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  چكيده
 شهر ايده .پردازد يم ها شاخص و مفاهيم نظري، مباني ديدگاه از خالق شهر بررسي به گزارش اين
 شدن بهتر بر و بوده شهري مديريت ويژه به و شهري مطالعات حوزه در توجه مورد و جديد مبحثي خالق
 ،مديران براي ايده اين .دارد تأكيد شهروندان نو تفكرات واسطه به زندگي كيفيت ارتقاي و ندگيز محيط
 به و شود يم شهر مسائل با مواجهه در راهكار تحليل و ديد افق گسترش باعث شهرسازان و زانير برنامه
 و رونق عثبا خالق شهرهاي ايجاد همچنين .گذارد يم احترام شهر پهنه در عقايد و عاليق تنوع

 در شهرها ساير با پيوند در را شهر يك مناسبات طحس خود نيكه ا دگرد يم شهري حيات شكوفايي
 عملي نمونه با خالق شهر يها شاخص و مفاهيم گزارش اين در .دهد يم گسترش فراملي و ملي مقياس

 مورد ها نمونه اين اب را تهران كالنشهر سپس و گرفته قرار تحليل و بررسي مورد جهان سطح در ها آن
 ،يفرهنگ ،يهنر ،يخيتار سابقه وجود با تهران كه ميا دهيرس نتيجه نيبه ا نهايت در و داده قرار مقايسه

 و علم يدوركر اندازي راه ،ها نامه يشنما و يهنر هاي موزه شامل يفرهنگ هاي جاذبه ،يمذهب هاي يتظرف
  .كند حركت قخال شهر تحقق جهت در تواند يم خالق يعصنا و يفناور

   
  .خالق شهر و اقتصاد اجتماعي، بافت خالق، طبقه خالق، شهر واژه: كليد
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  9                                                                                                                 ها) شهر خالق (مباني نظري و شاخص

  موضوع اهميت و مقدمه - 1
 زيست شيوه در مثبت تغييرات و كاميابي سوي به بلند يها گام برداشتن موجب آنچه تاريخ طول در
 يفرهنگ توسعه 1980 دهه از است. دهبو يافته تكامل نبوغي يا اي يشهاند از برگرفته شده، ها انسان
 يژهو به و شد يلتبد يادن يافته توسعه يكشورها مناطق و شهرها كار دستور از بخش ينتر مهم به ،يمحل
 ينتر مهم عنوان به شهرمحور يفرهنگ يزير برنامه ،كانادا و متحده ياالتا ،يااسترال ،يركب يتانيايبر در

 محرك موتور يك به »1خالق شهر« واژه و يدارپد يراخ يها سال يمحل يفرهنگ ينوآور يمش خط
   شد. تبديل مدني
 كه شهري ؛كند يم جذب و داده پرورش را استعدادها كه است محيطي موفق شهري محيط ترديد بي
 اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي ابعاد به را جديدي يها بخش است قادر و بوده پژوهش و تحقيق مولد

  كند. ايجاد فراملي و ملي مقياس در شهرها براي شكل بدين را جديدي يها فرصت و بيفزايد شهر مديريتي
 به اول وهله در آنچه از تر بيش بسيار ظرفيتي هميشه شهري هر در كه ستا آن ،خالق شهر فلسفه

 مفاهيم با كه باشد يم شهري مديريت عرصه در جديد مفاهيم از ،خالق شهر .دارد ودجو ،آيد يم تصور
   دارد. معنائي قرابت نيز يكارآفرين

 و مشاركت اصل دو سازي يادهپ و كالبدي و مديريتي يها بست بن از رهايي باعث شهر در خالقيت
 خالق شهر ايده ،همچنين .گردد يم ،باشد يم شهري حكمروايي حوزه در اصلي يها شاخص از كه ييآكار

 شهر مسائل با مواجهه در راهكار تحليل و ديد افق گسترش باعث شهرسازان و يزانر برنامه ،مديران براي
 و ساري باعث خالق شهر نهايت در .گذارد يم احترام شهر پهنه در ايدعق و عاليق تنوع به و شود يم

 براي .گردد يم آنان زندگي كيفيت ارتقاء و زندگي محيط شدن بهتر براي شهروندان تفكرات شدن جاري
 بر سعي گزارش اين در .گردد مشخص آن رويكردهاي و ها شاخص ،مفاهيم بايد ابتدا خالق شهر شناخت

