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نقش نظریه شهر خالق1 در پویش اقتصاد فرهنگي و 
زندگی شهری

حجت اهلل حاجی حسینی2 
حسن اشتری3

حافظ مهدنژاد4 

چکیده 
در عصر پسامدرن، اقتصاد فرهنگي نقش حائز اهمیتي در توسعه اقتصادي شهرهاي جهان دارد. شاهد این امر، حضور 
پررنگ متغیر هاي اقتصاد فرهنگي در برنامه هاي تحول اقتصادي شهرهاي جهان است. در همین راستا در سده بیست 
و یکم، جذب نخبگان و استعدادهاي خالق به یکي از مهم ترین ابزارهای شهرها براي رشد و بالندگی اقتصادي تبدیل 

شده است. 
   روش شناسي این مقاله توصیفی- تحلیلي با بهره گیري ازتحلیل محتوای جدیدترین منابع التین است، مؤلفه هاي 
این نوشتار  مشتمل بر نقش اقتصاد فرهنگي در پویش شهرها، پیشینه نظریه طبقه خالق، مفهوم نظریه طبقه خالق 
و شهر خالق، مؤلفه هاي نظریه شهر خالق، عناصر شهر خالق، دیدگاه هاي منتقدان و مخالفان نظریه طبقه خالق و 

در نهایت ویژگی های دو نمونه عملیاتي شهر خالق یعني شهر ملبورن و شهر تورنتو ارائه شده است.
   نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که جذب نخبگان منجر به خالقیت، نوآوري و جهش اقتصادي شهر ها مي شود، 
و این امر به پویش اقتصاد فرهنگي شهرها مي انجامد. در کانون و تمرکز نظریه شهر خالق، موضوع هایی از قبیل؛  
فناوري، استعداد و تسامح و تساهل است، چنانچه در جهان به شدت رقابتي امروز، آن دسته از شهرها موفق به جذب 
نخبگان مي شوند که از تنوع، تسامح و تساهل بیشتري برخوردار باشند. نقش طبقه خالق در پویش اقتصاد فرهنگي 
مربوط به متغیر تسامح و تساهل است؛ به این معنا که شهرها با ترویج فرهنگي باز، چند ملیتي، تکثرگرا و تسامح گرا 

قادر به جذب نخبگان و به تبع آن پیشرفت و توسعه اقتصادي مي شوند.  
کلیدواژه ها: اقتصاد فرهنگي، طبقه خالق، شهر خالق. 
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Hojat.hajihoseini@gmail.com  2. دانشیار سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران، پژوهشکده فناوری های نوین؛

Hasan_ashtari@yahoo.com 3. دانشجوی دکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران؛
Mahdnejad2012@gmail.com  دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران؛ .	
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مقدمه     
فعالیت های فرهنگی و هنري، که در گذشته فرض می شد اثرات جانبی روی شکوفایی اقتصادی 
از جانب سیاستگذاران و سرمایه گذاری عمومی کسب کرده اند.  بسیار مهمی  امروزه جایگاه  دارند، 
الرندي1  بر محیط فرهنگي به عنوان مجموعه اي از زمینه هاي اقتصادي و نهادي تأکید مي کند و در 
این زمینه، کانون توجه فلوریدا بر فضاي کالبدي محیط از قبیل مکان هاي عمومي، مدني و رستوران ها 
متمرکز شده است)Roberts, 2006: 331(. به سخن دیگر، در بررسی شیوه هایی که در آن نهادها 
و فرایندهای فرهنگی بر جنبه های سیاسی و اقتصادی جامعه تأثیر داشته اند، عالقه روزافزونی به 
فرهنگ شکل گرفته است. به موازات زمینه فرهنگی فعالیت های اقتصادی، ابعاد اقتصادی فرهنگ، 
دیدگاه مهمی است که جهش فرهنگی را بر مبنای علوم اجتماعی تعریف می کند. حقیقت امر آن است 
که عتیقه ها و هنرهای با کیفیت باال و  بسیار گران نشان دهندة اقتصاد خدماتي و کاالهای فرهنگی 
و خصوصی هستند )به نقل از کیم و شورت، 1389(. جیمسون 2 )1991( معتقد است که در آخرین 
مرحلۀ سرمایه داری، مفاهیم و معانی نمادین تعیین کننده ارزش اقتصادی کاالها هستند. به اعتقاد 
جیمسون در فرهنگ مصرفی فرانوگرایی، راهبرد تحمیل نمادگرایی، معانی، ارزش ها و عواطف روی 
 .)Jameson, 1991( کاالها موجب ابهام در مرز بین تصور این کاالها و واقعیت عینی شان شده است
اندیشمنداني نظیر سارون زوکین و آلن اسکات نیز  بر اهمیت ارزش نمادین تولیدات تأکید کرده اند، 
و به اعتقاد آنها تولیدات نشان دهنده ایده ها و صاحبان شرکت ها است. در این میان، اهمیت شهرها 
به عنوان مراکز خالقیت و نوآوري به شدت توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کرده 
است؛ به این معنا که در این عصر، دانش و خالقیت جایگزین منابع طبیعي و کارایي نیروي کار فیزیکي 
به عنوان منبع ایجاد ثروت و رشد اقتصادي شده اند. در این عصر نوین، سرمایه انساني یا خالق به 
عمده ترین عوامل مؤثر بر تولید تبدیل شده اند. به گفته پائول رابرت "عمده ترین عامل رشد، مشتمل بر 
یکپارچگي در اقتصادي نیست که حاوي تعداد زیادي از افراد باشد، بلکه یکپارچکي در اقتصادي است 
که دربرگیرنده میزان بسیار باالیي از سرمایه انساني و خالق است" )به نقل از مشکینی و همکاران، 
1393(. در این میان ظهور نظریه طبقه خالق و شهر خالق موجب اهمیت یافتن روزافزون اقتصاد 
فرهنگي در پژوهش ها و تحقیقات علوم شهري و به خصوص اقتصاددانان شهري شده است؛ چنانکه 
به حق باید گفت در اقتصاد دانش محور سده بیست و یکم، خالقیت نقش حائز اهمیتي در افزایش 
توان رقابتي شهرها دارد. در این میان ریچارد فلوریدا در سال 2002 نظریه شهرخالق را مطرح کرد. 
برمبناي این نظریه، نخبگان یا طبقه خالق به سکونت در شهرهایي گرایش دارند که از تنوع، تساهل 
و تسامح چشمگیري برخوردار است و از نظر کیفیت محیط شهري و استانداردهاي طراحي از سطح 
باالیي برخوردار باشند. از آن جایي که این نظریه به تازگي در محافل علمي جهان مطرح شده و در 
1. Larandi
2. Jameson
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متون شهري کشور به طور بایسته مورد کاوش قرارنگرفته است. بر همین مبنا هدف کلی این مقاله 
تبیین و تحلیل نقش نظریه  طبقه خالق در پویش اقتصاد  فرهنگي و زندگی شهری به منظور بسط 
این مفهوم در جامعه علمي کشورمان و همچنین تبیین نقش غیرقابل انکار نخبگان در توسعه کشورها 

و ضرورت توجه به حفظ نخبگان و استعدادهاي خالق است.

روش پژوهش
روش شناسي این مقاله توصیفی- تحلیلي با بهره گیري ازتحلیل محتوای جدیدترین منابع التین 
است، مؤلفه هاي این نوشتار  مشتمل بر نقش اقتصاد فرهنگي در پویش شهرها، پیشینه نظریه طبقه 
خالق، مفهوم نظریه طبقه خالق و شهر خالق، مؤلفه هاي نظریه شهر خالق، عناصر شهر خالق، 
دیدگاه هاي منتقدان و مخالفان نظریه طبقه خالق و در نهایت نمونه عملیاتي شهر خالق یعني تورنتو 

است. به طور کلي پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویي به پرسش هاي زیر است:
1. فرهنگ چگونه به یک بخش اقتصاد شهری تبدیل شده است؟ 

2. مفهوم، عناصر کلیدي و  عمده ترین متغیرهاي شهر خالق چیست؟ 
3. مهم ترین انتقادهای وارده بر نظریه شهر خالق چیست ؟

