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 چکیده

 شهرها. است ندهیآ یایدن در شهر آن تیموفق متضانن  دارند دسات  در را آن امور ای و کنند یم یزندگ شاهر  کی در که یکساان  تیخالق

  ما انینیشیپ گذشته در. باشند یخالق ریمسا  در یانرژ تیهدا و تنرکز تحرک، یبرا یا لهیوسا  توانند یم و هساتند  تیخالق جوش نقطه

 یندگز ابعاد هنه نیب یخاص و کارا یدگیتن درهم کی آنها ساختند یم خود ازین اساس بر را خود یشهر یفضاها که داشتند را ییتوانا نیا

 و است بوده یمتنوع و یمتفاوت یعنلکردها و یمعان یدارا هنزمان طور به آنها یفضاها. بودند آورده وجود به خود یشهر یفضاها هنه در

 از ار آنها که تیجنع و وسعت ،یمذهب ،یفرهنگ ،یخیتار قدمت بر عالوه یفعل یشهرها. باشند یجنع یزندگ یرایپذ توانستند یم هنواره

 یم رارق هم با رقابت در که ییشهرها اما. بناند یباق ناشناخته تواند یم که باشند یم یگرید فراوان یها لیپتاس یدارا کند یم زیمتنا هم

 یمل هعرص در ینشان و ینام خود از و ننوده استفاده خود شهروندان یزندگ تیفیک ارتقاء یبرا ها لیپتاسا  یتنام از کنند یم تالش رندیگ

اما در این میان قدرت اقتصاادی در شاهرها حرا اور را می زند و بعنوان نیروی محرکه هدایت و توسعه شهرها در یک    .بساازند  یجهان و

رقایت جهانی بر عهده دارد. حار هرچه این نیروی اقتصادی خالق تر، پویا تر و بروزتر باشد موجبات توسعه مطلوب شهرها را در پی خواهد 

 ت که نقش اقتصاد خالق در توسعه شهرهای معاصر مورد مطالعه قرار گیرد.داشت. در این مقاله سعی برآنس

 

 اقتصاد، توسعهشهر، خالقیت، برنامه،   کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

. ماند یم یباق« اهیس جعبه» در معنوال شاود،  حیتشار  تواندیم یعلن نظر از چطور نکهیا و دهدیم معنا تیخالق اصاطال   خود واقعا آنچه   

 نرمندانه عیوس دانیم تیخالق که دهیعق نیا یورا به یابیدست به ازین» تا« خالق فوق هسته» از ت،یخالق از یلندر و دایفلور یبرداشتها

 کار،آش نا و نشده فیتعر تیخالق مفهوم چارچوب نیا در. ردیگیم بر در را «است ینوآور نیهنچن و یاسیس و یاجتناع تیخالق دارابودن با

 د،کن عنل تیخالق اصاال یراسااتا در تواندیم دیعقا تیفیک چگونه نکهیا و تیخالق محصااورکننده یامدهایپ و اثرات بر خالق شااهر مدر

اما در این میان نقش اقتصاد خالق بسیار حائز اهنیت است. با توجه به بحرانهای اخیر اقتصادی در جهان نظیر رکود، تورم  .کند یم تنرکز

 خالق در شهرهای معاصر بسیار مهم می باشد.و تحریم ها مطالعه نقش اقتصاد 
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 پیشینه تحقیق -2

به طور متداور استفاده شد. با معرفی ایده  0881شروع به رشد کرد و از اواسط دهه  0891بحث در مورد خالقیت از اواخر دهه 

کرد. سئوار محوری فلوریدا جنبش خالقیت به مثار گسترده ای ارتقاء پیدا  2112طبقه خالق توساط ریچارد فلوریدا در ساار   

این است که چرا مردم خالق در مکان های مشخص جنع می شوند؟ و در جهانی که مردم از تحرک باالیی برخوردار می باشند 

چرا و به چه دالیلی آنها انتخاب می کنند که در شهرهایی به خصوصی زندگی کنند و متنرکز شوند؟ این مسئله از آنجا اهنیت 

ر اسااس تئوری سارمایه انساانی رشاد اقتصادی در مکانهایی بروز می کند که واحد مردمی با سطح تحصیالت باال     می یابد که ب

باشد. براساس تئوری سرمایه خالق فلوریدا نیز گونه ای از سرمایه انسانی که وی آن را مردم خالق می نامد کلید رشد اقتصادی 

هنه تئوریهای پیشاین متفاوت شاد. تئوری فلوریدا روز به روز در ساراسر جهان    می باشاد. لذا دیدگاه فلوریدا به طبقه خالق با  

بیشاتر مورد توجه قرار می گیرد و افراد متعددی براساس کار فلوریدا به تحقی  پرداخته اند. هدا از این بخش نیز دستیابی به  

 حقیقاتی که بر مبنای آن انجام شده می باشد.معیارها و اهداا عامه در جذب و حفظ گروه خالق با توجه به تئوری فلوریدا و ت

 

 مبانی نظری -3

 شناخت ویژگی های شهرخالق -3-1

امروزه گساتره وسایعی از گزینه های خالق تولید و کار که با اقتصااد جدید پسات فوردیسم مطر  شده، در مناط  ابرشهری و     

کالن شااهرها، جریان رو به رشااد شااهرهای خالق را ننایان میکند. ویلگی اصاالی که در مناط  خالق مطر  میباشااد ترکی  و 

  (.Momas،4002)ین از نظم منطقی انسانی است تلفی  ابعاد مختلف اقتصاد و فرهنگ با شکلی نو

مباحث مطر  در این زمینه بیشاتر مربو  به مناط  کالن شاهر و شاهرهای بزرس است و هر چقدر که از شهرهای بزرگتر دور    

 میشاویم بحث مربو  به خالقیت، بیشاتر به عناصار سانتی تا عناصار جدید ارتبا  پیدا میکند، اما امروزه عناصاار سنتی مانند     

جواهرآالت و صاانایع دسااتی نیز میتواند به عنوان یک صاانعت خالقیت آفرین تاثیر خود را بر شااکل گیری شااهر خالق بگذارد. 