 هاي يشرفتپ سرعت افزايش و بنابراين در راستاي تداوم شود. پرداخته موضوعات ينبه ا كه است آن
 ايران فعلي شهرهاي توسعهلزوم  است، داشته اخير يها سال در ما كشور كه شگرفي تكنولوژيك و يعلم

  است. حياتي و ضروري امري خالق شهرهاي با تأكيد بر
 داليل از بخشي ؟شود يم صحبت شهرها با ارتباط در يتخالق از چرا است كهاكنون اين سؤال مطرح 

 بوده شهرها محرك و حياتي نيروي همواره خالقيت تاريخي، لحاظ از چون است. آشكار وعضمو اين
 روشنفكران، هنرمندان، وليدي،ت مراكز و تجارت كار، بازار عنوان تحت خالقيت به همواره شهرها .است

                                                            
1- Creative City 
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 ها فرهنگ و نژادها كه ييها مكان در ويژه به .اند داشته زنيا ،قدرت زارانگكار و مديران دانشجويان،
 براي اي يژهو داليل اما ،دارند وجود مربوطه مؤسسات و نهادها د،جدي هاي يدها تعامل و اند شده مخلوط
 از بسياري امروزه دارد. وجود آن عدم يا خالقيت ايطشر در امروزي شهرهاي مشكالت مورد در تفكر

 كه يا افزوده يها ارزش واسطه به يميقد صنايع ؛هستند رو به رو گذار دشوار يها دوره با جهان شهرهاي
 استفاده خدمات و فرايندها محصوالت، براي جديد دانش از برخورداري و توليدات كاهش طريق از
 شكل خام مواد با مجاورت و نقل و حمل ،شهرها توسعه با بار يك كه عواملي هستند. پنهان ،گردد يم

 ،شهرها كار دستور در جديد معضالت و مشكالت حاضر حال در دارند. يتر كم اهميت ،بودند يافته
 ساسا بر كار و زندگي از يميقد مشترك هاي يتمر فروپاشي يجهنت حدودي تا كه است يافته افزايش
 و فرضيات از فراتر كه دارد وجود حاد نياز اين كم دست گذار، از يا دوره هر در .شدبا يم اداره و كارخانه
  .)Landry and bianchini,1997: 10( شود فكر و عملشده،  برده ارث به كار يها روش

 آن در كه است ييفضا خالق شهر .است مدرني جامعه هر آرزوي يتنها خالق، شهر داشتن
 ينا در .است خالق شهروندان معناي به يكم و يستب قرن در خالق شهر .دهد يم رخ يننو هاي يتفعال
 ،ينكاراتر ،يدترينجد به را اقتصادي و اجتماعي هاي يرساختز و همگاني خدمات شهري مسئوالن شهر
 يتخالق آن در كه است ييفضا تنها نه خالق شهر .نمايند يم ارائه ممكن روش يباترينز و ينورتر بهره
 به بتواند كه يشهر .گردد يم يزير طرح خالقانه طور به آن يريتمد و سازماندهي لكهب ،كند يم رشد
 شهر ينتر موفق ،يردگ كار به تر بيش خدمات ارائه يراستا در را جمعي همكاري استعداد خالقانه يشكل
  .)1385 ،مشهد شهر ياسالم يشورا يها پژوهش مركز( بود خواهد قرن ينا در
  
  جهان و ايران در آن مطالعاتي پيشينه و القخ شهر نظري مباني - 2
  خالق شهر مفهوم - 2- 1

 در ،شود يم نمايان خالق شهرهاي و اطقمن در مهم يبخش صورت به كه »1جديد اقتصاد« مبحث
 از صحبت كه زماني ،رو اين از .گذارد يم خالق شهر بر شگرف يراتيتأث و گرديده طرحم اخير يها دهه

 عمدتاً و گيرد مي صورت منطقه و شهر ساختاري ابعاد به كه است جديدي و نو نگرش ،شود يم خالقيت
 يها نگرش در نمونه عنوان به رو ينا از .گردد يم مطرح فرهنگي و اقتصادي صورت به غالب طور به

 ... و برتر خدمات اي، رسانه چند فرهنگي، صنايع بحث خالق، مناطق و شهرها در صنعت به گونه خالق
                                                            
1- New Economy 
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  11                                                                                                                 ها) شهر خالق (مباني نظري و شاخص

 .شود يم مطرح يبوم و دستي صنايع در آوري نو و خالقيت محلي، هاي حوزه در يا .دشو يم مطرح
 شهرها در اجتماعي - فرهنگي پوياي نظام گيري شكل و شهر اجتماعي - فرهنگي هاي حوزه در خالقيت

