی

گردشگری
فرهنگی

هنجارها و ارزشها

مشارکت فرهنگی

شاخصها 

متوسط هزینههای فرهنگی ساالنه در هر خانوار
درصد شرکتکنندگان در فعالیتهای فرهنگی (حداقل یکبار در سال)
سرانة تعداد سینماهای عمومی
سرانة تعداد موزههای عمومی
تعداد سالنهای کنسرت عمومی
تعداد صفحات نمایش سینما در کشورها
تعداد بازدیدکنندگان در هر موزه
سرانة تعداد تختخواب هتلها
میزان اشغال مؤسسات گردشگری
میزان اهمیت فعالیت خالقانه
میزان ارزش فعالیت خالقانه بچهها در سن مدرسه
ارزش هنرها و فعالیتهای فرهنگی
میزان طرفداری رهبر اجتماع از پیشرفت هنر و فرهنگ مکان
میزان هنرهای بچههای در سن مدرسه و فعالیتهای فرهنگی
ارزش اخالق برای خرید کاالهای نقدی یا جعلی
تعداد حضور در اجرای برنامههای فرهنگی در مقایسه با کل جمعیت 
میانگین ساعتهایی که در هفته صرف اینترنت برای استفادة شخصی میشود
تعداد بازدیدکنندگان موزههای فرهنگی در مقایسه با کل جمعیت

منابع 

KEA European
Affairs, 2009

Correia, 2012

HKSAR, 2004

HKSAR, 2004

شاخصهایساختاریشهرخالق 

مؤلفههاو


بعد ساختاری هفت مؤلفة اصلی دارد که شامل ادراک فساد  ،آزادی بیان ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،زیرساخت
اجتماعی-فرهنگی ،زیرساخت حامی خالقیت ،کارآفرینی و زیرساخت مالی است .هریک از این مؤلفهها نیز بهترتیب ،0
 8 ،0 ،1 ،9 ،8و  9شاخص دارند؛ بهطوریکه مؤلفة ادراک فساد حدود  0/99درصد شاخصهای بعد ساختاری شهر
خالق را پوشش داده است .مؤلفة آزادی بیان برابر با  3/33درصد شاخصهاست و مؤلفة فناوری اطالعات و ارتباطات
معادل  88/70درصد شاخصهای این بعد بهشمار میآید .زیرساخت اجتماعی-فرهنگی نیز  87/87درصد شاخصها
محسوب میشود .زیرساخت حامی خالقیت حدود  0/99درصد شاخصهای بعد ساختاری را شامل میشود .کارآفرینی
معادل  3/33درصد شاخصهاست .زیرساخت مالی نیز حدود  88/70درصد شاخصهای بعد ساختاری شهر خالق را
پوشش میدهد؛ از اینرو بیشترین شاخصهای بعد ساختاری به مؤلفة زیرساخت اجتماعی-فرهنگی اختصاص دارد.
درحالیکه مؤلفههای ادراک فساد و زیرساخت حامی خالقیت کمترین شاخصهای بعد ساختاری شهر خالق را پوشش
دادهاند.
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شاخصهایشهرخالق