هنچنین از جنله ویلگیهای عنومی شهر خالق این است که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود )به خصوص 

نعت توریسم(، تواننند در شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی )از راه به برای نسال جوان(، مکانی جذاب برای گردشگران )ص 

کارگیری فناوری و مدیریت صحیح آن( و هنچنین مرکز جذب بنگاههای مختلف اقتصادی نوظهور )خوشه ها و مراکز تحقیقاتی 

 باشد. به ویله در زمینه فناوری

ه عبارتند از: سرمایه گذاری عقالنی، سرمایه گذاری خالق و در رشاد و شاکوفایی یک شهر خالق سه عامل اصلی موثر هستند ک  

ساارمایه گذاری اجتناعی. این سااه عامل که تفاوت قابل توجهی را در جهان کارکنان دانش محور ایجاد میکند، موبااوع بحث   

ذاری صود سرمایه گبسیاری از افراد صاح  نظر در حوزه شهرسازی خالق میباشد. این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که مق

 عقالیی، دارایی های فردی و پس انداز نیست و دارایی عقالنی را میتوان یک ساختار جدید و مجازی دانست.  

اطالعات و اختراعات مادامی که در بدنه و جریان تجاری تولید و مصرا هستند بی ارزش خواهند بود. خارج از حیطه پزشکی و 

 از سازمانهایی را که ارزش تجاری آنها بر پایه خالقیت شهروندان باشد وجود دارد.بخش های بیوتکنولوژی، تعداد کنی 

ساارمایه گذاری خالق از این نظر بساایار حائز اهنیت اساات که موج  روشاان شاادن بارقه های علم جویی و باال رفتن قدرت   

با چالش های رشااد و نوآوری بایسااتی   برای مقابله« ریچارد فلوریدا»تصااویرسااازی  هنی برای آینده میگردد. با توجه به نظر  

سارمایه گذاری و ایجاد شاور و شاوق خالقیت را در وجود هر انسان یافته و فعار گردد. هرگز نباید فراموش کرد که هیر فرد یا    
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الق خساازمانی قادر به اجبار کردن مردم برای اینکه خالق و نوآور باشند نیست و این طرز تفکر که شهروندان با اجبار به سنت  

بودن هدایت شاوند، منسو  و مردود است. شهروندان باید خود بخواهند که خالق و نواندیش باشند، تنها برای خودشان و نه به  

اجبار دیگری و این چیزی اسات که پایداری و دوام خالقیت را در اجتناع تضنین میکند. هنرهای خالق هنانطور که هنرمندی  

 ه سنت دریچه هایی باز به سوی واقعیتهایی بر اساس ساختارهای صحیح رهننون هستند.میگوید ما را ب« پیتر سلر»بنام 

در اینجا دو دلیل مبنی براهنیت تاثیر سارمایه های اجتناعی بر رشاد خالقیت وجود دارد. در وهله اور سرمایه اجتناعی به آن   

ن موبوع ای« ویلیام بلیک»است. از سوی دیگر  دلیل حائز اهنیت است که موج  برانگیختن فضایی از خالقیت نوآوری و تخیل

را پررنگ میساازد که فضااهای   بال استفاده در م ز انسان عاقبت او را اسیر بیهودگی و تکرار خواهند کرد و خالقیت درمانی بر   

افراد  راین معضل است. هنچنین وی به سیستم های خشک و سنتی اشاره میکند که قسنت بزرگی از خالقیت رو  زندگی را د

جامعه از بین میبرد. بر این اسااس فضاایی که دانشانندان خالق جامعه را ت ذیه میکند دو مشخصه اساسی دارد که عبارتند از    

کنجکااوی و تجرباه کردن ایده های نو بدون هراس از کنبود منابع مالی. عالوه بر این هنه شاااهروندان خالق میدانند چنانچه   

ادگیری مطر  شاود ایشاان به سرعت آن را فرا میگیرند و به راحتی توانایی به پاسخگویی به   موباوعی شااد و پرهیجان برای ی  

مسائل مرتبط را دارند و به مانند این اتفاق آنگاه که رو  خالقیت و نوآوری در میان هنه انسانها به قدر کافی وجود داشته باشد، 

د آمد. در وهله بعد سرمایه اجتناعی به این لحاظ بسیارمهم قدرت ادراک و پاساخگویی قوی تری نسبت به موبوع پدیده خواه 

است که خالقیت موجود درآن هرگز در محبوبیت و انحصارطلبی شکل ننیگیرد و نوآوری و پیشرفت ننیتواند با تالش تنها یک 

ار این ن داشته و اتصدانشانند نخبه به شکوفایی برسد. باید این موبوع را درک کرد که هرکسی تصور متفاوتی از جهان پیرامو 

نظرات متفاوت به هم در ساراسار جهان هنه افراد متخصص و ریر آن را با دانش روز دنیا آشنا ساخته و باعث میشود که حجم   

زیادی از خالقیت و نوآوری در جهان جریان یابد. ازاین طری  دانشی فراتر از حد انتظار نصیبنان خواهد شد وآنگاه حتی میتوان 

جامعه خالق به طور کامل مبتنی برهنکاری های متقابل اسات و بایساتی به صاورت تینی و در فضایی اجتناعی    . 3=0+0گفت:

بنا نهاده شااود. جامعه آموزشاای وجامعه تصااویرساااز و خالق هنان چیزهایی هسااتند که دلیل پیدایش مکان و ارتباطاتی برای  

 ارتبا  کالمی و بصری بیشتر بین افراد هستند.