اهمیت اقتصاد فرهنگي
در سالیان اخیر بحث در مورد رقابت پذیري مناطق از "متغیرهاي مکاني سخت" )نظیر انباشت اقتصادي، 
سطوح اجاره داري، قابلیت دسترسي به فضاهاي اداري، قابلیت دسترسي، تسهیالت فني و ترافیکي، 
سیستم هاي مالیاتي ملي و محلي( به سمت "متغیرهاي مکاني نرم" تغییر جهت داده است. از این متغیرهاي 
مکاني نرم مي توان امکانات مسکوني، خدمات رفاهي فرهنگي و زیبایي شناختي، جست و جوي سبک هاي 
بدیل زندگي، تنوع قومي و نژادي، چشم اندازهاي زیباي فرهنگي و ایجاد مکان هاي عمومي براي اهداف 
تفریحي و تجاري را برشمرد)Bontje and Musterd,2009:844(. صنایع فرهنگي حدود پنجاه  
و چهار دسته کلي را در برمي گیرد که در چهارده شاخه اصلي طبقه بندي شده است. از جمله صنایع 
فرهنگي می توان به رادیو و تلویزیون، نشر، هنر و ادبیات، موسیقی، تبلیغات و مشاوره، آژانس های خبری 
)خبرگزاری ها(، تئاتر، هنرهای تجسمی، طراحی مد لباس، موزه داری، صنایع ضبط، بازتولید و انتشار نوارها و 
سي دي هاي صوتي، جواهرآالت و ساعت، عتیقه فروشی، گردشگری و جهانگردي، صنعت ورزش، موزه ها 
و گالري هاي هنري، فستیوال ها و جشنواره هاي فرهنگي هنري، صنایع دستی، صنعت معماری، دانشگاه ها، 
دانشکده هاي هنر و هنرستان هاي هنري، تاالرهای هنری، سینما و ویدئو )تولید و توزیع هر نوع فیلم و 
ویدئو( و ... اشاره کرد. هسته اصلی اقتصاد خالق شامل تبلیغات، معماري ، هنرها و ابزارهاي عکاسي، 
هنرهاي تجسمي و عملکردي، موسیقي، ناشران، بازي هاي کامپیوتري، ابزارهاي نرم افزاري و برقي، 
رادیو و تلویزیون است )Pratt, 1997; Kloosterman, 2004(.  "صنایع فرهنگي" به طیفي از 
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کسب وکارهاي انتفاعي )تجاري( اطالق مي شود  که مواد اولیه  آنها را خالقیت هنري و فرهنگي انسان 
تشکیل مي دهد. صنایع فرهنگي را "صنایع محتوایي" نیز مي نامند که در نقطه  مقابل "صنایع فیزیکي" 
قرار مي گیرد. در واقع به ابزار و فرایندهاي تبدیل دانش و منابع فرهنگي به محصوالت، کاالها و 
خدمات، یعني ابزار و شیوه هایي که به وسیله آنها، یک فرهنگ مي تواند ارزش اقتصادي و اجتماعي 
خود را نشان دهد، صنایع فرهنگي گفته مي شود. بایستي دانست که توسعه صنایع فرهنگي با سطح 
توسعه  اقتصادي و کیفیت فرهنگ ملي و عمومي یک کشور ارتباط تنگاتنگي دارد. به باور گیبسون 
و فري استون اشکال برنامه ریزي فرهنگ محور، مشتمل بر نوسازي فرهنگ شهري، ارتقاي فرهنگ 
گردشگري شهر، ایجاد نواحي فرهنگي و ارتقاي صنایع فرهنگي است )شورت، 1388: 123(. به اعتقاد 
تروسبای صنعت فرهنگی مشتمل بر موسیقی، رقص، تئاتر، هنرهای بصری، مهارت ها و بسیاری 
 Throsby,( "از رویه های جدید نظیر هنر ویدئو، هنر نمایش، کامپیوتر و هنر چندرسانه ای است

.)2001:112
   اسکات1  موارد دیگری مشتمل بر مدهای سطح باال، رسانه های خبری، جواهرات، تبلیغات و 
معماری ، صنایع ورزشی، ورزش های حرفه ای، بهداشت و صنایع وابسته به آن را نیز به این فهرست 
افزوده است )Scot, 2006(. خدمات گردشگری از جمله  بخش های ارزندة اقتصاد فرهنگی است. در 
حقیقت، گردشگری شهری در زمرة فعالیت های اصلی اقتصاد فرهنگی قرار گرفته می شود. رشد سریع 
گردشگری اثبات کنندة این مطلب است که گردشگری تنها مختص به مکان های تاریخی، طبیعت های 
شگفت انگیز یا سایر جذابیت های بی نظیر نیست، بلکه ایجادکنندة رویدادها، تصویرها، سنت ها و معانی 
به سمت خود جذب می کنند. مارکوسن و اسچروک2  )2006(،  نیز  را  بالقوه  است که گردشگران 
در پژوهشی تاریخی و تطبیقی دربارة 29 منطقه مادرشهری دارای بیشترین هنرمند ایاالت متحدة 
آمریکا، ارزیابی بسیار جامع تری تحت عنوان "مزیت هنرمندانه" 3 برای اقتصاد منطقه ای را پیشنهاد 
کرده اند. استدالل آنها بر آن است که کارهای هنرمندان خالق موجب افزایش و تقویت طراحی، 
تولید، و بازاریابی تولیدات و خدمات در سایر بخش ها شده است. فعالیت های فرهنگی و هنری موجب 
نوآوری در بسیاری از سطوح اقتصاد شهری شده است که با میلیون ها دالر سرمایه گذاری نمی توان 
به آن دست یافت. صنایع فرهنگی در شهرهای جهانی و سایر شهرهای بزرگ تمرکز یافته اند. به حق 
می توان ادعا کرد که صنایع فرهنگی کمک بسیار زیادی به اقتصاد شهرهای لس آنجلس و پاریس 
کرده است.   مفهوم "وابستگی مسیری" 	 برای تحلیل تولیدات فرهنگی نظیر نوآوری های فناورانه 
مورد استفاده قرار گرفته می شود. نظریه های وابستگی مسیری معتقدند که رویدادهای تاریخی کوچک 

1. Scott
2. Markusen and Schrock 
3. Artistic Dividend
4. Path Dependence
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یا مزیت های موقعیتی بر نتایج کالن اقتصادی تأثیر می گذارد که موجب حق انحصاری بر مسیرهای 
ویژه ای برای توسعه می شود. گرچه بر این نظریه انتقادهایی نظیر داشتن دیدگاه ساختاری بیش از حد 
به توسعۀ اقتصادی محلی می شود، اما این نظریه بر موفقیت بی نظیر پاریس در ترویج مدها، نیویورک 
در تبلیغات و لس آنجلس در سرگرمی های تصویری هیجان انگیز تأثیری الهام بخش داشته است. 
نقش های عمدة این شهرها در این صنایع موجب شهرت آنها شده و مزیت این شهرها بر کیفیت 
تولیدات و تصاویر نمادین آنها است )به نقل از کیم و شورت، 1389(. صنایع فرهنگي و خالق بین 
سال هاي 2003-1993 به میزان 18 درصد بیشتر از اقتصاد اروپا رشد کرده اند و بر ارزششان به میزان 
19 درصد افزوده شده، و اشتغال در این بخش بین سال هاي 	200-2002 به میزان 8,1 درصد رشد 
کرده است. در اروپا، صنایع خالق داراي نیروي استخدامي بیشتري نسبت به صنایع ماشیني، برق، گاز 
و مواد شیمیایي هستند )KEA European Affairs, 2006(. افزون بر این، به طور مسلم در لندن 
 .)GLA Economics, 2004( صنایع فرهنگي و خالق سومین صنعت بزرگ به حساب مي آیند
در راستای پاسخ به پرسش اول این پژوهش، فعالیت فرهنگی به عنوان صنعتی تعریف می شود که 
پدیدآورندة اشتغال، درآمدهای مالیاتی و تأثیرات چندجانبه است. تروسبای1  در مورد اهمیت اقتصاد 

فرهنگي نوشته است: 
"حقیقت امر آن است که اشخاص و شرکت ها، کاالها و خدمات را برای فروش و مبادله یا به 
تولیدات  حول  بر  را  فعالیت ها  از  مجموعه ای  و  تولید می کنند،  سود  برای کسب  ساده تری  سخن 
ویژه، انواع تولید کنندگان، مکان ها و غیره ایجاد می کنند که می تواند به عنوان یک صنعت در نظر 
گرفته شود. با این وجود، باید پذیرفت که در عمل کاربرد اصطالح "صنعت" برای هنر و فرهنگ 
فرهنگی ساخته،  و کاالهای  آن خدمات  به وسیلۀ  متمرکز می شود که  اقتصادی  فرایندهای  روی 
بازاریابی، پخش و در نهایت  به مصرف کنندگان فروخته می شوند، همچنین شرکت ها و اشخاص 
مجموعه ای از  فعالیت ها را درباره تولیدات ویژه، انواع صنایع، موقعیت ها و غیره ایجاد می کنند که 
می توان به آنها عنوان صنعت اطالق کرد. معنای جدید "صنعت فرهنگی"، پتانسیل اقتصادی تولیدات 
فرهنگی برای ایجاد خروجی، اشتغال و درآمد و برآورده ساختن رضایت تقاضاهای مصرف کنندگان است، 
گرچه سایر اهداف مهم تر ممکن است توسط فعالیت های هنرمندان صورت پذیرد. در حقیقت بسیاری از 
هنرمندان در محدودة بخش فرهنگی از فعالیت های فرهنگی پدیدآورندة سود اقتصادی استقبال می کنند" 

 .)Throsby, 2001:111 (
از آنجایي که طبقه خالق مهم ترین رکن اقتصاد فرهنگي هستند و در پیدایش، توسعه، تکامل و 
بارور شدن اقتصاد فرهنگي نقش حائز اهمیتي دارند، در ادامه این نوشتار به بیان نظریه طبقه و شهر 

خالق و نقش آنها در پویش اقتصاد فرهنگي مبادرت شده است. 

1.Throsby
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نظریه طبقه خالق 
فلوریدا، عقیدة سرمایۀ انسانی، متشکل از حرفه ای های مشغول در صنایع مدرن، صنایع خدماتی 
پیشرفته و پژوهشی، را با افزودن حرفه ای های مربوط به هنر و فرهنگ به آن را بسط داد. او این افراد 
را به عنوان "سرمایه خالق" معرفی کرد، به گونه اي که این اصطالح نسبت به "سرمایه انسانی"بیشتر 
توجه رسانه های جمعی را به سمت خود جذب کرده است. به طور کلي، شناخت نظریه طبقه خالق 
تبیین پیشینه، مفهوم، شاخص ها، اصول، متغیرهاي کلیدي، نقش سرمایه خالق در رشد  مستلزم 

اقتصاد و نقاط قوت و ضعف آن است که در ادامه به شرح مبسوط آنها پرداخته شده است. 