مؤلفههاو

کاربستروشمرورسیستماتیکادبیاتدرشناساییابعاد،
شاخصهای بعد ساختاری شهر خالق 

مؤلفهها و

جدول .1
بعد 

مؤلفهها 

ادراک فساد
آزادی بیان

فناوری اطالعات و ارتباطات

ساختاری

زیرساخت اجتماعی-فرهنگی

زیرساخت حامی خالقیت
کارآفرینی

زیرساخت مالی

شاخصها 

شاخص فساد
امتیاز آزادی بیان و اقلیتهای قومی و نژادی
امتیاز آزادی مطبوعات
درصد خانوارهای درحال استفاده از رایانههای شخصی
درصد رایانههای شخصی خانوارهای متصل به اینترنت
درصد مؤسسات متصل به اینترنت
تعداد مشترکان تلفن همراه متصل به اینترنت از کل جمعیت
درصد مؤسسات دارای صفحه وب /وبسایت
سرانة سازمانهای مردمنهاد
سرانة تعداد کتابهای کتابخانههای عمومی
سرانة کاربران کتابخانههای عمومی
تعداد موزهها
سرانة تعداد فرهنگسراها در مقایسه با کل جمعیت
تعداد آثار تاریخی
تعداد دانشگاهها ،مدارس فنی ،مؤسسات پژوهشی ،تئاتر ،کتابخانهها و مؤسسات فرهنگی
شاخص بهرهوری کار
درصد شرکتهای کوچک و متوسط مقیاس در مقایسه با تعداد کل مؤسسات
سرانة سرمایهگذاری ریسکپذیر
درصد سرمایهگذاری در بازار بورس و سهام
تعداد شرکتهای تازه تأسیس نسبت به هر  0333نفر
سرانة سرمایهگذاری ستارههای کسبوکار
تعداد روزها برای اخذ مجوزهای شروع کسبوکار

منابع 
HKSAR, 2004
Florida, 2015
HKSAR, 2004

Bowen et al., 2006

HKSAR, 2004

Sasaki, 2003
HKSAR, 2004
Bowen et al., 2006

Correia, 2012

شاخصهایانسانیشهرخالق 

مؤلفههاو

0

بعد نهادی سه مؤلفه دارد که شامل هستة خالق ،بوهمیان و استعداد است .هریک از مؤلفهها نیز بهترتیب  0 ،2و 7
شاخص دارند .مؤلفة هسته خالق 93 ،درصد شاخصهای بعد انسانی را پوشش داده است .مؤلفه بوهمیان تنها1/89 ،
درصد شاخصها را شامل شده و مؤلفه استعداد  00/79درصد را در برگرفته است .از اینرو ،مؤلفه هستة خالق بیشترین
شاخصهای بعد انسانی را پوشش داده است .فلوریدا ،الندری ،جاکوبز و هال بهشدت بر این مؤلفه تأکید کردهاند و آن را
ضامن رشد اقتصادی ،رونق و شکوفایی شهرها و مناطق دانستهاند .درواقع هستة خالق معادل نیمی از شاخصهای بعد
انسانی است .مؤلفة بوهمیان نیز کمترین شاخصها را دربرگرفته است.
شاخصهای بعد انسانی شهر خالق 

مؤلفهها و

جدول .3
بعد 

انسانی

شاخصها 

مؤلفهها 
تعداد فیزیکدانان ،شیمیدانان و حرفهایهای مرتبط
تعداد ریاضیدانان ،آماردانان ،کامپیوتر و محاسبات
تعداد معماران ،مهندسان و متخصصان مرتبط
تعداد حرفهایهای علم زندگی و بهداشت حرفهای (بهجز پرستاری)
هسته
تعداد حرفهایهای دانشگاه و تدریس آموزش عالی ،تدریس آموزش متوسطه ،تدریس تحصیالت ابتدایی و قبل از دبستان و تدریس ویژة
خالق
آموزش و پرورش
تعداد آرشیویستها ،کتابداران و متخصصان اطالعات مرتبط
درصد متخصصان علوم اجتماعی و حرفهایهای مرتبط با آن
درصد متخصصان حرفهایهای خدمات عمومی اداری
درصد متخصصان نویسندگان و هنرمندان خالق یا نمایشی ،عکاسان و اپراتورهای تصویر و تجهیزات ضبط صدا ،حرفهایهای مرتبط با
بوهمیان
ورزش ،هنر و سرگرمی
نسبت میان افراد  89سال یا باالتر دارای مدرک کارشناسی یا باالتر و جمعیت ساکن استخدامشده
نسبت جوانی جمعیت (نسبت میان افراد  00-89سال و کل جمعیت ساکن)
درصد مهاجرت جمعیت 02ساله به منطقه
میزان اطالعات دربارة جمعیت متولدان خارجی
استعداد
درصد آموزش دانشگاهی (درصد دانشآموزان مربوط به دورة متوسطه در هنر ،آموزش حرفهای مربوط به حرفههای فرهنگ و آموزشهای
ویژه( هنر پالستیک و طراحی ،موسیقی ،رقص و هنرهای نمایشی) در مقایسه با تعداد کل دانشآموزان در آموزش غیردانشگاهی)
تعداد ساعتها اختصاص دادهشده به هنر و فرهنگ در آموزش ابتدایی و متوسطه
تعداد مدارس هنر به ازای به هر  0میلیون نفر