اجتناعی در ارتبا  با جوامع و گروههایی اسات که هنکاری متقابل را در دستورالعنل کاری خود قرار داده اند.   سارمایه گذاری 

در زمانی که کل دنیا در ابهام جهانی شادن به سر میبرد، جامعه خالق محلی عنل میکند و به هنسایگان خود نظر داشته و در  

از انگلسااتان، اهنیت اجتناع « جان هاوکینز»از آمریکا و « چارد فلوریداری»راه پیشاارفت می کوشااد. افرادی هنچون پروفسااور 

نیز درباره ساارمایه گذاری اجتناعی و نشااسااتهای خودجوش   « رابرت پانتوم»خالق را اثبات کرده اند. نویساانده دیگری بنام 

ه ی قرن بیست و یکم حور ستحقیقات زیادی انجام داده اسات. بر اسااس تحقیقات وی برنامه کشورهای پیشرفته و صنعتی برا  

 محور اساسی میگردد:

 سرمایه گذاری های عقالنی

 سرمایه گذاری خالق 

 سرمایه گذاری اجتناعی

مهنترین موبوع مشترک بین آنها خالقیتی است که به عنوان یک نیروی عظیم برای ساخت تصوری بهتر از جهان و متفاوت با 

به خوبی به موبااوع شااهر خالق پرداخته شااود و ارزشااهای آن با یافته های  جهان ماشااینی دوره مدرنیساام رشااد مییابد. اگر 

 گذشتگان پیوند بخورد به خل  آینده ای پایدار و قابل زندگی خواهیم رسید.

ایده های جدید از ساخته »در نوشاته هایش این آثار را به عنوان شااه کلیدهای راه به ما خاطر نشاان میکند:    « ریچارد فلوریدا»

آنچه مهم می نناید در این سخن «. ی نشاات میگیرد و شاهرساازی پایدار تنها تنرین سااختن شاهرهای سبز نیست     های قدین

نهفته اساات که بایسااتی اهنیت مردم را در جامعه ای که در آن قرار گرفته و زندگی میکنند دریافته و کشااف شااود که چگونه 

ور ساخت؟ چگونه میتوانیم کاری کنیم که انقطاع طبقاتی قشر میتوان شور شوق خالقیت را در وجود تک تک شهروندان شعله 

 خالق با دیگر اقشار به وجود نیاید، و چگونه میتوان اقشار بعیف را با روندی خالق تواننند ساخت؟
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ش ربرنده جایزه نوبل اقتصاد، از فقر بعنوان یک عامل محدود کننده آزادی های فردی نام میبرد. از نظر وی گست« آمرتیا سان »

و ارتقای ساطح جامعه، از بین برنده هنه موانع آزادی و عامل پاک شادن بسیاری از محدودیت ها در راه شکوفایی توانایی های   

بالقوه انسااان اساات. یکی از انواع محدودیت های بااد آزادی فقر معنویت و نبود تصااویر مناساا  از زندگی با کیفیت در حافظه 

ی خالق بودن، آزادی برای تجارت جهانی، آزادی برای ایجاد مشااارل نوین و آزادی برای جنعی اساات. آزادی معقور، آزادی برا

یادآوری میکند ارتبا  بین فقر، رفاه اجتناعی و آگاهی عنومی نشااان « آمرتیا ساان»مشااارکت در اجتناع اساات. هنانطور که 

مدن مناط  و شهرهای خالق بروری میباشند دهنده وظیفه خطیر دولتهاست. بنابر این میتوان عناصر کلیدی که برای بوجود آ

 را به قرار زیر  کر ننود:

 شبکه ای از شهروندان خالق که از طری  زیرساخت های قوی )نرم افزاری و سخت افزاری( مرتبط هستند.

 بازار نیروی محلی خالق که میتواند در توسعه خالقیت در شهر، منطقه وجهان اثر گذار باشد.

 ی بین مجنوعه ای از شهرها که بتوانند عنصر خالقیت را به منطقه و شهر تزری  کنند.رقابت آزاد و هنکار

شااخصاایت واقعی طبقه خالق جامعه آن اساات که اعضااای آن در مشااارلی فعار باشااند که به خل  فرم های معنادار و جدید   

عران و داستان نویسان، هنرمندان و بپردازند. هساته فوق خالق این طبقه شاامل دانشانندان و مهندساین، اساتید دانشگاه، شا    

بازیگران، طراحان و معناران اسات. هنچنین نویسندگان واقع گرا، اصال  گران اجتناعی، تحلیل گران فرهنگی، محققان جامعه  

گرا، تحلیل گران علوم و دیگر متخصاصان سنتی نیز شامل این گروه نخبه میشوند. اعضای این هسته فوق خالق ایده ها و طر   

 و شکلهای جدیدی را خل  میکنند که قابل استفاده، گسترش و بومی سازی میباشد.   ها

در صااد این افراد از  21میلیون نفر را شااامل میشااود که از حدود   7014طبقه خالق در ایاالت متحده آمریکا  2101در سااار 

ای یک فرد شارل در مشارل خالق سارمایه داران بزرس اقتصااد خالق کشاور محساوب میشوند. در این سار متوسط درآمد بر    

دالر بوده است. با  20111دالر و بخش خدماتی  31111دالر، متوسط درآمد برای کارمندان عادی در حدود  01111نزدیک به 

در صد کل کارکنان بوده است که با رشدی  0کنتر از  0801نگاهی به آمار در مییابیم که جنعیت خالق کشاور آمریکا در دهه  

در صد  21سار گذشته بیش از  01درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل میدهد. این مقدار در 30هم اکنون حدود روزافزون 

در صاد از دساتنزد پرداخت شده در ایاالت متحده را نیز به خود    01افزایش داشاته اسات. جال  توجه آنکه این قشار بیش از    

اختصااااص داده اسااات   (.0380،20و دیگران، جاوید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Landry، 4002:)مقیاس های خالقیت در شکل گیری شهرخالق، ماخذ -0شکل 
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 دیدگاه ها و نظریه های مختلف در ارتباط با شهر خالق -3-2

اجتناعی بر اسااس دیدگاههای مختلفی که هر یک بر ایدئولوژی خاصاای استوار   –شاهر خالق نیز مانند هنه مفاهیم اقتصاادی  

 .(0390، فیض بخش)است، شکل می گیرند. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارند که به اختصار نگاهی به آنها خواهیم داشت

 دیدگاه سوسیار دموکرات:

هروند خالق باشد. این دیدگاه بیشتر در کشورهای اسکاندینا به صاورت کلی پیروان این دیدگاه معتقدند که هر فرد باید یک شا  

وی مورد توجه قرار گرفته اسات. در این دیدگاه شاهر باید دارای حکومت شاهری بسایار قوی باشد، تا واحدهای صنعتی تحت     

ته ر به هم آمیخسیاست کالن حکومت شهری پیش روند. در این شهرها افراد کنتر جابجا می شوند، و فعالیتهای اجتناعی بسیا

اسات. در تعلیم و تربیت و بهداشات شاهروندان سارمایه گذاری زیادی می شاوند و سعی در ساخت منطقه ای است که از نظر      

اقتصاادی متخصاص می باشد. در این دیدگاه مهم ترین هدا شهر خالق، تولید ثروت برای افزایش میزان رفاه شهروندان است.   