پیشینه نظریه طبقه خالق                    
شهرها خاستگاه خالقیت هستند. آنها از گذشته های دور ابزاری برای تحرک، تمرکز و مجرای 
انتقال انرژی خالقیت انسان بوده اند. شهرها این انرژی را به نوآوری های تکنیکی و هنری، اشکال 
جدید تجارت و صنایع و نمونه های در حال رشد اجتماع و تمدن تبدیل کرده اند. شایسته یادآوری 
درازی  سالیان  بلکه  نمی شود،  نوین محسوب  و  ستیز  بنیاد  ایده  عنوان  به  ایده ای  چنین  که  است 
است که چنین ایده هایی وجود داشته و نمودهای بارز آن در آتن، رم، ونیز، فلورانس، لندن، پاریس، 
برلین، نیویورک، سانفرانسیسکو، بولتون، سیاتل، تورنتو، دوبلین، هلسینکی و سیدنی وجود داشته است 
)Florida, 2005(. مفهوم طبقه خالق فلوریدا موضوع جدیدی نیست: پیشینۀ سرمایۀ انسانی مدت 
زمانی طوالنی است که بر رابطۀ بین افراد بسیار خبره، استعدادهای با تحصیالت عالی و رشد شهری 
تأکید کرده است )Glaeser et al, 1995(. جین جاکوبز1  )1969(، مدت ها پیش خواهان توجه 
هرچه بیشتر به نقش شهرها در جذب و اولویت بخشي به افراد مستعد، نخبه و خالق شده بود. او بر 
نقش حائز اهمیت افراد خالق در سازماندهي فعالیت هاي اقتصادي در شهرها توجه کرد. جاکوبز بر این 
باور است شهرها نقش مهمي در توسعه اقتصادي دارند و آن نقش را از طریق تحرک دانش جدید به 
سرانجام مي رسانند، مقیاس شهرها و تنوع ساکنان آنها به وجود آورنده تعامالتي است که موجب تولید 
ایده هاي نو مي شود. به سخن دیگر، تنوع بازیگران اقتصادي در شهرها و سطوح باالي تعامالت آنها 
موجب ارتقاي تولید، توسعه بهره وري ها و فناوري هاي جدید مي شود. از نظر جاکوبز، شهرها خاستگاه 
تنوع و تمایز خالقیت و نوآروي بوده اند؛ و اینکه  شهرهاي بزرگ، مکان هایي هستند که در آنها افراد با 

هر گونه پیش زمینه و سابقه اي براي تبدیل ایده هایشان به نوآوري و ثروت پذیرفته مي شوند. 
   به اعتقاد جین جاکوبز )1969( جریان مستمر نوآوری های ایجاد شده توسط تمرکز جغرافیایی افراد 
خالق با ایده ها و حرفه  های متنوع عامل اصلی رشد سریع صنعت پوشاک نیویورک و کل اقتصاد این 
شهر در سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم است )Romer, 1989(. ادوین اولمن نیز به نقش استعداد 

1. Jane Jacobs
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یا سرمایه انساني در کتاب کالسیکش در مورد "توسعه منطقه اي و جغرافیاي انباشت" تأکید کرده 
است. رابرت لوکاس نیز دستاوردهاي خالقانه مرتبط با خوشه بندي افراد مستعد یا سرمایه انساني را به 
عنوان نیروي محرکه رشد و توسعه شهرها معرفي کرده است.  او بر این باور است که عملکرد شهر ها 
در جمع آوري و سازماندهي نیروي انساني موجب رشد حیرت انگیز اقتصادهاي نیرومند بیروني مي شود 
که از آنها به عنوان "سرمایه انساني بیروني" نام برده است. بر همین مبنا، او نتیجه گیري کرد که این 
اقتصادها موجب افزایش بهره وري و ارتقاي رشد شهري مي شوند. ایک آندرسون و پیر دسروشرز 1 )به 
نقل از کیم و شورت، 1389( اظهار کرده اند که توانایي تربیت و تقویت خالقیت و جذب افراد خالق 
نقش بسیار مهمي در توسعه منطقه اي دارد. نظریه جدید رشد، که توسط رومر مطرح شد، نیز بر رابطه 

بین دانش، سرمایه انساني و رشد منطقه اي تأکید کرده است. 

مفهوم نظریه طبقه خالق و شهر خالق
مفهوم نقش استعدادهای خالق در توسعه اقتصادی شهر در کتاب های ریچارد فلوریدا   )2005 
،2002( به طور کامل تشریح  شده است. فلوریدا2 )2002( ظهور طبقۀ اجتماعی جدیدی به نام طبقۀ 
خالق را تشریح کرده است که اقتصاد خالق جدید را رهبری می کند؛ او هشدار داد که اقتصاد آمریکا 
در رقابت جهانی بر سر استعدادهای خالق ممکن است متحمل شکست شود. با وجود اینکه نظریه 
فلوریدا به تازگي مطرح شده است، اما پژوهشگران شهری و جغرافیدانان به دقت آن را مورد بررسی 
قرار داده اند. تز اصلی فلوریدا بر ظهور "طبقه خالق" متمرکز شده است، گروهی که به نظر او بیش از 
38 میلیون آمریکایی یا به عبارتی 30 درصد نیروی کاری آمریکا را دربرمی گیرد؛ این افراد 50 درصد 

درآمد این کشور را به خود اختصاص مي دهند.
   ریچارد فلوریدا نظریه شهر خالق را بر اساس سه متغیرعمده ) موسوم به سه T( پایه گذاری 
کرده است که عبارتند از: فناوري3 ،  استعداد 	  و تساهل و تسامح5 . فناوري به واسطه فراهم ساختن 
فرصت هایي براي کسب دانش بیشتر نقش مهمي در رشد اقتصادي دارد. استعداد دربرگیرنده آن دسته 
از افرادي است که واقعاً اندیشه هاي ابداع گرانه و نوآورانه اي دارند. تسامح دربرگیرنده فرهنگي باز و 
متنوع بر مبناي قومیت، نژاد و جهت گیري جنسي است)Bounds, 2009:188(. در جدول شماره 

)1( کلیدي ترین متغیرهاي شهر خالق تبیین شده است. 
   بیشتر ادبیاتی که در زمینه شهرهای خالق و نوآور نگارش یافته اند، تنها به نقش خالقیت در 
رشد و شکل دهی به شهر نپرداخته اند، بلکه بیشتر بر این تأکید دارند که با حذف محدودیت ها و 

1. Pier desrosherz
2. Richard Florida
3. Technology
4. Talent
5. Tolerance
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موانع )فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و...( از شهرها، خالقیت به نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی 
شهرها، مناطق و ملت ها تبدیل خواهد شد. مفهوم شهر خالق، مفهومی متنوع و وسیع است. در یک 
مفهوم، شهرهای خالق؛ شهرهایی هستند که قادرند راه حل های جدیدی برای مشکالت روزمره شان 
ارائه دهند. مفهوم دیگر شهرهای خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید کاال و خدمات 
فرهنگی با فعالیت هایی در ارتباط قرار می گیرد که مرکز خالقیت به حساب می آیند. مفهوم دیگر بر 
ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایه انسانی خالق تأکید می کند. در بسیاری از متون مربوط به شهر 
خالق، فهم پایداری و پویایی های جریان کاربرد دانش مورد تأکید قرار گرفته است. مفهوم شهرهای 
خالق  با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده است؛ از جمله آن می توان به صنایع خالق، صنایع 
فرهنگی، فعالیت های فرهنگی و فعالیت های هنری شهر و اقتصاد دانایی اشاره کرد )ربانی خوراسکانی 
و همکاران، 1390(. صنعت شهرها و مناطق خالق مشتمل بر صنایع فرهنگی، چندرسانه ای و خدمات 
برتر و در مقیاس حوزه های محلی بیشتر در صنایع دستی و بومی خالصه می شود )رفیعیان و همکاران، 

 .)1389
   عناصر کلیدی که برای پدیدآمدن شهرهای خالق مطرح شده اند به این شرح است: شبکه ای از 
تولیدکنندگان منطقه ای، بازار نیروی کار محلی یعنی تکنسین ها و کارگران خالقی که در یک منطقه 
استقرار دارند و می توانند در شکل گیری توسعه خالقیت در شهر و منطقه اثرگذار باشند و رقابت و 
همکاری بین مجموعه ای از شهرها که بتوانند عنصر خالقیت را به منطقه و شهر تزریق کنند )رفیعیان، 
13:1390(. افزون بر این از جمله ویژگی های شهر خالق این است که مکانی جذاب برای کارکردن 
و زندگی شهروندان خود )به ویژه نسل جوان(، مکانی جذاب برای گردشگران، توانمند در شکوفایی 
بخش های مختلف اقتصادی )از راه به کارگیری فناوری و مدیریت صحیح آن( و همچنین مرکز جذب 
بنگاه های مختلف اقتصادی نوظهور )خوشه ها و مراکز تحقیقاتی به ویژه در زمینه فناوری های برتر1  
باشد. بر همین اساس راهبرد شهر خالق، ایفای نقش رهبری در بین تمام اجزای سیستم شهری 
است و طوری جهت گیری شده تا در پیدا کردن روش های کارآمد برای ایجاد یک محیط همکاری 
و برهم کنشی و دعوت از شهروندان برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی مناسب باشد )ابراهیمی، 

 .)1387

1. High-Tech
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جدول شماره 1: کلیدي ترین متغیر هاي شهر خالق

فناوری

نظر اقتصاددانان مدت های مدیدی مبتنی بر این فرض بوده است که فناوري کلید رشد اقتصادی 
است. رابرت سلو 1 به خاطر پژوهش در همین زمینه و تأکید بر فناوری به عنوان نیروی محرکه رشد 
اقتصادی، جایزه نوبل را از آن خود کرد. پائول رمر2  اقتصاددان دانشگاه استنفورد3  بر این باور است 
که رشد فرایندی درون زا بوده و مبتنی بر شکوفایی و گردآوری مداوم دانش انسانی است.  فناوری به 

معنای عملکرد و نقش نوآوری و تمرکز صنعت فناوری پیشرفته در یک منطقه است. 