منابع 
Florida, 2005

Boshma and Fritsch,
2009

Boshma and Fritsch,
2009
Oliveira, 2011
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Ramos et al., 2016
KEA European
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شاخصهاینهادیشهرخالق 

مؤلفههاو

ابعاد،

بعد نهادی سه مؤلفة عمده دارد که شامل محیط نهادی ،مشوقها و مقررات و چارچوب عمومی و سیاسی است .هریک از
مؤلفهها بهترتیب دارای  0 ،1و  03شاخص هستند؛ به این معنا که مؤلفة محیط نهادی ،حدود  00/92درصد مجموع
شاخصهای بعد نهادی شهر خالق را دربرمیگیرد .مؤلفة مشوقها ،مقررات و چارچوب عمومی و سیاسی بهترتیب 09/73
درصد و  98/10درصد مجموع شاخصهای بعد نهادی شهر خالق را شامل میشود؛ بنابراین مؤلفة چارچوب عمومی و
سیاسی بیشترین تنوع شاخص در این مؤلفه را دارد و بیش از نیمی از شاخصها را دربرگرفته است .مؤلفة مشوقها و
مقررات نیز کمترین گستردگی را در زمینة شاخصها دارد.
شاخصهای بعد نهادی شهر خالق 

مؤلفهها و

جدول.80
بعد 

مؤلفهها 

محیط نهادی

مشوقها و
مقررات
نهادی

چارچوب
عمومی و
سیاسی

شاخصها 

درصد معافیت مالیاتی برای هنرمندان یا افرادی که در صنایع خالق کار میکنند 
نرخهای مالیات بر ارزشافزوده در کتابها ،مطبوعات ،ضبط صدا ،فیلمها ،فیلمنامهها ،نویسندگان آزاد ،هنرمندان بصری 
درصد مشوقهای مالیاتی دربارة کمکهای مالی و حمایتی 
درصد هزینههای عمومی مستقیم دربارة فرهنگ 
درصد کمک مالی دولت به سینما 
درصد بودجة دولت به تلویزیون عمومی
سرانة هزینههای عمومی مستقیم مرتبط با فرهنگ
سرانة حقوق و دستمزد جمعآوریشدة نویسنده
میزان امتیاز در فهرست حقوق مالکیت بینالمللی
درصد نمایندگان سیاسی و عمومی با احساس هدفمندی و اخالق 
درصد نمایندگان سیاسی و عمومی شفاف و قابلدسترس برای ساکنان 
میزان همکاری میان مقامات محلی ،شرکتها و گروههای ذینفع 
داشتن چشمانداز برای مکان
درصد ادارة امکانات محله توسط ساکنان 
درصد واگذاری اختیارات به محلههای شهر 
درصد حمایت از بخش داوطلبانه و اجتماع 
میزان آیندهپژوهی مسائل شهری 
درصد تحققپذیری اهداف شهر 
میزان احترام به ویژگیهایی مانند قابلیت اطمینان ،دقیقبودن ،کارآمدی و صحت 