صنعت مهم جهان، از جنله  71کیلومتری کپنهاک اسات، که بیش از   721دنبرس، شاهری در  مهم ترین ننونه این شاهرها، کال 

بزرگترین کارخانه تولید انساولین، یکی از بزرگترین پاالیشگاههای راههای اروپا و یکی از یزرگترین مراکز پرورش ماهی در دنیا  

آالینده های بسیار کنی تولید می کند. پایه های این در آن وجود دارد این شهرداری یک مرکز تولید برق  رار سنگی است که 

، در حالی بنیان گذاشته شد که تنها دو مرکز مهم تولید برق و شهرداری در آن ساخته شده بود. آنها به این 0801شهر در سار 

ر ل گیرد. هنچنین دنتیجه رسایدند که باید شهری را بنیان گذاری کنند که هنه منابع فعار در آن میان دو مرکز یاد شده شک 

 این شهر هر کارخانه ای از بایعات سایر کارخانه ها استفاده می کنند، تا میزان تولید آالینده ها در آن کاهش یابد.

بطور کلی، در این شاهر هیچگونه ریارویی بین بخش خصوصی و دولت وجود ندارد. ساالنه برای پشتیبانی از چنین شهر خالقی  

 میلیون دالر از سوی دولت هزینه میشود.  91میلیون نفر میباشد، 4/0 که دارای جنعیتی معادر

 دیدگاه نئوکالسیک:

این دیدگاه نقطه مقابل دیدگاه ساوسیار دموکرات است که براساس آن هنه چیز دارای مبنای اقتصادی میباشد. طرفداران این  

انسااان را به عنوان موجودی فاقد اخالق فرم میکنند، دیدگاه عقیده دارند که هنه چیز در جامعه، خرید و فروش میشااود. آنها 

که تنها یک هدا دارد و آن هم چیزی نیسات جز افزایش منافع خویش، در واقع جامعه، محلی است برای تکاپوی این افراد. به  

ه آنها کاالی عباارتی دیگر جاامعه ای وجود ندارد؛ جامعه صااارفا بازاری اسااات که افراد در آن خرید و فروش میکنند. از دیدگا  

عنومی تنها چیزهایی است که قابل تقسیم نباشد و با استفاده یک نفر از آنها، شانس افراد دیگر زایل نشود. هنچنین آنها عقیده 

 دارند در مدر سوسیار دموکرات ها، بسیاری از منابع هدر می رود.

صورت می گیرد، چرا که مردم خدمات شهری را و به هنین دلیل اسات که در آمریکا بیشاترین میزان جابجایی و حنل و نقل   

خریداری می کنند. به عقیده آنها این سایساتم از این منظر که اختالا طبقاتی ایجاد می کند بسایار عادالنه است. بیکاری در    

ر می تاین جوامع یک حسان به شانار می آید. چون هر چه بیکاری بیشتر باشد، به این معناست که هزینه نیروی انسانی پائین   

آید و این اختالا ساطح بازار سب  ایجاد جریان می شود. آنها با سیستم دولتی مخالفند و فردگرایی را تشوی  می کنند. پروژه  

های دراز مدت در این دیدگاه کاربرد کنتری دارد. ننونه بارز این تفکر در شهر شفیلد انگلستان رایج است. جائیکه شکست این 

 ردان شدن کارشناسان از این دیدگاه شد.دیدگاه در آن سب  روی گ

 دیدگاه کنزین:

این دیدگاه دارای تفکری میانه اسات و عقیده دارد هر دو دیدگاه یاد شاده، دارای نقا  بعف است و تنها در صورتی که در هم   

 ادرام شوند نتیجه مطلوبی به دست خواهد آمد.

 

 نقش سرمایه خالق در رشد اقتصاد -3-3
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پیدایش اقتصااد خالق موج  ت ییر شایوه هایی شده است که شهرها و مناط  به واسطه آنها مزیت رقابتی را ایجاد و حفظ می   

کردند. کلید موفقیت در عصار صانعتی آساان بود، و آن مشتنل بر هزینه های کلی انجام کس  و کار بوده است. در دوره تولید    

ر دارا بودن منابع خدادادی، دسااترساای به وسااایل حنل و نقل، هزینه و بهره وری   انبوه، مناط  از طری  مزیت های طبیعی د

نیروی کاار فیزیکی مزیت های رقابتی ایجاد می کردند. شااارکت ها به منظور کاهش هزینه ها، مکان هایی را بر می گزیدند که  

رای شرایط تجاری آگاه از هزینه ها بود. اما در قینت زمین در آنجا پائین، دارای نیروی کار ارزان یا بهره وری زیاد و هنچنین دا

اقتصااااد خالق، مزیت رقابتی به مناطقی تعل  می گیرد که می توانند به سااارعت اساااتعداد، منابع و توانایی الزم را به حرکت  

هدایت  درآورده و آنها را به نوآوری در ایده های جدید کسااا  و کار و محصاااوالت تجاری تبدیل نناید و مناط  را به سااانتی

ننایند که از طری  توانایی هایشان، بتوانند مزیت رقابتی ایجاد کنند. بر هنین اساس مزیت رقابتی به مناطقی رهننون می شود 