استعداد دومین متغیرعمده فرمول فلوریدا است. رابرت لوکاس	  معتقد است که رشد حاصل"سرمایه استعداد
انسانی" است. این دیدگاه مطابق با نظرگاه ادوارد گلیسر5  اقتصاددان دانشگاه هاروارد است. بر اساس 
این دیدگاه، نقش اصلی شهرها در تقویت سرمایه اجتماعی نهفته است. بر مبناي  این دیدگاه، نقش 
شهرها این است که سرمایه اجتماعی را یکجا جمع آوری و آن را تقویت کنند و اینگونه کسانی که 
سرمایه اجتماعی بیشتری از بقیه دارند رشد سرمایه اجتماعی سریع تری خواهند داشت. لوکاس از 
عملکرد تقویت سرمایه انسانی در شهرها به عنوان "بیگانگی" جین جاکوبز نام می برد و می گوید که 
جاکوبز به خاطر این ایده الیق جایزه نوبل بوده است. به این مفهوم، شهرسازی عنصر کلیدی رشد 

بهره وری و نوآوری است. استعداد نیز معادل افراد دارای مدرک لیسانس و باالتر است.

تساهل و 
تسامح

عامل سوم مشتمل بر تساهل و تسامح است که عاملی کلیدی در توانمند ساختن مکان برای 
به حرکت درآوردن و جذب فناوري و استعداد است. اقتصاددان ها همیشه برخی از اشکال فناوری و 
استعداد را به عنوان محرک های مهم رشد اقتصادی در نظر مي گیرند، اما باید براي تسامح و تساهل، 
نیز به اندازه عوامل مرسوم تر تولید مانند مواد خام اهمیت قائل شد. با توجه به این دیدگاه، به یک 
مکان ذخایر فناوري و استعدادهای خاص اعطا می شود که هر دو نرخ های رشد و نوآوری مکان را 
تضمین می کنند. اما منابعی مانند فناوري، دانش و سرمایه انسانی ذخایر ثابت نیستند، بلکه جریان هاي 
ناپایداری هستند. فناوري و استعداد عوامل محرک مهمی هستند که به مکان ها وارد و خارج می شوند 
و این پرسش را برای ما به وجود می آورد که: چه چیزی توانایی برخی مکان ها را برای جذب نخبگان 
و استعدادهاي خالق  تضمین مي کند؟ پاسخ عقلي این پرسش در تنوع، تسامح و تساهل نهفته است. 
در این نظریه، تساهل و تسامح به معنای تعصب کورکورانه نداشتن، پذیرش همه نوع افراد، پذیرش 

و تنوع در تمام قومیت ها، نژادها و سبک های زندگی است. 

منبع: با تلخیص و تغییر شکل از فلوریدا، 2005

   به طور کلی، طبقه خالق در مکان هایی ریشه می دواند که دارای این سه متغیر سرنوشت ساز باشد. 
هر کدام از این سه عامل دارای اهمیت هستند، اما شرط کافی نیستند. یک مکان به منظور جذب افراد، 
ایجاد نوآوری و تحول اقتصادی باید هر سه متغیر را دارا باشد )Florida, 2005(. همچنین فلوریدا  
موسیقیدانان،  طراحان،   بازیگران،  و  نویسندگان  هنرمندان،  تراکم  که  کرد،  ابداع  را  نوآور6  شاخص 
کارگردانان، نقاشان، تندیس سازان و عکاسان در یک منطقه را اندازه گیري مي کند. این شاخص به طور 

1. Robertsolow
2. Poul Romer
3. Stanford
4. Robert Lucas
5. Edward Gleaser
6. Bohemian Index
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مستقیم تولید کنندگان هنر را از طریق استفاده از داده هاي آماري معتبر مي شمارد. شاخص بوهمیان 
پیش بیني کننده قوي همه چیز از پایه فناوري پیشرفته یک منطقه تا جمعیت کلي و رشد اشتغال آن 
به حساب مي آید. به منظور فهم بهتر شهر خالق، در جدول شماره )2( مبادرت به بیان شاخص هاي 

شهر خالق و در جدول شماره )3( مفهوم طبقه و شهر خالق شده است.

جدول شماره 	: شاخص هاي شهر خالق

منظر شهری مملو از نشانه ها، نمادها، المان ها و چشم اندازهای متنوع که در عین کثرت وحدتی یکپارچه دارند

ارتقای هنرهاي جدید و تقویت میراث هاي هنري  قدیمي شهر هنر

شهري مملو از نژادها و قومیت هاي مختلف جهان و به غایت جهانگردپذیر تنوع

فضاهاي عمومي  وجود پارک هاي متعدد، ساخت و ارتقای مکان هاي عمومي و فضاهاي مدني جدید

تعدد دانشگاه ها  و مراکز علمي و پژوهشي در شهر آموزش عالي

جدول شماره 3: مفهوم طبقه خالق از دیدگاه ریچارد فلوریدا

طبقه خالق کسانی هستند که در علم و مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، هنر، موسیقی و تئاتر مشغول 
هستند و عملکرد اقتصادی آنها مشتمل بر خلق ایده های جدید، فناوری جدید و مضامین خالقانه نوین است. این افراد 
درگیر حل مسائل پیچیده ای هستند که نیازمند اندیشه مستقل و سطوح بسیار باالیی از سواد و سرمایه انسانی است.

)فلوریدا، 	200: 8(

به اعتقاد فلوریدا، طبقۀ خالق به دو گروه ازمردم تقسیم می شود. گروه اول متشکل از "هستۀ فوق العاده خالق" 
است که مشتمل بر طیف وسیعی از جمله دانشمندان، مهندسان، استادان دانشگاهی، شاعران، رمان نویسان، هنرمندان، 
بازیگران، هنرپیشه ها، طراحان و معماران، نویسندگان آثار غیر داستانی، ویراستاران، شخصیت های فرهنگی، گروه 
مشاوران، پژوهشگران، تحلیلگران و سایر نخبگان است. گروه دوم شامل حرفه ای های خالق است که در طیف 
وسیعی از صنایع دانش محور نظیر بخش های مدرن، خدمات مالی، خدمات بهداشتی و حقوقی و مدیریت تجاری کار 
می کنند. فلوریدا اظهار داشته است که گروه اول اشکال یا طراحی های جدیدی را پدید می آورند که به سرعت قابل 

انتقال و بی نهایت مفیدند، درحالی که گروه دوم در حل کردن مسائل خالق درگیر هستند.

)کیم و شورت، 
)2008

طبقه خالق مشتمل بر آنهایی است که در کارهای دانش محور مشغول هستند از جمله اینکه هنرمندان، دانشمندان، 
تحلیلگران، مدیران تجاری و نوآوران در زمره آنها هستند.

)فلوریدا، 	8:200(

نظریۀ سرمایۀ خالق فلوریدا معتقد است که افراد خالق موجب قدرتمند شدن شهر و رشد اقتصادی ناحیه ای 
می شوند و این مردمان مکان هایی را برای زندگی ترجیح می دهند که دارای ویژگی هایی نظیر خالقیت و نوآوری، 

متنوع و تسامح باشد.