مؤلفههای شهرخالق 

شکل  .1ابعادو
منبع:نگارندگان 8931،

منابع 

KEA European

 Affairs, 2009

Correia, 2012

Vanova, and
Miskovicova,
2014

شاخصهایشهرخالق

مؤلفههاو

کاربستروشمرورسیستماتیکادبیاتدرشناساییابعاد،
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جهگیری
نتی 
بررسی مقالههای منتشرشده در ایران نشان میدهد میان ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شهر خالق تفکیک مشخصی
وجود ندارد .همچنین جامعیت و پوشش خصوصیت چندبعدی شهر خالق در آنها و روش نظاممندی برای انتخاب
شاخصها وجود ندارد .عباسی و شبانی ( )0031در تعریف شاخصهای اجتماعی-فرهنگی شهر خالق در اصفهان به
هفت مؤلفة ثروت ،رشد اقتصادی ،نوآوری ،ذوب فرهنگی ،استعداد ،خدمات متمرکز بر دانش و شهرنشینی و نه شاخص
دست یافتهاند .در این پژوهش ،معیار مشخصی برای انتخاب شاخصهای شهر خالق وجود ندارد و شاخصهای اصلی
شهر خالق مدنظر قرار نگرفتهاند .کالنتری و همکاران ( )0039دربارة برخورداری کالنشهرهای ایران (تهران ،اصفهان،
مشهد ،تبریز ،شیراز ،اهواز ،کرج و قم) از شاخصهای شهر خالق از چهار عامل استفاده کرده است که عبارتاند از :طبقة
خالق و امکانات رفاهی (ده شاخص) ،استعداد و تنوع (دوازده شاخص) ،پژوهش ،توسعه و گشودگی (شش شاخص) و
فناوری (شش شاخص)؛ از اینرو مقالة حاضر با استفاده از  00شاخص به تحلیل پرداخته است .توجه به چند نکته دربارة
این مقاله مهم است .نخست اینکه انتخاب مؤلفهها و شاخصها در این مقاله از هیچ قاعدة منطقی تبعیت نمیکند؛
چنانکه در توجیه انتخاب آنها تنها به «استخراج از متون نظری و پژوهشهای پیشین» اکتفا شده است و هیچگونه
روششناسی استخراج شاخصها از پیشینة پژوهش وجود ندارد .دوم اینکه برای بومیسازی مؤلفهها و شاخصها اقدام
نشده است؛ درحالیکه پیشینة پژوهش و ارزیابی سیستماتیک ادبیات بهوضوح نشان میدهد مؤلفهها و شاخصها به
تبعیت از مکان تغییر میکنند .سوم اینکه پژوهش مذکور از مؤلفههای تأثیرگذار شهر خالق ،مانند مؤلفههای اقتصاد
فرهنگی ،سیاستگذاری و اقتصاد خالق چشمپوشی کرده است؛ زیرا از روشهای علمی برای استخراج مؤلفهها و
شاخصها استفاده نکرده است .فتوحی و همکاران ( )0039با استفاده از روش دلفی به  03شاخص دست یافتهاند .در این
پژوهش ،پنل خبرگان بهطور اصولی برگزار نشده و تنها به تهیة پرسشنامه از شاخصهای پیشینة پژوهش اقدام شده
است .از آنجا که در این مقاله ،ادبیات پژوهش بهطور سیستماتیک بررسی نشده ،شاخصهای محدودی بهدست آمده
است .درنتیجه گزینههای گستردهای فراروی تکمیلکنندگان پرسشنامهها قرار نگرفته است .در عین حال ،شماری از
مؤلفهها از قبیل زیستپذیری ،بهعنوان شاخص معرفی شدهاند .مختاری ملکآبادی و همکاران ( )0030براساس تدوین
پرسشنامه با نظرسنجی از خبرگان به شناسایی شاخصهای اثرگذار در ایجاد خالقیت شهری پرداختهاند .نگارندگان در
ابتدا در زمینة بومیسازی شاخصهای شهر خالق با محوریت رویکرد اسالمی گامهای مثبتی برداشتهاند .باید توجه
داشت که در مقالههای پژوهشی منتشرشده در ایران ،بیشترین شاخصهای ارائهشده به مقالة مذکور متعلق است؛ زیرا 37