   .(Musturd, 2001:15) است مباحث ينجمله ا از نيز
» 1خالق ي طبقه« و (Landry, 2008: 34) »خالق شهر« چون اصطالحاتي از استفاده با شهر

(Florida, 2002: 7)، يساز مفهوم اي يندهفزا طور به است، شهري بافت در هنر و فرهنگ اهميت بيانگر كه 
 يك به خالق شهر مفهوم ،آمريكا در سپس و بريتانيا در ابتدا بعد، به 1990 ي دهه ي يانهم از .شود يم

 تاس شده تبديل شهري هاي ياستس يزير برنامه به يشگرا از جديد مدل يك و معمول يمپارادا
(Reckwitz, 2009: 4). تواند يم چه آن اصلي نمايندگان اقتصاددان، فلوريدا؛ و شهري، پرداز يهنظر لندري؛ 

 يزانر برنامه شهري، مقامات توسط غالب شكلي به اين .اند بوده شود، تعريف خالق شهر مفهوم عنوان به
 مركز يك عنوان به شهر؛ بازتعريف هدف با شهري، ي توسعه در درگير شخص هر و تاجران، شهري،
 شهر يا تماشايي شهر« عنوان تحت مبحثي 1967 سال در »دبور« بار اولين است. شده گرفته كار به خالق،
 انساني، مقياس در فرهنگي و اقتصادي فضاي تلفيق ايده موعد از پيش ظهور او نظر كرد. مطرح »نمايش

 آوردن در نمايش به و فرهنگي هاي مجموعه جديد، مولد فضاهاي نظير موضوعاتي در صخصو به
 (Scotte, 2006: 54) د.باش يم ،بسيارند جهان سراسر اصلي شهرهاي مادر در كه بصري هاي يطمح

 سال در او .است فلوريدا ريچارد كرد، مطرح را خالق شهرهاي و مناطق بحث كه شخصي نخستين
 كتاب 2005 سال در آن از پس و كرد منتشر  ”Creative Class“ عنوان تحت را خود بكتا اولين 2002
 كه ادبياتي از استفاده با 2اسكات آلن نيز 2007 سال در .كرد منتشر موضوعش تقويت براي را ديگري
 او نظرات .ساخت مطرح خالق مناطق و شهرها با ارتباط در را مباحثي بود كرده مطرح فلوريدا ريچارد
  :است زير مباحث پيرامون تر بيش
 تر بيش خالقيت سمت به را شهرها در موجود يها تيظرف و رقابتي يها تيمز ميتوان يم چگونه 

  دارد؟ وجود امكان اين آيا ببريم. پيش
 چگونه ،منطقه يا و شهر دريك زا خالقيت يها تيظرف و رقابتي يها تيمز شناخت و دانستن با 

  .)Ibid, 56( ؟كنيم تقويت را ها آن اي منطقه يها يگذار استيس از استفاده با
 »خالق ي طبقه« ظهور كه است اين درست شايد ،كند يم نشان خاطر كيرچبرگ كه طور همان
 تأثيرگذاري خاطر به اين شايد دهيم. قرار توجه مورد ساز سرنوشت رويداد يك عنوان به را فلوريدا ريچارد

                                                            
1- Creative Class 

  افياي شهري دانشگاه لوس انجلساستاد ممتاز جغر  - 2
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 .(krichberg, 2006: 199) تاس داشته شهري يزانر برنامه و معهجا رهبران بر وي كتاب كه است كاملي
 براي منزلي خالق شهر است. شهرها ديناميك در ها يتخالق نمو و رشد براي مكاني خالق شهر
 است. رشد به رو يها فرهنگ رساي صداي و تكنولوژيكي و يعلم هاي ينوآور هنري، هاي يتخالق

 و فرهنگي هاي يتفعال دار پرچم و پوشاند يم عمل جامه را خود خالق هاي يلپتانس همه كه شهري
 اين در است. 1فرهنگي بين و فرهنگي يادگيري لحاظ از پويا شهر يك خالق شهر يك است. اي هوسعت

 دارد خود فرهنگي و هنري فني، علمي، هاي يتظرف از استفاده به خاطر اطمينان شهروند هر شهر،
   .)65 :1387 (ابراهيمي،