)فلوریدا، 2005: 
)3	

فلوریدا، طبقه خالق را به افراد فوق العاده ماهر در صنایع خالق و صنایع دانش محور نظیر متخصصان حقوق، 
اقتصاد، فناوري اطالعات و آموزش عالي اطالق کرد. او بر این باور است که ما در حال وارد شدن به عصر خالق 
هستیم که در آن تعدد و تکثر اندیشه هاي مختلف موج مي زند. فلوریدا با ارجاع به جاکوب )1691( نوشته است که 

مردم نخبه و خالق آن، شهري را براي زندگي ترجیح مي دهند که داراي تنوع و فضایي تسامح گرا باشد

)بونت و مسترد، 
8	5 :2009

  

 Source:Vanolo, 2008: 377
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   طبقه خالق به شدت تحت تأثیر کیفیت زندگي منطقه و قابلیت  دسترسي به اشتغال هستند؛ 
افراد  اما تنوع سبک زندگي، امکانات فراغتي و رفاهي و کیفیت محیطي نقش بیشتري در جذب 
به سکونت در شهرها دارند. تنوع فرهنگي و جمعیتي نشانگر اجتماعي باز و تسامح گرا است. وجود 
تسهیالت فرهنگي،  مجتمع هاي ورزشي حرفه اي، پایداري محیط و دسترسي به فعالیت هاي فراغتي 
دارند  نخبگان  جذب  در  اهمیتي  حائز  نقش  عمومي  پارک هاي  و  دوچرخه سواري  مسیرهاي  نظیر 
)Bounds, 2009:188(. نظریه خالقیت قائل به نقش گسترده تر فرهنگ است و اینکه انسان 
پتانسیل های نامحدود دارد و کلید رشد اقتصاد منوط به توانمند ساختن و شکوفا کردن این پتانسیل 
است. الزمه این شکوفاسازی منوط به وجود فرهنگی باز است، فرهنگی که تبعیض قائل نمی شود، 
مردم را محدود نمی سازد و به شکل های گوناگون به خانواده و هویت انسانی اعتبار می بخشد. به این 
معنا که فرهنگ از طریق تحمیل امکانات، ایجاد خالقیت انسانی عمل نمی کند، بلکه بنا را بر تسهیل 
و تحریک این خالقیت های انسانی می گذارد. افزون بر این فرهنگ باز در سطح گسترده مجالی برای 
کارآفرینی، توسعه اقتصادی و نوآوری وابسته به اجتماع فراهم می سازد )Florida, 2005(. در مجموع، 
عناصر تشکیل دهنده نظریه شهر خالق مشتمل بر فناوري، چندفرهنگ گرایي، تسامح و تساهل، وجود 
محیط فرهنگي تکثرگرا، محیط هاي اجتماعي باز از نظر فرهنگي و افزایش فرصت هاي تعامالت 
اجتماعي است )Vanol, 2008:372(. افزون بر این، انگیزش این طبقه تنها به واسطه پاداش های 
مادی نیست، بلکه آنها طرفدار زندگی در مکان های "با کیفیت"، "خالق"، "هیجان انگیز" و دارای 
تساهل و تسامح هستند )Vanolo, 2008:370(. بر همین مبنا می توان گفت که امروزه، خالقیت 
به عنصر بسیار مهمی در برنامه ریزی شهری و سیاست های بازاریابی شهری در سراسر جهان تبدیل 
شده است. ظهور این ایده در ساده ترین شکل ممکن به منزله مرحله متمایزی در توسعه سرمایه داری 
محسوب می شود، چنانکه بر اساس آن نیروی اصلی اقتصاد دیگر ابزارهای فناوری و سازمانی نیست، 
بلکه انسان است)Vanolo, 2008:370( . توصیۀ فلوریدا به حکومت های شهری در مورد ضرورت 
نوسازی اقتصادی با این پرسش آغاز  می شود: "در جهانی که مردم به شدت متحرک هستند، چرا و 
به چه دلیلی آنها شماری از شهرها را در مقایسه با سایر شهرها برای زندگی و کار انتخاب می کنند؟" 

 .)Florida, 2005:33(
او می نویسد که پروژه های نوسازی مراکز شهری و انگیزه های تجاری برای وسوسه کردن شرکت هایی 
مورد استفاده قرارمی گیرد که نیازمند جذب افراد بسیار خالق نیستند. در عوض، مردم مکان هایی را برای 

زندگی ترجیح می دهند که دارای خصایصی نظیر نوآوری، تنوع و تسامح فرهنگی باشند. 
   در همین راستا فلوریدا اظهار می دارد: "درحالی که اقتصاددانان و دانشمندان اقتصادی توجه بسیار 
زیادی را به چگونگی مکان یابی شرکت ها مبذول داشته اند، آنها خواست ها و عالیق مردم را در این 
مورد نادیده انگاشته اند. این پرسشی اساسی است که من به دنبال پاسخ به آن هستم. در مصاحبه ها و 
گروه هاي کانوني همین پرسش را از مردم پرسیده ام: مردم می گویند که مالحظات اقتصادی و سبک 
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زندگی مهم هستند، و آنها ترکیبی از این دو عامل را در نظر می گیرند، در حقیقت، مردم تصمیم های 
حرفه ای یا حرکت های جغرافیایی را اتخاذ نمی کنند که نظریه های استاندارد می گویند: آنها کورکورانه 
در پی شغل به مکان ها نمی روند. در عوض، به نظر می رسد افراد بسیار تحصیلکرده به مکان هایی 
می روند که متنوع و بزرگ باشد. نه تنها پژوهش های کیفی من این موضوع را به اثبات می رساند، 
بلکه تحلیل های آماری نیز بر این گرایش صحه می گذارد" )Florida, 2005(. همچنین او در پاسخ 
به این پرسش که چرا محیط های شهری می بایست دارای تنوع و تساهل باشند؛ چنین پاسخ می دهد 
"چنین شهرهایی به صورت جهان وطن عمل می کنند. به این معنا که برای پذیرش ایده های جدید، باز 
و گشوده هستند. آنها پذیرای سبک های زندگی غیرمتعارف هستند و افراد با استعداد را جذب می کنند 

.)Gossling&Rutten,2007( "که برای نوآوری بسیار مهم هستند
   چگونه یک شهر سنتی خود را به شهری خالق تبدیل می کند؟ فلوریدا در کتاب خود )2002( در 
مورد طبقۀ خالق موفقیت شماری از مراکز خالق نظیر آستین1 ، بوستون، سان فرانسیسکو، سیاتل و 
واشنگتن دی سی را تحسین کرده است. عقیدة او برآن است که موفقیت این شهرها مرهون سه محور 
کلیدی استعداد، فناوری و تسامح است. این شهرها، با توجه به موقعیت های جغرافیایی و مؤسسه های 
پژوهشی محلی شان از شهرهای متوسط آمریکا و بسیاری از شهرهای جهان دارای جایگاه بهتری 
هستند. افزون بر این، مارکوسن2  )2006( بر مبنای پژوهشی تجربی در مورد اثر هنرمندان خالق روی 
رشد شهری مدعی شد که اولویت های سیاسی، فرهنگی و مکانی هنرمندان، جزء کلیدی طبقه خالق 
فلوریدا، نسبت به اولویت های سیاسی، فرهنگی و مکانی دانشمندان، مهندسان، مدیران و حقوقدانان 
بسیار متفاوت است. همچنین توسعۀ محیط خالق ایده آل برای تمام طیف سرمایۀ خالق در بهترین 
حالت ممکن امری بعید و محال است. فلوریدا، توسعۀ فرهنگ شهری متنوع را به عنوان مؤثرترین 
شیوه در راستای جذب افراد بسیار خبره و ماهر و همچنین رشد اقتصادی پیشنهاد کرده است. او برای 
حمایت از این بحث، شماری از شهرهای آمریکایی را بر اساس  شاخص هاي شهر خالق از جمله 
مقایسه کرده  دیگر  از طرف  کامپیوتر  نرم افزارهای  کارگران صنعتی  و  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
است. در این راستا، شهرهای ساحلی بزرگ دارای مؤسسه های پژوهشی و فرهنگ های متنوع نظیر 
سان خوزه، سیاتل و بوستون باالترین رتبه را به دست آورده اند )جدول 	(. در این پ ژوهش به ترتیب 
شهرهاي سانفرانسیسکو، آستین،  بوستون، سن دیگو، سیاتل، رالی- دورهام، هوستون، واشنگتن، 
نیویورک، داالس- فورت وورث، مینیاپولیس، سنت پاول، لس آنجلس، آتالنتا،  دنور و شیکاگو رتبه اول 
تا پانزدهم را به دست آورده اند، که امتیاز بهره وري آنها به ترتیب برابر با 1057، 1028، 1015، 1015، 

1008، 996، 980، 	96، 962، 960، 960، 2	9، 0	9، 0	9 و 935 است.
   در مجموع مي توان شهري را 100 درصد خالق نامید که سیاست گذاري خود را وقف کمک به 
1. Austin
2. Markosen
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اجتماعات در به فعلیت رساندن تمام پتانسیل هاي بالقوه ایده هاي خالق به وسیله تشویق اصول مندرج 
در جدول زیر نماید.

جدول شماره 4: اصول شهر خالق

هر کس بخشی از زنجیره ارزشمند خالقیت است. خالقیت می تواند در هر زمان و هر 
مکان رخ دهد، چنانکه می توان نمود آن را در جامعه مشاهده کرد.

پرورش خالقیت و پاداش 
براي آن  

رستوران ها،  موسیقی،  کنسرت های  فرهنگ،  و  هنر  بر  مشتمل  خالق  اکوسیستم 
هنرمندان و طراحان، نوآوران، کارآفرینان، فضای مناسب، محله های پر جنب و جوش، 
)محیطی  سوم  مکان های  و  عمومی  فضاهای  تراکم،  پرورش،  و  آموزش  معنویت، 
اجتماعي که جداي از دو محیط معمول یعني خانه و کار است. در واقع به لنگرگاه هاي 
زندگي اجتماع، تسهیل کردن و شکوفا ساختن تعامالت خالقانه اطالق مي شود( است. 

سرمایه گذاري در 
اکوسیستم خالق 

این امر منجر به شکوفایی خالقیت، نوآوری و تأثیر مثبت اقتصادی است. وجود افراد 
با زمینه ها و تجربه های مختلف به تنوع عقاید، آراء، افکار، استعدادها و دیدگاه ها کمک 
می کند و این موضوع به غنی تر شدن جامعه منجر می شود. چنانکه به دنبال آن آراء و 

اندیشه ها شکوفا و جامعه ای ارزشمند ساخته می شود.