زیرشاخص را مطرح کرده که درنهایت  20مورد از آنها تأیید شده است .همچنین قاعدة سلسلهمراتبی در زمینة ابعاد،
مؤلفه و شاخص در این مقاله رعایت نشده است؛ بهطوریکه تنها به بیان شاخص و زیرشاخص اکتفا کرده است که
بسیاری از شاخصها مصداق بعد (برای مثال ،معیارهای مکانی-فضایی ،تاریخی ،اجتماعی و اقتصادی) و مؤلفه (طبقة
خالق ،ارتباطات و طراحی) هستند .همچنین بسیاری از زیرشاخصها ،از جمله محوریت اصول اسالمی مانند معنویت،
جذابیت ،خالقیت ،ایمنی و راحتی ،صنایع خالق ،تولیدات فرهنگی و تأکید بر انسانمحوری و اقتصاد دانشبنیان مصداق
مؤلفه بهشمار میآیند .رفیعیان و شعبانی ( )0030در تحلیل شاخصهای خالقیت شهری در نظام سکونتگاهی استان
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مازندران به  10شاخص دست یافتهاند .در این پژوهش به روش کمی تحلیل خوشهای فازی به خوشهبندی شهرهای
استان اقدام شده است .در این پژوهش نیز روش خاصی برای نحوة دستیابی به شاخصهای شهر خالق مطرح نشده و
تنها به بیان شاخصهای کمی پرداخته شده است .بیشتر شاخصها مربوط به مؤلفههای نیروی انسانی ،اقتصاد فرهنگی و
امکانات رفاهی است و بسیاری از شاخصها در حوزة نوآوری ،اقتصاد خالق ،سیاستگذاری ،مشوقها و ...مدنظر قرار
نگرفتهاند .ملکی و همکاران ( )0030در اولویتبندی شاخصهای شهر خالق در زنجان به پنج مؤلفة کیفیت زندگی (سه
شاخص) ،سرمایة اجتماعی (سه شاخص) ،سرمایة انسانی و خالق (سه شاخص) ،شرایط اجتماعی و فرهنگی (سه شاخص)
و فناوری (سه شاخص) و پانزده شاخص دست یافتند .در این مقاله نیز روش اصولی و نظاممندی برای تعیین شاخصها و
بومیسازی آنها در شهر زنجان وجود ندارد .بسیاری از مؤلفهها از قبیل وضعیت کالبدی ،فرهنگ و گردشگری ،بهعنوان
شاخص درنظر گرفته شدهاند .موسوی ( )0030به چهار مؤلفة سرمایة انسانی خالق (شش شاخص) ،نوآوری (شش
شاخص) ،سرمایة اجتماعی (پنج شاخص) و کیفیت زندگی (پنج شاخص) و درنتیجه به  88شاخص استناد کرده است.
دربارة این مقاله میتوان به چند نکته توجه کرد .0 :معیار اصولی برای معرفی شاخصها و بومیسازی آنها در سطح شهر
سردشت ارائه نشده است .8 ،بسیاری از مؤلفهها مانند «فرهنگ و گردشگری ،وضعیت زیستمحیطی ،اقتصادی و
کالبدی» بهعنوان شاخص مطرح شدهاند .0 ،به مؤلفههای مهم مانند اقتصاد خالق ،سرمایة انسانی ،اقتصاد فرهنگی،
سیاستگذاری و فناوری و شاخصهای مرتبط با آنها توجه نشده است .بر این مبنا مقالة حاضر تفاوتی بنیادین با
مطالعات گذشته دارد .نخست آنکه ،تاکنون در هیچ پژوهشی در سطح کشور بهشکلی نظاممند به ارزیابی سیستماتیک
ادبیات پژوهش پرداخته نشده و ابعاد چندگانة شهر خالق و تفکیک مؤلفهها و شاخصهای مرتبط با ابعاد بیان نشده است.
دوم اینکه روششناسی پژوهش تاکنون در حوزة شهر خالق انجام نشده است و برای نخستین بار از دیدگاه آیندهپژوهشی
مبتنی بر روش ارزیابی سیستماتیک ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شهر خالق مدنظر قرار گرفتهاند.
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