 عنوان به .گيرد يم قرار استفاده مورد راهبردي يزير برنامه از شكلي عنوان به اغلب خالق، شهر مفهوم
 . (landry, 2008: 164) كند يم يگذار نام خود كاربرد براي را ها فرض پيش و مراحل ،ها يكتكن لندري، مثال،
 يك انساني خالقيت آن در كه جامعه و اقتصاد در گسترده تغييرات با ناچار خالق، شهر مفهوم كلي برتري
  .(Florida, 2002: 68) تاس خورده گره است، كليدي عامل

 كه تغييري است. داده رخ برابر كار يها محل و زندگي ي يوهش در تغيير تحوالت، و تغيير اين بطن در
 معيارها، بر كه -فرهنگي  منحصر ويژگي يك يا ياساس هاي يژگيو با جديد، ي طبقه يك آن، طي
 متكي گشادگي و خوداظهاري انگيزش، منحصر اشكال تنوع، بودن، شخصي چون ييها ارزش و جارهاهن

 بر تمركز سمت به لندري، و فلوريدا توسط مثال، عنوان به تغيير، اين .(Ibid: 13) دگير يم شكل -است
   .شود يم داده نشان پايدار شهر مفهوم از مكرر ي استفاده در خالقيت
 يشناس انسان ،يشناس جامعه ،يشناس روان در جمله از بسياري هاي رشته در كه تخالقي اصطالح خود

 خالقيت يفتعر است. كرده تبديل فراگير تحقيقاتي ي حوزه يك به را آن شده، بحث و تعريف اقتصاد و
 اين دارد. بستگي ،شود يم بررسي آن توسط كه خاص اي رشته به و جامعه يعموم هاي يژگيو به

 گروه شخص، يك منظر از مناسب و متعالي چيزي ظهور« عنوان به تواند يم گسترده، شكلي به اصطالح،
  .(Sawyer, 2006: 33) شود تعريف »جامعه يا

  
  تاريخي مرور -1-1-2

 اينكه و شهر تشريح براي معاصر مفهوم يك قخال شهر مدل شد، تشريح قبالًَ كه طور همان
 از مختصر شرحي عنوان به تواند يم مدل اين راستا، ينا در .باشد يم ،هستند آنچه مهم يها حالت
 در كه است فرهنگي و اجتماعي يها حالت از تصويري عنوان به واقع در ؛شود ديده كنوني يها زمان

                                                            
1- Inter-cultural 
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 اند يافته تغيير ها يدگاهد كدام كه كند تعيين تواند يم تاريخي مرور يك بنابراين، ؛يابند يم تغيير زمان طول
 .اند شده داده قرار جديد بافت يك در يا هستند جديد ،كنوني ديدگاه هاي يژگيو كه هدد نشان همچنين و
 ارائه ،اند يافته استقرار شهرها آن در كه يافته تغيير اجتماعي بافت از نيز و شهر از يمختصر شرح زير در

 پرداختن بدون تا شود يم تالش اينجا در و اند داده رخ بعد به 1970 ي دهه از بنيادي تحوالت است. شده
   گيرد. انجام مختصر مرور يك جزئيات، به

 مكتب شيكاگو، مكتب جمله از ييآمريكا شناختي جامعه يها مكتب و كليدي هاي ديدگاه عالوه به
 سازند. نشان خاطر را شهرها ي مطالعه يها تفاوت تا اند شده ارائه آنجلس لوس مكتب و سياسي اقتصاد
 بر اصلي تمركز فضا، و وضوح چون دالئلي به اما دارد، وجود شهر به راجع يمهم متعدد هاي نوشته البته

   است. شده مبذول خارجي مورد چندين و ييآمريكا ي گفته پيش يها مكتب
 به كه نيست چيزي شهر كه است اين مهم حالت يك اما نمود ارائه شهر از توان يم زيادي تعاريف

 فرهنگي، روابطاز  متناقض و بافته درهم يهايفضا ازنماييب طريق از حدي تا بلكه ؛شود پيدا راحتي
 سكونتگاه« عنوان به را شهر ويرت .(Eade/ Mele, 2002: 11) دآي يم وجود به سياسي و اقتصادي

   .(Wirth, 2005: 34) دشناس يم »اجتماعي ناهمگون افراد يدائم و متراكم بزرگ، نسبتاً
 و پيچيده واحد يك عنوان به را شهر كه را بعد پنج (Bianchini, 1999: 34) يبيانچين عالوه، به