گسترش تنوع و کثرت

پشتیبانی از اتصال دهنده ها و نکات اشتراکی؛ همکاری برای رقابت در راه های جدید و 
شرکت دادن تمام افراد در بازی از اصول بی بدیل شهر خالق است.

شکوفایی خالقیت

به معنای تبدیل شرایط نه به شرایط آری؛ سرمایه گذاری در فرصت سازی و نه فقط 
حل مشکل؛ استعداد خالق، فناوری و انرژی برای جامعه و به چالش کشیدن خرد 

سنتی است.

ارزش ریسک پذیری 

افزودن ارزش های جدید بر شهر و تمرکز بر آن دسته از دارائی ها که در شهر منحصر 
به فرد است، به گونه ای که باید جامعه ای متفاوت به نظر آید.  

اصالت بخشی 

در حالی که ویژگی های ارثی از قبیل آب و هوا، منابع طبیعی و جمعیت مهم هستند، 
اما دیگر ویژگی های حیاتی مانند مراکز هنری و فرهنگی، فضاهای سبز و باز، مراکز 
شهری  پر جنب وجوش و مراکز آموزش بایستی ساخته و تقویت شود. این موجب 
خواهد شد جامعه رقابتی تر از هر زمان دیگری به دلیل  ایجاد فرصت های بیشتر شود.

سرمایه گذاری در ساخت و 
کیفیت مکان

مدارس  فقر،  پراکنش،  انزوا،  نداشتن،  تحمل  به عقب ماندگی،  آن جمله می توان  از 
نامطلوب، انحصارطلبی، زوال اجتماعی و تخریب زیست محیطی اشاره کرد. 

از میان برداشتن موانع 
خالقیت

به گونه ای که افراد جامعه را جزء الینفک خود ببینند و از هیچ کوششی برای تغییر به 
سمت آینده ای بهتر دریغ نورزند. 

مسئولیت پذیری برای تغییر 
جامعه

کسب اطمینان از اینکه هر شخص، به خصوص بچه ها، حق خالقیت دارند. باالترین 
عنوان  به  خالق  افراد  حفظ  و  توسعه  برای   مادام العمر  پرورش  و  آموزش  کیفیت 

مهم ترین منبع جوامع امری حیاتی است.

تضمین حق خالقیت
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نقش سرمایه خالق در رشد اقتصاد 
پیدایش اقتصاد خالق موجب تغییر شیوه هایي شده است که شهرها و مناطق به واسطه آنها مزیت 
رقابتي را ایجاد و حفظ مي کردند. کلید موفقیت در عصر صنعتي آسان  و مشتمل بر هزینه هاي کلي 
انجام کسب و کار بوده است. در دوره تولید انبوه، مناطق از طریق مزیت هاي طبیعي در دارا بودن منابع 
خدادادي، دسترسي به وسایل حمل ونقل، هزینه و بهره وري نیروي کار فیزیکي مزیت هاي رقابتي 
ایجاد مي کردند. شرکت ها به منظور کاهش هزینه ها، مکان هایي را برمي گزیدند که  قیمت زمین در 
آنجا پایین، داراي نیروي کار ارزان یا بهره وري زیاد و همچنین داراي شرایط تجاري و آگاه از هزینه ها 
بود. اما  دراقتصاد خالق، مزیت رقابتي به مناطقي تعلق مي گیرد که مي توانند به سرعت استعداد، منابع 
و توانایي الزم را به حرکت درآورند و آنها را به نوآوري در ایده هاي جدید کسب وکار و محصوالت 
تجاري تبدیل کنند و مناطق را به سمتي هدایت سازند که از طریق توانایي هاشان مزیت رقابتي ایجاد 
کنند. بر همین اساس مزیت رقابتي به مناطقي رهنمون مي شود که مي توانند بهترین استعداد را 
پرورش، حفظ و جذب کنند. امروزه، توانایي جذب سرمایه انساني یا افراد مستعد و خالق موجب ایجاد 
مزیت هاي منطقه اي مي شود: مناطقي که داراي افراد خالق هستند، همواره پیروز مي شوند. به اینگونه 
کیفیت مکان یک شهر یا منطقه به عنوان نقطه محوري مزیت رقابتي، جایگزین متغیر دسترسي شده 
است. بنابراین کیفیت ویژگي هاي مکان به استراتژي محوري مناطق در راه توسعه صنایع فناوري 
پیشرفته تبدیل شده است. مطالعات صورت گرفته بر رابطه بین سرمایه خالق- رشد منطقه اي صحه 
گذاشته اند. ایتن و اک استاین1 ، بلک2  و هندرسون3  بر این باورند آن دسته از کارگراني که در کنار 
افراد خالق کار مي کنند، مولدتر و کارآمدتر مي شوند. راج	  از راه مطالعات تجربي دریافته است که هم 
دستمزدها و هم اجاره مسکن در شهرهایي بیشتر است که داراي سطوح تحصیلي باالتري هستند. 
ادوارد گلیسر و همکارانش رابطه اي قوي بین سرمایه خالق و رشد شهري یافته اند؛ به این معنا که 
 Florida,( شهرهاي داراي جمعیت باسوادتر، میزان باالتري از رشد جمعیت طي گذشت زمان دارند
2005(. به طور کلی طبقه خالق به افرادي اطالق مي شود که توانایي ابداع اشکال جدید و بسیار 
ارزشمند فعالیت هاي اقتصادي دارند. بنابراین افراد خالق رشد اقتصادي را از طریق ایجاد نوآوري هاي 
فناورانه، پیشرفت اندیشه هاي علمي و دانش فزاینده پدید مي آورند. چنانکه تمرکز باالي طبقه خالق 

.)Bounds, 2009:188(به منزله رشد اقتصادي شهر به حساب مي آیند

1. Eaton and Eckstien 
2. Black
3. Henderson
4. Rauch
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دیدگاه منتقدان و موافقان نظریه شهر خالق
مفهوم طبقۀ خالق؛ تشویق ها و انتقادهای تندی را در زمینۀ توسعۀ اقتصادی شهری برانگیخت. 
به طور عمده تحسین های مثبت رسانه ها بر حول اصطالح "استعدادهای خالق" منعکس شد. گاه 
جهان شمولی در دوایر معینی است که معتقدند زمان جراحی اقتصادی گذشته است. از طرف دیگر، 
منتقدان از  رشته های مختلف دانشگاهی ظاهر شده اند. ادعای شماری از آنها برآن است که "اقتصاد 
اطالعاتی " 1  و "اقتصاد دانش محور" 2، که نقش های پردازش اطالعات و تولید دانش را در انباشت 
سرمایه تعریف می کنند، از لحاظ نظری مفاهیمی منطقی هستند. هدف از استفاده از این اصطالحات 
نمایش این مطلب است که توسعه های جدید در فناوری اطالعات موجب افزایش ظرفیت برای تولید و 
سود بردن از دانش جدید می شود. مي توان گفت از سال هاي گذشته به لحاظ اقتصادی رقابت شهرها، 
مناطق و کشورها بر سود بردن از صنایع دانش بنیان در زمینه پژوهش، توسعه و نوآوري بوده است. در 
حقیقت، شهرهای صنعتی بسیار زیادی در آمریکای شمالی و اروپای غربی در تالش برای توسعۀ چنین 
صنایعی بوده اند، اما در این راه موفقیت چندانی حاصل نکرده اند. مفهوم اقتصاد خالق ممکن است 
موجب برانگیختن موجی از بحث های سیاستگذاری رسانه ای و سیاسی شود، بدون اینکه فرصت های 
شغلی مناسبی را برای کارگران صنعتی بیکار پیشنهاد کند. مجله های خبری از جمله نیوزویک3  و مجله 
ماهانه آتالنتیک، واکنش مثبتی به نظریۀ سرمایۀ خالق داشته اند و مقاله های کوتاه متعددی از فلوریدا 
یا در مورد او منتشر کرده اند. منتقدان نظریۀ طبقه خالق فلوریدا از مسیرهای متفاوتی به نقد آن همت 
گماشته اند. به باور آنها، تأکید بیش از حد بر نخبه گرایي و فقدان موشکافی و پیچیدگی دانشگاهی در 

 .)Markusen and Schrock, 2006(این نظریه مشهود است

 به طور کلي مهم ترین انتقادهای وارده بر نظریه طبقه خالق عبارتند از:
 اختالف هاي درآمدي بین طبقه خالق و آنهایي که در بخش هاي خدماتي و صنعتي مشغول 1. 

هستند منجر به موضوع هایی نظیر مسکن قابل استطاعت، توسعه نامتوازن و نابرابر و پدیده 
پراکنده رویي شهري )رشد غیرنظام مند و پراکندة گونه به سمت نواحي حومه اي( شده است. 
همچنین تقسیم طبقاتي به واسطه حضور فزاینده آن دسته ازکارگران با دستمزد کمي که در 
بخش هاي خرده فروشي و فراغتي به منظور برآورده ساختن نیازهاي رفاهي طبقه خالق کار 

مي کنند، به طور روزافزوني تشدید مي  شود؛ 
دوقطبي شدن سیاسي تشدید مي  شود، چرا که این گروه ها از لحاظ منزلت اجتماعي و اقتصادي 2. 