که می توانند بهترین اسااتعداد را پرورش، حفظ و جذب ننایند. امروزه، توانایی جذب ساارمایه انسااانی یا افراد مسااتعد و خالق  

طقه ای می گردد مناطقی که دارای افراد خالق هساتند، هنواره پیروز می شوند؛ بدین گونه کیفیت  موج  ایجاد مزیت های من

مکان یک شهر یا یک منطقه به عنوان نقطه محوری مزیت رقابتی، جایگزین مت یر دسترسی شده است؛ بنابراین کیفیت ویلگی 

پیشارفته تبدیل شده است. مطالعات صورت گرفته بر  های مکان به اساتراتلی محوری مناط  در راه توساعه صانایع تکنولوژی    

رابطه بین ساارمایه خالق و رشااد منطقه ای صااحه گذاشااتند. ایتن و اک اسااتاین، بلک و هندرسااون بر این باورند که آن از    

هم  کاارگردانی کاه در افراد خالق کاار می کنند، مولدتر و کارآمدتر می شاااوند. راج از راه مطالعات تجربی دریافته اسااات که   

دساتنزدها و هم اجاره مساکن در شهرهایی که دارای سطو  تحصیلی باالتری هستند، بیشتر است. ادوارد گلیسر و هنکارانش   

رابطه ای قوی بین سارمایه خالق و رشاد شاهری یافته اند؛ به این معنا که شاهرهای دارای جنعیت باسوادتر، میزان باالتری از     

 (. Florida، 4002)د رشد جنعیت را در طی گذشت زمان دارن

اسااساا طبقه خالق به افرادی اطالق می گردد که توانایی ابداع اشاکار جدید و بسایار ارزشنند فعالیت های اقتصادی را دارند؛     

بنابراین افراد خالق رشد اقتصادی را از طری  ایجاد نوآوری های تکنولوژیکی، پیشرفت اندیشه های علنی و دانش فزآینده پدید 

 آورند؛ چنان که تنرکز باالی طبقه خالق به منزله رشد اقتصادی شهر به حساب می آیند.می 

 

 اقتصاد  -صنایع خالق  -3-3

صانایع خالق در کانون اقتصااد خالق قرار دارند. با وجود این، هم در ادبیات آکادمیک و هم در دساتور کارهای سیاست گذاری    

گروه فرهنگ، »عام وجود ندارد. در گفتنان سایاسات گذاری بر اساس گزارش    عنومی تعریف جهان شانولی از مفهوم و اجزای 

، صنایع خالق به عنوان آن دسته از فعالیت هایی «مطالعه نقشه صنایع فرهنگی»( تحت عنوان 0889بریتانیا )« رساانه و ورزش 

انایی تولید ش ل و ثروت از طری  شاناخته شاده اند که از اساتعداد، خالقیت و مهارت های فردی نشاات می گیرند. و اینکه تو    

آفرینش و بهره گیری از دارایی هاای فکری را دارند. از آن جنله می توان به تبلی ات، معناری، بازار عتیقه ها و اشااایاء هنری،  

 صنایع دستی، طراحی، فیلم، موسیقی، طراحی مد، تلویزیون و رادیو، تئاتر، انتشارات و نرم افزارها اشاره کرد.

 (0380،جاویدمفهوم صنایع فرهنگی و خالق، ماخذ:) -0جدور

 

 2111کاوز،
صانایع خالق به عربه کاالها و خدمات ی می پردازند که عندتا مرتبط بهارزش های هنری و فرهنگی  

 و فرارتی هستند

 

 2110تروسپای،
به آفرینش صانایع فرهنگی مشاتنل بر فرم خاصای از خالقیت در تولید کاالها و خدمات است، آن ها    

 ارتبا  معانی ننادین مبادرت می نناید و خروجی شان دردارایی های فکری تجسم می یابد
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 2110هارت لی،

ایده صانایع خالق در جساتجوی توصیف هنگرایی عنلی و مفهومی هنر های خالق با صنایع فرهنگی   

در زمینه فن آوری های رساانه ای جدید مرتبط با اقتصااد دانش محور برای استفاده شهروندان جهان   

 جدید است 

  

 

خالق ارائه نداده و طبقه بندی اش را کلی و ( تعریف مشااخصاای از بخش فرهنگی و 2110« )اقتصاااد فرهنگی در اروپا»مطالعه 

 مشتنل بر زمینه های اصلی فرهنگ، صنایع فرهنگی، صنایع خالق و صنایع و فعالیت های مرتبط ارائه ننوده است.

(، صاانایع فرهنگی را به عنوان آن 2101« )گزارش ساابز در مورد رمزگشااایی پتانساایل صاانایع فرهنگی و خالق»به تازگی نیز 

االها و خدمات در حار تولید و توزیع تعریف ننوده که دارای هدا، کاربرد و یا ویلگی خاصی باشد که یا اصطالحات دساته از ک 

فرهنگی را در برگیرد یا اینکه این اصااطالحات را صاارا نظر از اینکه ارزش تجاری داشااته باشااند، انتقار دهد. آنها مشااتنل بر 

های جدید، موسایقی، مطبوعات ، کتاب ها و انتشارات هستند. افزون براین،   بخش هنرهای سانتی، بازی های ویدئویی، رساانه  

صانایع خالق آنهایی هساتند که از فرهنگ به عنوان ورودی اساتفاده می کنند و دارای بعدی فرهنگی هسااتند، گرچه خروجی    

 شان عندتا عنلکردی است. آنها معناری، طراحی و تبلی ات را با هم ترکی  می سازند.