  شهر: رو اين از .كند يم فهرست ،سازند يم چندگونه
 ؛است طبيعي خاص شرايط از متشكل و شود يم معين جغرافيايي مرزهاي با -

 ؛رديگ يم شكل يعموم فضاهاي و ها ابانيخ ،ها ساختمان ،ها رساختيز بخش در انساني مداخالت با - 

 ؛هستند معيني اجتماعي يها شيپو و ها شبكه داراي كه است افراد از اجتماعي اي جامعه -

 ؛است ارتباطات و اقتصادي يها تيفعال از ينظام -

 بين تعامالت بر مبني خاص مقرراتي و اصول اساس بر كه است اقتصادي و ياجتماع مكان يك -
 .شود يم اداره سياسي بازيگران

 نيز و شده ساخته ها آن از شهر كه زيادي هاي يكاست هري،ش فضاي پيچيدگي ي دهنده نشان اين
 سياسي، علوم شهري، ريزي برنامه ،شناسي جامعه جغرافيا، همچون متفاوت ي رشته چندين چرا اينكه
  .باشد يم ،دهند يم قرار توجه مورد تحقيق موضوع يك عنوان به را شهر شناسي بوم و اقتصاد
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 خالق شهر يديكل مفاهيم و ها يدواژهكل -2-1-2

 براي خالقيت از -  نامد يم نام ينبه ا را آن خود وي كه -  خالق ي طبقه اجزاء فلوريدا، از ديدگاه ريچارد
 فوقِ ي هسته« به تواند يم ،هاست آنوجودي  مبناي كه خالقيت اين و دنكن يم استفاده اقتصادي ارزش توليد
 ي طبقه ءجز كه »خدماتي رشد به رو ي بقهط« يك همچنين شود. تقسيم »خالق يها مهارت« و »خالق
   .(Florida, 2002: 68) دارد وجود است، ارتباط در خالق ي طبقه اجزاء با اما باشد ينم خالق
 هاي يژگيو بر تر بيش بلكه ؛كند ينم تأكيد جديد ي طبقه اعضاي بر چندان لندري فلوريدا، با مقايسه در

 وي، براي .كند يم تمركز آزاد شكل به رويكردي مسائل و ريپذ انعطاف انديشيدن توانايي مانند خالقيت
   دگير يم شكل »خالق منبع يك ي مثابه به فرهنگ اهميت« و تفكر ،عقايد توسط خالقيت

(Landry, 2008: 14).   
 مهيا منابعشان (اگر دهد يم نسبت فرد هر به مبهم طور به را خالقيت ظرفيت عموماً فلوريدا اگرچه

 ديگران، و خالق فوق مختلف هاي گروه به او دقيق تقسيم اما است، خالقيت ي توسعه شاهد و باشد)
   .(Florida, 2002: 323) تاس جامعه مختلف احزاب بندي طبقه ي كننده منعكس
 هنرمند هاي يژگيو از يكي عنوان به خالقيت به عمدتاً لندري ،گويد يم كيرچبرگ كه طور همان

 توليد در كه فردي هر شامل تقريباً كه دهد يم بسط طوري را اصطالح افلوريد كه حالي در ،نگرد يم
  .(Kirchberg, 2010: 21) دشو يم دارد، دخالت فراصنعتي ارزش

 شود، تشريح تواند يم يعلم نظر از چطور اينكه و دهد يم معناخالقيت  اصطالح خود واقعاً آنچه
 فوق ي هسته« از ،خالقيت از لندري و لوريداف يها برداشت .ماند يم باقي »سياه جعبه« در معموالً
 خالقيت بودن اراد با هنرمندان وسيع ميدان خالقيت كه عقيده اين وراي به يابي دست به نياز« تا »خالق

 تعريف خالقيت مفهوم چارچوب اين در .گيرد يم بر در را »است نوآوري همچنين و سياسي و اجتماعي
 كيفيت گونهچ اينكه و خالقيت ي كننده محصور پيامدهاي و اثرات بر خالق شهر مدل ناآشكار، و نشده
  .(Hahen, 2010: 15) دكن يم تمركز كند، عمل خالقيت اصل راستاي در تواند يم عقايد

  
  خالق شهر مفهوم اجتماعي بافت -1-2-1-2

 فرهنگي و اعياجتم تغييرات به مربوط هاي نوشته تر گسترده ي حوزه از كامل شرحي ي ارائه هدف اينجا در
 مورد در پربار ادبياتي نويسند يم شا و پورتر كه طور همان نيست. ،اند داده قرار تأثير تحت را شهري محيط كه