در دو دنیاي متفاوت زندگي مي کنند؛

1. Informational Economy
2. Knowledge-based Economy
3. Newsweek
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 منتقدان بر این باورند که هیچ ارتباطي بین رشد اقتصادي و طبقه خالق وجود ندارد. در واقع،  3. 
فناوري مدرن، سرمایه انساني باال و مهاجرت فزاینده شاخص هاي بهتري براي رشد محسوب 
مي شوند. افزون بر این، نگرش طبقه خالق به رشد اقتصادي بیشتر روي عالیق سبک زندگي 

.)Bounds, 2010:188( به جاي مسائل اجتماعي متمرکز مي شود
تأکید بیش از حد بر نخبه گرایي، داده هاي نامتجانس و طبقه بندي ابهام آمیز از جمله انتقادهای مطرح 	. 

. )Scot, 2006 and Markusen and Schrock, 2006(شده در مورد این نظریه است
به باور جامی پک1  تالش های کلی این نظریه- که به طور روزافزونی فرصت های شهری 5. 

را ناشی از ظرفیت جذب و حفظ طبقۀ متحرک "خالق" دانسته است، به تنوع عمده توسعۀ 
اقتصادی معطوف شده است- و به همین علت  برای مدیران شهری سراسر جهان به موضوع 
جذابی تبدیل شده است. با وجود این، ایدة شهر خالق آخرین پدیدة سیاستگذاری است که 
انعکاس گر دیدگاه نئولیبرال ها، تجارت گرایان و دیدگاه های طبقات باال و متوسط در مورد 
حاکمیت شهری است. به گونه اي که راهبردهای خالقیت به آرامی در راستای برنامه های 
بین شهری،  رقابت  براساس  نئولیبرال  برنامه های  این  و  حرکت می کنند  نئولیبرال  توسعه 

.)Peck, 2005:740( نوسازی، مصرف طبقۀ متوسط و بازاریابی مکانی طرح ریزی شده اند

ویژگی های نمونه هاي عملیاتي شهر خالق
1( تورنتو، کانادا

رفته است.  به کار  پروژه های توسعه شهری  نظریۀ طبقۀ خالق در  ایده های کلیدی  از  شماری 
شهرداران شهرهای صنعتی بزرگ ژاپن، از جمله اوزاکا و یوکوهوما، به تازگی اقدام های مربوط به شهر 
خالق را آغاز کرده اند با این امید که مبنای اقتصادی شهر خود را متنوع سازند و زندگی شهروندانشان 
را از راه فعالیت های فرهنگی توسعه و پیشرفت دهند. مدیران شهری برلین و دوبلین  توسعۀ محیط 
خالق را در سیاست های توسعه خود گنجانده اند. حکومت های شهری به پژوهشگران و مشاوران خود 
مأموریت داده اند تا مزیت های جذب سرمایۀ خالق و همچنین چالش های شهرهایشان برای تبدیل 
شدن به مراکز خالق را شناسایی کنند. از جمله این موارد می توان به "استراتژی های تورنتو برای پروژة 
شهرها و فضاهای خالق" اشاره کرد که توسط برنامه ای در مورد جهانی شدن و سیستم های نوآوری 
منطقه ای در دانشگاه تورنتو به انجام رسیده است. بر اساس این برنامه، تورنتو برای تبدیل شدن به 
شهری خالق، باید روی چهارده مأموریت راهبردی متمرکز شود، که از جمله مهم ترین آنها می توان 

به سرمایه گذاری فزاینده در مؤسسه های هنری و فرهنگی اشاره کرد )جدول شماره 5(.

1. Jamiepeck
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جدول شماره 5: راهبردهای پیشنهادی تورنتو برای شهر خالق

طبقات 
پروژه

فرصت های راهبردی برای عمل

تضمین این موضوع که تمام جوانان به اندیشیدن خالق تشویق شده اند؛1. مردم
توسعه برنامۀ خالق برای جوانان؛2. 
تغییر اجتماع محلی؛ 3. 
سرمایه گذاری روی خالقیت و هنر در آموزش عمومی. 	. 

ایجاد شرایطی که به کارآفرینان و مؤسسه های مالی امکان ریسک دهد؛1. کارآفرینی
افزایش حمایت از بخش هایی که در حال به دست آوردن توجه بین المللی هستند؛2. 
تشویق شرکت ها و سرمایه گذاران تمام بخش ها به اندیشیدن خالق؛3. 
فراهم کردن حمایت از کارآفرینان تخصصی و توسعه مهارت های شغلی برای صنایع 	. 

خالق؛
افزایش سرمایه "ریسکی" خالق و فرهنگی؛5. 
پیشرفت تورنتو به عنوان مرکز طراحی؛ 6. 
توسعه مرکز همگرایی نوآوری و خالقیت.7. 

دستیابی به تعادل بین مؤسسه های فرهنگی عمده و حمایت توده های مردم؛ طراحی و 1. فضایي
فضایی که برای کار و زندگی خالق مطلوب و پایدار است؛

فراهم کردن فضای خالق پایدار و مطلوب؛2. 
ایجاد صندوق سرمایه گذاری پرداخت وام برای توسعه خالق؛ 3. 
حمایت از توسعه راهبرد نواحی ساحلی؛	. 
تحرک بخشیدن به زیرمجموعه شهری- راوینز تورنتو1 ؛5. 
حمایت از تشکیل هیئت داوران برای ارزیابی اقدام ها.6. 

فراهم کردن زیرساخت های سازمانی که فعالیت های خالق موجود و منابع را به هم 1. ارتباطي
پیوند دهد؛

توسعه زیرساخت های جدید که به منظور ارتباط دادن و پیشرفت تورنتوی خالق ایجاد 2. 
شده اند؛

فراهم کردن بودجه های ثابت و مستمر برای پروژه های خالق.3. 

      Source: Program on Globalization and Regional Innovation System, University of Toronto, 2006.

  

 1. Toronto Ravines
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	( ملبورن، استرالیا 
استرالیا یکی از کشورهای جهان است که به سرعت در حال رشد در زمینه اقتصاد دانش محور است، 
چنانکه بین سال های 	200 تا 2007 اقتصاد استرالیا از رتبه سیزدهم به رتبه دهم در رتبه بندی اقتصاد 
جهانی دست یافته است. همچنین در سال 2006 استرالیا در زمینه "شاخص میزان مطالعه در شبکه 
جهانی" به رتبه پانزدهم رسید؛ این شاخص برای تعیین پیشرفت ملی در مورد فناوری اطالعات و 
ارتباطات1  در اقتصاد جهانی به کار برده می شود. در زمینه "شاخص رقابت پذیری جهانی"  نیز به رتبه 
نوزدهم دست یافته است. در زمینه دانش و فناوری ارتباطات و اطالعات نیز استرالیا یکی از پیشرفته-
ترین کشورهای جهان به حساب می آید و تجلی این موضوع را می توان در شهرهای این کشور 
مشاهده کرد. در این راستا ملبورن یکی از عمده ترین شهرهای دانش محور این کشور است. ملبورن 
بر اساس جمعیت و اقتصاد پس از سیدنی دومین شهر استرالیا است. به گونه ای که جمعیت منطقه 
مادرشهر ملبورن، پایتخت ایالت ویکتوریا، 3/6 میلیون نفر و جمعیت شهر 72000 نفر است. زمینه های 
پیشرفت این شهر از زمان تدوین "استراتژی ویکتوریای سده بیست و یکم" در سال 1996 آغاز شد. 
هدف اصلی این استراتژی "سرمایه گذاری و اشتغال زایی در بخش دانش" بود."استراتژی ویکتوریای 
سده بیست و یکم" در سال 1999 اصالح و به "استراتژی ویکتوریای جهانی" تبدیل شد. و سپس به 
"ویکتوریا شهر ارتباط سازی" تغییر نام داد. این استراتژی بر مواردی به این شرح تأکید کرد: ساخت 
جامعه ای دانش محور؛ رشد صنایع آینده؛ شکوفا ساختن تجارت در زمینه فناوری اطالعات2 ؛ تجهیز 
اجتماعات به فناوری های ارتباطی؛ پیشرفت زیرساخت ها و افزایش دسترسی و ارتقاء سیاست های 
جدید. از دیگر طرح های مهم می توان به طرح "استراتژی مادرشهر 2030 " و "طرح شهر ملبورن 
2010 "  اشاره کرد؛ هدف این دو طرح شکل دادن به آینده ملبورن به عنوان شهری ثروتمند، خالق، 
نوآور، فرهنگ گرا، جذاب، مردم محور و پایدار بود. به طور خالصه، ملبورن در زمینه عوامل و عناصر 

کلیدی شهر دانش محور اقدام های زیر را انجام داده است.      
                          

   

1. ICT
2. IT
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فناوری و 

ارتباطات

استفاده از اینترنت بین سال های 2006 -2001 در ملبورن از 1	 درصد به 61 درصد رسیده است 1. 
و 70 درصد ارتباطات به صورت پرسرعت بوده است؛ 

50 هزار نفر در زمینه آموزش و دسترسی به اینترنت خدمات دریافت کرده اند؛ 2. 
6	1 مورد از مدارس ملبورن به اینترنت دسترسی دارند؛3. 
6 مرکز در این شهر در زمینه آموزش اینترنت برای تجارت فعال هستند.	. 