UNCTAD   ( را منتشر کرده است. بر اساس 2119،2101مطالعه بین النللی بسایار جالبی تحت عنوان گزارش اقتصاد خالق )

این گزارش صنایع خالق به عنوان سیکل های آفرینش، تولید و توزیع کاالها و خدمات تعریف شده اند که از سرمایه های فکری 

نند. هنچنین صنایع خالق مشتنل بر مجنوعه ای از صنایع دانش محور و خالقیت به عنوان ورودی های اصالی اساتفاده می ک  

هستند که کاالهای عینی و یا خدمات هنری و فکری ریر عینی را با محتوای خالقانه، اهداا بازاری و ارزش اقتصادی تولید می 

خالق را در چهار گروه مشتنل بر  کنند. صنایع خالق در تقاطع هنر، فرهنگ، تجارت و فناوری قرار دارند. گزارش موف ، صنایع

 میراث فرهنگی، هنر، آثار عنلکردی و رسانه ها طبقه بندی کرده است.

 در مجنوع چنین می توان نتیجه گرفت که بخش خالق و فرهنگی دارای چهار حوزه در هم تنیده و متنرکز به شر  زیر است:

 میراث و اصطالحات فرهنگی سنتی

ی فرهنگی تاثیرگذار از نقطه ی نظر اجتناعی، زیبایی شناسی و باستان شناسی را طبقه بندی شاامل میراثی اسات که جنبه ها  

 می کند. اصطالحات فرهنگی مشتنل بر آفرینش صنایع دستی، فولکلور و ریره است.

 آثار هنری

 .یکپارچه کردن آثار ریر فرهنگی و صنعتی را شامل میشود که خروجی انها کارهای کپی رایت و مدر هاست

 صنایع فرهنگی

فعاالیتهای فرهنگی را در بر میگیرد که به آفرینش محصاااوالت فرهنگی با هدا انتشاااار و باز تولید انبوه مبادرت می ورزند و  

 خروجی آنها بطور انحصاری فرهنگی است.

 فعالیت های خالق
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خالقانه را در تولید کاالهای ریر فعالیتها و خدماتی را شاااامل میشاااود که خروجی آنها عنلکردی اسااات، و اینکه ورودی های 

 فرهنگی نظیر معناری و تبلی ات ترکی  می سازند.

 

 (0380،جاویدترکی  بخش خالق و فرهنگی، ماخذ:) -2جدور

ماااایااااراث و  

اصاااااطااالحااات  

 فرهنگی سنتی

صاانایع دسااتی و تجدید 

 آثااااااااااااااااااااااار

 هاناری و عاتایقااه هااا    

 عاالاام ارااذیااه سااانتی 

میراث طبیعی، تاریخی و 

 فرهنگی

منسوجات، سفار سازی، کوزه گری، صنایع دستی چوبی، آثار جواهرفروشی، 

 بااااسااااااتاااانااای، تاااجااادیاااد اثاااار هاااناااری و رااایاااره      

 فااعااالاایاات هااای آشاااااپاازی، تااولاایاادات داخاالاای و راایااره         

موزه ها، آرشااایوها، کتابخانه ها، مکان های باساااتانی، یادبودها، پارک های 

 طبیعی و ریره

 آثار هنری
 هااناارهااای بصاااااری  

 هنرهای عنلکردی

 ی، فااتااوگاارافاای، ادباایااات و راایااره   اشاااای، مااجساااانااه ساااااز   

 تئاتر، رقص، اپرا، سیرک، عروسک بازی و ریره

 صنایع فرهنگی

 ساااانااعاای و بصااااری

 مااااوساااااایااااقاااای  

 انتشارات

 فااایااالااام، تااالاااویااازیاااون، رادیاااو، ویااادئاااو، رادیاااو،رااایاااره    

بازار موسااایقی های بااابط شاااده، اجرای زنده موسااایقی کتاب، مجالت، 

 مطبوعات و سایر انتشارات

 صنایع خالق

 طاااااااااراحااااااااای 

 خااالقااانااه   خاادمااات 

 وسیله های جدید

 طااراحاای مااد، طااراحاای داخاالاای، طااراحاای گاارافاایااکاای و راایااره      

 ماااااعااااانااااااری، تااااابااااالااااایااااا اااااات و رااااایاااااره 

 نرم افزارها، بازی های ویدئویی و مفاهیم دیجیتالی

 بطور کلی در مورد بخش خالق و فرهنگی چنین میتوان جنع بندی کرد:     

  درصد  20در  درصدی 2/0میلیون دالر سرمایه و سهم  007گردش بیش ازGDP 

 اتحادیه اروپا

  درصد بیشتر از اقتصاد جهانی  0888/3،  02-2113رشد این بخش در فاصله سالهای

 بوده است.

  20درصد کل اشت ار  3/0اشت ار در بخش خالق و فرهنگی معادر  2117درسار 

 میلیون نفر( اتحادیه اروپا است. 0/9درصدی )

 درصد تجارت جهانی است. 3/7الق معادرصادرات جهانی کاالها و خدمات صنایع خ 

  درصدی در بازارهای جهانی برای تجارت کاالها و خدمات صنایع خالق بین  9/4رشد

 (.KEA،2110)2111-2110سالهای 
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طبقه بندی صنایع خالق از نظر دپارتنان،   -.Error! No text of specified style in documentشکل 

 (UNCTAD):ماخذ

 معاصراقتصاد خالق در شهر  -4

اقتصااد خالق بدون در نظر گرفتن اینکه صانایع خالق چگونه تعریف و طبقه بندی می شاوند تعریف شده است. عبارت اقتصاد    

بکار برده شده است. برای هاوکینز  « رابطه بین خالقیت و اقتصاد»توسط جان هاوکینز در کتابی با عنوان  2110خالق در ساار  

که برای او جدید است این است که ماهیت و محتوای آنها چگونه به یکدیگر ارتبا   و اقتصاد پدیده جدیدی نیستند. آن چیزی

 پیدا می کنند و اینکه چگونه با هم برای تولید ارزش افزوده و ثروت ترکی  می شوند.