 وجود نمود، بيني پيش بيستم قرن در شهرها از را سرمايه ي يهتخل كه جهان اجتماعي و اقتصادي بازساخت
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 اشاره عالوه، به .(Porter/ Shaw, 2009: 3) شوند داده يحتوض زمينه اين در توانند يم يكم تعداد فقط و دارد
 چنانچه دارد. اهميت ،يابند يم انعكاس خالق شهر مدل يمند بافت در نهايت در كه تغييرات اين يها حالت به
  :دهند يم شرح ميل و لين

 در كه شهرها در توليد بر مبتني اقتصادهاي در عجوالنه و شديد كاهش با«
 شهرهاي زدايي، صنعتي تند آهنگ با نيز و داد رخ 1980 و 1970 ي دهه
 توليد تا مواد توليد از را خود اقتصادهاي كوچك، تا گرفته بزرگ از تر يميقد

 دوباره شكلي فرهنگي) هاي يتفعال و فراغت (رويدادها، تماشايي هاي صحنه

  .Lin/Mele, 2005: 279)( »دبخشيدن
  

 .كشند يم تصوير به را يافت بروز خالق شهر مفهوم آن طي كه اوضاعي و شرايط ميل و لين اينجا، در
 در ها آن زيرا .كند يم اشاره سطوح ي همه در شهر در داده رخ بنيادي تغييرات« عنوان به مورد ينا هب لندري
 ،جديد بافت اين داخل در ».كنند يم بازنمايي معاصر شهر به 1970 نوعيِ شهر از را ميپاراداي تغيير يك كل
 گسترده تغيير اين نمايد. مطرح را اين تا كند يم تالش خالق شهر مدل و شوند يم الزم تفكر جديد هاي راه
 ناپديد كه دهد يم شرح زوكين است. شده نقل شهرها و جامعه داخل تغييرات به توجه با متعددي ادبيات در
 ي جوهره پيش از بيش گفرهن« است: شده شهرها در فرهنگ بر تأكيد به منجر اي كارخانه صنايع نشد

 مؤثر، (كار روزانه زندگي در بنيادي تغييرات به دو هر فلوريدا و لندري .(Zukin, 2005: 282) »شهرهاست
 در دگرگوني اين .كنند يم اشاره هستند، متكي خالقيت و دانش انساني، هوش بر عمدتاً كه مكان) و فراغت
 شهر براي الزاماتي داراي شد تشريح باال در كه طور انهم و يابد يم نمود ،قخال ي طبقه مفهوم ي توسعه
 ،شمارد يبرم »فراغت ماشين« عنوان به را شهر كالرك كه آنچه در شهر از جديد درك اين همچنين است.

 به تسهيالت و فرهنگ مصرف، بر كه خالق شهر از شكلي ي مثابه به تواند يم ينكه ا يابد يم انعكاس
 فراغت ماشين ي يدها اخيراً همچنين شود. نگريسته دارد، تأكيد شهري اقتصاد هرفا كليدي يها حالت عنوان
 و توليد تنها نه تا كند يم بيان شمالي يآمريكا و شمالي اروپاي شهرهاي در ويژه به را عمده تغيير يك
 حظاتمال ،سازند يم را زندگي نيازهاي كيفيت مردم چنانچه گيرد. بر در نيز را تفريح و مصرف بلكه رشد،
 .يابند يم اهميت فراغتي شهرهاي براينيز  شناختي زيبايي

 جهاني زدايي، صنعت به جمله از شهرها در فراصنعتي هاي توسعه به را خود توجه لويد همچنين 
 ها ينا .(lioyd, 2006: 13) دارد يم معطوف غيرمادي انساني نيروي ي يندهفزا يابي اهميت و شدن
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 خالق شهر مفهوم مالزم و كنند يم توصيف را آن هاي محله و شهر كي كه هستند جديد الگوهايي
 صنعت حال در شهرهاي به واكنشي كه شهري كارآفريني راهبردهاي به هاروي به ارجاع با پك هستند.
 مدل خواهي آزادينو بنيادي بافت با اين .(Peck, 2005: 761) دكن يم اشاره بودند، 1980 ي دهه زداي
  .يابد يم تناسب شد، تشريح االب در كه خالق شهر

 چنـين  وي .كنـد  يمـ  مطـرح  سـاخت،  متـأثر  را شـهر  همـه  از بيش كه را تغييراتي از موردي نيز كاستلز
  :نويسد يم