ــای  ــه ه ــوش خ

توسعه شهری و 

روابط فضایی

طی سده بیستم، اقتصاد ملبورن به طور عمده مبتنی بر فعالیت های تولیدی و صنعتی بوده است، 1. 
اما در هزاره جدید مرکز این شهر مملو از تحلیلگران تجاری، متخصصان کامپیوتر، متخصصان 
حقوقی، مدیران مالی، اصحاب رسانه، مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیران برنامه ریز و 

سیاست گذاران است؛
توسعه ملبورن به عنوان دروازه ورودی فناوری زیستی در استرالیا و منطقه آسیای آرام؛2. 
جذب صنایع دانش محور راهبردی به سمت ملبورن و حمایت و تسهیل نوآوری در این شهر؛3. 
ارتقای رشد در زمینه آموزش عالی، بهبود سرزندگی و گزینه های زندگی در ملبورن؛	. 
توسعه و ارتقاء ملبورن به عنوان مکانی که ملبورن را به عنوان شهری فرهنگ محور تبدیل کند؛5. 
توسعه و رشد ملبورن در زمینه نیروهای ماهر و متنوع از نظر منطقه ای، ملی و ماهر به منظور 6. 

جذب پروژه های جهانی؛

زیرساخت های 

فرهنگی و 

خالقیت

شهر ملبورن به منظور ساختن یک اقتصاد قدرتمند توسعه دانش و نوآوری را تشویق و حمایت 1. 
می کند و در این راستا به رشد دانش و نوآوری، سرمایه گذاری در محیط طبیعی و انسان ساخت 
به منظور نشان دادن ملبورن به عنوان محیطی جذاب برای طبقه خالق و مکان کلیدی صنعت 

دانش سازی1  اهمیت ویژه ای می دهد؛
سرمایه گذاری در زیرساخت های فرهنگی، نوآورانه و دانش مبنا از جمله مهم ترین اولویت های 2. 

شهر ملبورن است. شاهد این امر؛ ساخت موزه ملبورن، مرکز هنرهای معاصر استرالیا، گالری ملی 
ویکتوریا، نوسازی کتابخانه ایالتی و شرکت تئاتر ملبورن است. 

سرمایه انسانی

هشت دانشگاه بزرگ در این شهر وجود دارد و این نشانگر نقش تعیین کننده نهادهای آموزشی و 1. 
دانشجویان در این شهر است؛

اعضای خارجی و بومی دانشگاه های این شهر، 5 درصد کل جمعیت ملبورن را تشکیل می دهد؛2. 
تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه های ملبورن در سال 2002، برابر با 3306 نفر بوده است 3. 

آنجلس، سیدنی،  لندن، لس  نیویورک،  از شهرهای  و رتبه آن در جذب نخبگان خارجی پس 
سانفرانسیسکو و بوستون بوده است. 

طبقه خالق

وجود سهم باالیی از طبقه خالق در این شهر نشان دهنده توانایی باالی ملبورن در زمینه ایجاد و 1. 
استفاده از دانش در سراسر این شهر است، به گونه ای که هم اکنون بیش از نیمی از افراد شاغل 

در این شهر جزء طبقه خالق محسوب می شوند؛
در سال 	200، 38 درصد کارکنان این شهر را افراد خالق مشتمل بر مدیران و متخصصان 2. 

تشکیل داده است؛
تعداد کارکنان در بخش خدمات تجاری و مالی در سال 2006 ، 53810 نفر بوده است؛ 3. 
ملبورن صنعت فیلم سازی را نیز به اوج رسانده است؛ به گونه ای که در این بخش 70 درصد طبقه 	. 

خالق فرهنگی در آن مشغول هستند ) 	2532 نفر(. 

1. Knowledge Generating Industry

جدول شماره 6: اقدام های شهر ملبورن
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)Melbourne City, 2006: 7( : خوشه های دانش محوری در شهر ملبورن 	شکل  

نتیجه گیري
شهرها طی تاریخ به طور پیوسته آبستن تغییر و تحوالت بنیادي تمدن بشر بوده اند؛ و به گفته پارک 
"شهرهاي بزرگ همیشه فرهنگ ها و نژادها را به تحلیل برده اند. از تعامالت آشکار و نهاني که آنان 
در مرکزیتش قرار داشته اند، نسل هاي جدیدتر و انواع جدیدتر اجتماعات بیرون آمده اند". بر همین 
مبنا، هم اکنون شهر؛ مکاني است که در آن ترکیبات نوینی از فرهنگ ها و اقتصادها، در حال ظهور و 
توسعه است. فرهنگ به کاالیي تجاري براي اقتصاد شهرها و اقتصاد فرهنگي تبدیل شده است. امروزه 
موزه های ارزشمند در شهرها، ماشین های تولید کسب درآمد هستند که موجب ایجاد رستوران ها، 
نمایشگاه های بسیار قوی و عالمت های تجاری و  برنامه ریزی و  همکاری موزه ها، حمایت مالی، 
نمایندگی انحصاری مي شوند. به ویژه موزه های نوین در ارتباط با فضاهای دیدنی و چشم انداز شهری 
گردشگری  فرهنگ  ارتقای  اکنون  اقتصادی هستند.  پیشرفت  و  نوسازی شهری  معماران مشهور، 
شهری، به عنوان چشم انداز برای بسیاری از طرح های توسعۀ شهری به ویژه برای شهرهای با کارکرد 
و عملکرد اولیه صنعتی برای جایگزینی و کاهش صنعت در نظر گرفته می شوند. در همین راستا  در 
سده بیست و یکم، جذب نخبگان و استعدادهاي خالق به یکي از مهم ترین ابزارهاي شهرها براي رشد 
و پیشرفت اقتصادي تبدیل شده است. در این راستا، ریچارد فلوریدا نظریه شهر خالق را بر اساس سه 
متغیر فناوري، استعداد و تساهل و تسامح پایه گذاری کرده است. به اعتقاد فلوریدا فرهنگ تسامح گرا 
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مناطقي  به  استعدادهاي خالق   اقتصادی جدید شهرها است. چنانکه  اصلی موفقیت  باز، عامل  و 
مهاجرت مي کنند که داراي درجه هاي باالیي از روشنفکري اجتماعي، تنوع و خالقیت هستند. نظریه 
خالقیت قائل به نقش گسترده تر فرهنگ و پتانسیل های نامحدود انسان است و کلید رشد اقتصاد 
منوط به توانمند ساختن و شکوفا کردن این پتانسیل در نظر گرفته می شود. الزمه این شکوفاسازی 
منوط به وجود فرهنگی باز است، فرهنگی که تبعیض قائل نمی شود، مردم را محدود نمی سازد و 
به شکل های گوناگون به خانواده و هویت انسانی اعتبار می بخشد؛ و در یک کلمه فرهنگي متنوع، 
تکثرگرا و تسامح گرا است. به این معنی و مفهوم، فرهنگ نه از طریق تحمیل امکانات ایجاد خالقیت 
انسانی بلکه به واسطه تسهیل و تحریک خالقیت های انسانی، عمل می کند. همچنین فرهنگ باز 
در سطح گسترده، عاملي برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و نوآوری وابسته به اجتماع  است. افزون 
بر این، سیستم فرهنگی یک شهر مشتمل بر انبوهی از سازمان ها، مراسم ها و فستیوال هاست که 
مستعد خالقیت ها و کارآفرینی هاست و شهر را قادر می سازد تا استعدادهای خود را در راستای ارتباط 
مردم، ایده ها و تشکل ها به کار ببندد. فرهنگ به منزله عاملی کلیدی در کیفیت زندگی شهروندان یک 
شهر خالق محسوب می شود، چرا که عالوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، عاملی برای جذب 
گردشگران و باالبردن ارزش اقتصادی در زنجیره اقتصادی شهر است. به طور کلی می توان گفت در 
شهرهای خالق مجموعه ای از صنایع فوق مدرن و تسهیالت و امکانات فرهنگی، علمی و پژوهشی 
به منظور جذب نخبگان وجود دارد. به سخن دیگر، افراد نخبه به شهرهایی جذب می شوند که از "تنوع 
و سرزندگی و غنای فرهنگی" بیشتری برخوردارند. این افراد خالق هسته موفقیت شهر دانش محور 
هستند، به گونه ای که ایجاد، جذب و حفظ این افراد در شهر موجب ساخت و شکوفایی"پایه مبتنی 
بر دانش" شهر و تشویق تجارت ها و حرفه های جدید می شود. ارزش های مرتبط با عناصر فرهنگی 
شهر موجب شکوفا ساختن نوآوری، خالقیت و ابتکارات ارزشمند می شود. چنانکه توسعه شهر خالق 
مستلزم تقویت و بسط صنایع  فرهنگ محور در شهر است. در مجموع می توان گفت که فرهنگ به 
بخش مهمی از اقتصاد شهرها تبدیل شده است. صنایع فرهنگ محور، که امروزه از آنها به عنوان 
صنایع خالق نام برده می شود، مزایای اقتصادی مستقیمی را برای شهرها به همراه دارند. به این معنا 
که اینگونه صنایع، شغل تولید و سرمایه گذاری را جذب می کنند و اقتصاد محلی را از طریق گردشگری 
ارتقاء می بخشند،  را  شکوفا می سازند. همچنین به علت آنکه صنایع فرهنگ محور کیفیت زندگی 

بنابراین خدمات رفاهی محلی را غنی می سازند و نیروی کار حرفه ای جوان را جذب می کنند. 
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