را از  خالقهاوکینز از عبارت اقتصااد خالق برای طیف وسایعی از فعالیت ها اساتفاده کرده است بطوریکه پانزده گروه از صنایع    

هنر گرفته تا زمینه های وسیع تری از علوم و تکنولوژی را پوشش می دهد. براساس این گروه بندی ها و هنچنین تحلیل هایی 

 0تریلیون دالر ایجاد کرده و ساالنه حدود  2/2اقتصااد خالق در جهان، ثروتی به اندازه   2111که انجام گرفته اسات، در ساار   

ت. بطور کلی از نظر هاوکینز دو نوع خالقیت وجود دارد: گونه ای که به شادکامی مردم به عنوان افراد درصاد نیز رشد داشته اس 

مربو  می شاود؛ و نوعی دیگر که محصاور تولید می کند. اولی دارای مشاخصاات انساانی است و در هنه جوامع و فرهنگ ها      

 یافت می شود.

ش بیشاتری نیز هست که شامل نوآوری های علنی، فن آوری و مالکیت  و دومی که در جوامع صانعتی قوی تر اسات دارای ارز  

 فکری است.
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بطور کلی تعریف واحدی از اقتصااد خالق وجود ندارد. چرا که این تعاریف هنگی یک مفهوم  هنی است که هم اکنون در حار  

خالق است، که رابطه متقابلی بین  شکل گیری است. به هر حار این تفکر در حار رشد و واگرایی در یک گروه مرکزی از صنایع

 .(0381)رفیعییان و دیگران، آنها در سطح افراد و در سطح بین النللی وجود دارد

از طرفی دپارتنان در مورد اقتصااد خالق چارچوب مشخصی را تعریف کرده است: برای کشورهای در حار توسعه شناخت ابعاد  

 است.توسعه صنایع خالق و پیدایش اقتصاد خیلی جدید 

 اقتصاد خالق مفهومی است که بر مبنای سرمایه خالق بالقوه، توسعه و رشد اقتصادی را به هنراه خواهد داشت.

اقتصااد خالق می تواند شا ل، درآمد، و درآمد ناشای از صاادرات ایجاد کند، بنن اینکه زمینه مشارکت اجتناعی را نیز فراهم     

 شود.کرده و تنوع فرهنگی و توسعه انسانی را سب  

اقتصااااد خالق شاااامال اقتصااااد، فرهنگ، و مفاهیم اجتناعی مرتبط با هم و هنراه با تکنولوژی و ویلگیهای عقالیی و اهداا   

 جهانگردی است.

اقتصاد خالق شامل گروهی از فعالیتهای اقتصادی دانش بنیاد با ابعاد توسعه و ارتبا  بربدری در سطو  کالن و خرد به سطو  

 .باالی اقتصادی است

اقتصااد خالق امکان پذیری توساعه نوآوری و پاساه دهی به سیاست گذاری چند بعدی را در بین دستگاه های مختلف فر اهم    

 می کند.

 و نهایتا می توان به این نکته اشاره کرد که در قل  اقتصاد خالق، صنایع خالق قرار دارد.

عینی در دیدگاه خود و در تعریفی از اقتصاد خالق تاکید در این خصاوص شورای تجارت و توسعه سازمان ملل روی چهار هدا  

 دارد:

 آشتی بین اهداا ملی و فرهنگی با تکنولوژی و سیاست های تجارت جهانی.

 برخورد با موانع عدم تقارن رشد صنایع خالق در کشورهای در حار توسعه.

 خالقیت نامیده می شود.تقویت چتری بین سرمایه گذاری، تکنولوژی، کار آفرینی و تجارت، که شبکه 

 مشخص کردن پاسه های سیاست گذاری نوآوری به منظور پیشرفت اقتصاد خالق و به منظور سودآوری بیشتر ....

در زمینه حنایت از نقش اقتصاد خالق در روند توسعه کشورها، اقدامات پراکنده ای صورت گرفته است که از آن جنله می توان 

در شهر ناگوات هند توسط یونسکو برگزار شد. تاکید این کنفرانس بر نقش صنایع  2110ر ساار  به کنفرانسای اشااره کرد که د  

فرهنگی در توسعه بوده از عنده اهداا این شکست تنرکز ویله روی نقش هنرهای محلی و فعالیتهای فرهنگی به عنوان وسیله 

 ای برای حرکت به سنت اقتصاد قوی و کاستن از فقر بوده است.

ای که در این رویداد مورد تصاااوی  قرار گرفت، به عنوان مقدمه ی یکساااری از فعالیتها برای جنع آوری اطالعات و  قطع نامه

تهیه طرحهای توساعه صانعتی برای اجرا در کشاورهای مختلف آسایایی اسات. هنزمان سازمان مرکزی یونسکو در حار تهیه      

 تصادی و فرهنگی در کشورهای در حار توسعه و صنعتی می داند.کنوانسیونی است که صنایع فرهنگی را زمینه ساز توسعه اق
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بر این اسااس به نظر می رساد که مفهوم اقتصاد خالق ریشه های مختلفی دارد. در هر صورت این مفهوم به عنوان ابزاری برای   

 توساااعه فرهنگی و جلا  توجه و تاکید به نقش خالقیت به عنوان نیروی زندگی اجتناعی معاصااار و تاکید روی این تفکر که 

اقتصاادی از هم جدا نیستند، بکار میرود. هنچنین اقتصاد خالق بخشی از یک فرآیند بزرگتر برای توسعه پایدار است که در آن  

 باید رشد اقتصادی و فرهنگی با هم اتفاق بیافتد.