 براي را سازماني مبنايي اطالعاتي جديد هاي يآور فن اساس بر ها شبكه«
 يها يانجر داخل در توليد مبنا - فضايي و مبنا - اجتماعي روابط دگرگوني
 و توليد دجدي پذير انعطاف نظام كه آوردند يم وجود به قدرت و اطالعات
  .(Castells, 1989: 32) »كند يم يكپارچه را مديريت

  
 كه نواحي ساير و اقتصادي نظر از اي هويژ نواحي آن در كه جديد هاي يآور فن فضايي بعد يك به اين

 ماند يم باقي مركزي موقعيت در كه شود يم مربوط است، مستقر »جديد اي هحرف مديريتي ي طبقه«
(Castells, 1989: 228). كه كند يم زندگي »يا گره شهري نواحي نفع ذي هاي محله« در طبقه اين 

 شود. مربوط »مكان كيفيت« براي ها آن تقاضاهاي و خالق ي طبقه به تواند يم اين چطور دهد يم نشان
 در افزايش باره اين در وي .كند يم انتقاد ،نامد يم »دوگانه رشه« را آن وي آنچه و توسعه ينبه ا كاستلز
 و دهد يم شرح كاستلز كه شدني دگرگون كه است ذكر شايان .دهد يم شرح را فقير و غني شدن قطبي
 مدل به مستقيماً تواند يم ،دهد يم قرار توجه مورد را داري سرمايه بازساخت و اطالعاتي هاي يآور فن
   .(susser, 2002: 9) ودش مربوط خالق شهر
 دهد، رخ شهري ي توسعه شود يم باعث چيزي چه اينكه مورد در جديد ي يهنظر يك تغييرات اين 
 شهرهاي كه حالي در ند،هست كاهش حال در پيش از بيش توليدي كاالهاي اساس بر شهرها چرا

 مفهوم .كند يم ارائه دارند، جاي مراتب سلسله رأس در مصرف و فرهنگ خالقيت، خدمات، بر متمركز
 مبناي به صنعتي مبناي از تغيير جمله از عمومي تغييرات كه كند يم پر را شكاف اين خالق شهر

 نظر از و شد نگريسته جهان كردن ناهمسان عنوان به اغلب تغيير اين .ه استيافت توسعه فراصنعتي
   .(Reckwitz, 2009: 21) خشيدب نمادين ي اهميتيتوليد و يعلم خدماتي، نواحي در كار به اجتماعي،
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   فضا بر خالق ي طبقه اثرگذاري -2-2-1-2
 از قدرتمندتر و تر معقول بسيار كه جديد اعتبار يك عنوان به خالقيت و خالق ي طبقه مفهوم 
 فلوريدا هم است. شده تبديل آن مسلط يمپارادا به و گذارد يم اثر شهري فضاي بر است، مالي ي يهسرما

 نهايت در و شدن شكوفا براي معين چارچوب يك نيازمند خالقيت كه رسيدند نتيجه ينبه ا لندري هم و
 در اما ؛نگرد يم شخصي ويژگي يك عنوان به خالقيت به لندري چند هر است. اقتصادي رفاه ايجاد

 محيط حتي و است گرفته قرار شهري كالبدي فضاهاي تأثير تحت اي هحاشي طور به فقط كه يابد يم
   .(Kirchberg, 2010: 27) شود اثرپذيري اين از مانع اندتو يم

 كه باشد يم زمانيو  اجتماعي ،اقتصادي ي دهنده سازمان كليدي واحد مكان فلوريدا،ريچارد  براي
 است. حياتي شهرها اقتصادي موفقيت براي خالق محيط يك ايجاد .سازد يم متعالي را فضا يك كيفيت

 رفاهي تسهيالت و مصرف فراغت، ،يساز فرهنگ شهر، اساس بر را يزندگ كيفيت نيازهاي شهروندان
 تبديل »فراغت ماشين« يك به را شهر كه ييها مكان ارتقاي براي اي هفزايند طور به كه - شهري

 به آنچه و شهري فضاي مورد در تفكر در تغيير ي دهنده نشان اين .كنند يم بندي اولويت -كند يم
   .(Clark, 2004,76) دباش يم ،شود يم تعبير شهر يك ي توسعه