ه های خالقیت خاص و منابع رواج ایده اقتصااد خالق در کشاورهای در حار توسعه، موج  جل  توجه جهانیان به سوی سرمای  

رنی فرهنگی در این کشااورها شااده اساات. صاانایع خالق که از این منابع اسااتفاده می کند، نه تنها موج  شااناساااندن هویت 

فرهنگ آنها به جهان می شاود بلکه زمینه هایی را برای رشاد اقصادی، ایجاد ش ل و افزایش مشارکت در اقتصاد جهانی را مهیا   

 اقتصاد خالق فراگیری اجتناعی، تنوع فرهنگی و توسعه انسانی را نیز ترویج می دهد. می کنند. هنزمان

 طبقه خالق و کار آفرین در شهر خالق:

بر لزوم ساارمایه  2117در سااار  ریچارد فلوریدا، نویساانده کتاب ظهور طبقه اجتناعی خالق در نشااریه هاروارد بیزینس ریویو

دانشانندان، مهندساان معناران، طراحان، اساتادان، هنرمندان، موسیقی دانان، و کسانی    گذاری روی طبقه خالق، افرادی چون 

کاه ایده ها و تکنولوژی های نوخل  می کنند، تاکید کرده بود. ارزش آنها در این اسااات که هر گاه خالقیتی تجلی مییابد و به  

 و رشد اقتصادی بی شک از آن بهره مند می شود.طور وسیع تر هرگاه استعدادی مورد بهره برداری قرار می گیرد. ابداعات 

هنچنین فلوریدا بیان می کند که، مطالعات نشاان دهنده این موباوع اسات که کشورهایی که دارای سهم بیشتری از کارکنان    

یادی زخالق هستند هنان کشورهایی هستند که از سایرین رقابتی ترند. کشور ایاالت متحده در طور تاریه خود تا حدود بسیار 

از حضاور افراد با اساتعداد بهره برده است. به عنوان مثار در طور جنگ دوم جهانی، سیل عظینی از دانشنندان و متفکران از   

اروپای آشاوب زده و جنگ زده به این کشاور پناه آوردند، فلوریدا معتقد است که از سرتا سر جهان افراد خالق به دنبار فرصت   

آمده اند. موفقیت آنها که در واقع موفقیت آمریکا بوده اسااات، در هنه جا قابل مشااااهده اسااات. مناسااا  برای خود به آمریکا 

درصاااد فعالیت های دره سااایلیکون )مرکز فناوری و ابداعات آمریکا( را به خود  31مهاجران چینی، هندی هم اکنون بیش از 

ی کند که در مسااکو متولد شااده اساات و یکی از  اختصاااص داده اند. به عنوان مثار فلوریدا به فردی چون ساارگئی، اشاااره م 

 موسسان گوگل بوده است، او اکنون میلیاردها دالر سرمایه برای خود کس  کرده است.

رقابت جهانی بر سر بدست آوردن و جذب افراد خالق روز به روز سخت تر می شود. در کشورهای توسعه یافته نسلی که موج  

درصد نیروی کار تشکیل میدهند و این به معنای آن است که بسیاری  01بودند هم اکنون رون  تکنولوژی و اقتصاد جهان شده 

از کارکنان با معلومات در جهان به زودی باز نشااسااته خواهند شااد. این وبااعیت موج  بحران کنبود متخصااص خواهد شااد. 

سااوی دیگر کشااورهایی چون چین و  فلوریدا معتقد اساات که خالء تنها می تواند توسااط نیروی کار خارجی پر شااود. اما از   

 هندوستان در حار حابر مردم شان را تشوی  می کنند که به فرصت های ش لی موجود در کشور خود مراجعت کنند.

در نگرش فلوریدا طبقه خالق شااامل گسااتره ای از گروه هایی از خالقان حرفه ای اساات که در فعالیت های تجاری و مالی و   

م از اینکه آنها هنرمند، مهندس، موساایقی دان، مختصااص علوم کامپیوتری، نویساانده یا کارآفرین  حقوقی نیز فعار هسااتند اع

باشاند. این کارگران در ویلگی خالقیت عنومی که خالقیت ارزش نامیده می شاود، سهیم اند. از نظر فردی متفاوت و ارزشنند   

القیت خود اباافه می کنند طبقه خالق یگانه، شایسته  هساتند. در کل آنها مردمانی اند که به ارزش اقتصاادی در طی دوره خ  

 ساالر، متنوع و صریح هستند.
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( را برای رشد اقتصادی، تکنولوژی، تحصیالت عالیه و استعداد و قدرت تحنل)تسامح( می داند. Tریچارد فلوریدا نظریه سه تی )

شد است متفاوت می باشد. او بعدها جلوتر رفته و با نظریه او با نظریه های رایج که معتقد بودند تحصایالت عالیه عامل اصالی ر  

ساوم یا قدرت تحنل و سازگاری، که برای جذب سرمایه انسانی نیاز است، نظریه خود را مطر  کرده است.  « تی»اباافه کردن  

 (.0380،جاویدانتقادی که به نظر فلوریدا وارد می شود این است که طبقه خالق را بسیار گسترده در نظر گرفته است )

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -5

در شااهر خالق نه تنها هنرمندان میتوانند در هرجایی خالقیت خویش را با شاایوه های بدیع به ننایش گذارند، بلکه حتی یک  

کارگر ساده هم میتواند دست به ابداع فرهنگی و هنری بزند و خالقیت خویش را به دیگران عربه دارد. خالقیت هنری کیفیات 

اجتناعی را به شدت ارتقا میدهد. برای اینکه یک شهر، خالق باشد باید دارای  -دارا میباشاد و شاخص های اقتصادی  خاصای را 

زیرسااخت های نرم افزاری و سخت افزاری مختلف باشد که از آن جنله میتوان به این موارد اشاره ننود: نیروی کار بسیار ماهر  

ترعان و تکنیسین هایی که دانش کاربردی را به خوبی بشناسند، به عنوان نرم افزارهای و انعطاا پذیر، متفکران پویا و فعار، مخ

مورد نیاز و هنچنین یک زیرساخت عظیم عقالنی و کیفی و حتی شامل متدهای سنتی و قدینی هنراه با شبکه ارتباطی بسیار 

روز به عنوان سخت افزارهای بروری این حرکت  قوی بین افراد جامعه جهانی نیز با پیشارفتی مستنر، پیوسته و هنگام با علم 

از ساویی اقتصااد بعنوان نیروی محرکه شاهر معاصار بسیار حائز اهنیت می باشد. اقتصادی که خالق است     محساوب میشاوند.   

هنراه مردم و دولت بوده و هنواره با خالقیت خاص، هوشانندانه در حار رصد آخرین ت ییرات جهانی است. این اقتصاد خالق،  

 شهر معاصر را با پویایی مطلوب به اهداا عالیه شهرسازی نزدیک تر می کند.
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