 و مصرف ي شده استاندارد اشكال و كار ،زندگي بين جدايي با كاربردي منحصر فضاي يك شهر
 به را خود خالق هرش  (reckwitz, 2009: 15) تنيس دارد، وجود كاربردي شهر در كه طور آن فراغت،
 داراي شهرها، ساير با مقايسه در كه اي هچهر - )شود يم ديده (يا بيند يم فرهنگي ي چهره يك عنوان
 رو اين از و گيرد يم بهره محلي تمايزهاي از كه -است فرد به منحصر يعملكردها و ها نشانه نمادها،

 لندري كه طور همان .(ibid, 2009: 7) كند جذب خود به را خالق ي طبقه تا دبخش يم توسعه را ها آن
  ».هستند نيز شكن سنت و يرناپذ تحمل خشن، ييها مكان ند،دار موفقيت كه شهرهايي« ،كند يم بيان

 به شكنان سنت و دانان يقيموس دانشمندان، هنرمندان، تمركز و حضور خالق، شهر مدل داخل در
 ي طبقه براي و بخشند يم شدت را خالقيت ها گروه اين زيرا است، خورده گره شهر اقتصادي ي توسعه
 شكل و سازند يم را شهري ي يهناح يا شهر يك خالق فضاي ها آن همچنين هستند. جذاب جديد

و  »خالق شاخص« يك جمله از مورد اين گيري اندازه متفاوت ابزارهاي فلوريداريچارد  .بخشند يم
»T

 كمك شهرها به همين كه گيرد يم اندازه را ،»تحمل و ستعدادا تكنولوژي، شامل گانه، سه هاي1
 اهداف لندري همچنين .(Florida, 2002: 235) بزنند دست ريزي برنامه و ارزشيابي به تا كند يم

                                                            
1- Technology, Talent and Tolerance 

htt
p:/

/rp
c.t

eh
ran

.ir



  نريزي شهر تهرا مركز مطالعات و برنامه                                                                                                            18

 ريزي برنامه خالق« ،»انديشيدن خالق« براي را مختلفي يها روش و رويكردها ،شهري ريزي برنامه
 براي را »شهري نوآوري ماتريس« وي عالوه، به .كند يم ارائه »كردن عمل خالق« و »كردن

 و خالق محيط يك توانمندسازي براي ريزي برنامه ابزارهاي ساير .كند يم پيشنهاد شهر يك خودارزيابي
 خالقيت موانع برداشتن ميان از يا »باال به پايين« و »پايين به باال« يها روش از تركيبي :از عبارتند باز

  .(Landry and bianchini, 1995: 56) يادار ساالري يواند موانع مانند
 يها حاالت ساير و تنوع آن، خياباني حيات ناحيه، يا شهر يك جو با كه نحوي به خالق، شهر ي يدها 
 كه چيزي همان تا كنند يم كمك موارد اين تمامي .باشد مي فرهنگ و هنر نقش بيانگر است، مرتبط آن

 بعدهاموضوع  همينالبته  كه شود ايجاد ،نگرد يم »جهاني ي طبقه افراد فضاي« عنوان به آن از فلوريدا
   .(Florida, 2002: 293) دبزنن واقعي خالق شهر برچسب خود بر تا كند يم مندتوان را شهرها
  

  خالق شهر و اقتصاد -3-2-1-2
 مأمن كه اقتصادي ي عمده چارچوب جز به خالق، شهر مفهوم وراي در موجود هاي كليدواژه ساير
 ميان رقابت و -اقتصادي رشد همچنين و خالق ي طبقه رشد - رشد ارتقاي است، فرهنگ و خالقيت
 يكي ،كنند يم جذب را خالق ي طبقه كه ساختارهايي ي يلهوس به اقتصادي رشد تضمين .باشد يم شهرها

 بافت يك بطن در خالق شهر مفهوم در رشد بنابراين است. خالق شهر مفهوم اصلي يها دستورالعمل از
 همچنين .داند يم اقتصادي انواژگ مديون صرفاً را جامعه و شهر يك رفاه كه بافتي دارد. جاي اقتصادي

 اقتصادي رشد خالق، افراد كه دهد يم شرح را عليت اين فلوريداريچارد  خالق ي يهسرما ي يهنظر
 دباشن 1پذير تحمل و طمطراق پر نوآور، كه دهند يم ترجيح را ييها مكان و بخشند يم قدرت را اي همنطق

(Florida, 2005: 293).   
 جهت الزمه مهارت به عنوان انساني ي يهسرما از اطمينان نوعي كه دهد يم توضيح وي اين، وجود با
 هاي يدهبه ا و هستند اقتصادي اصلي كاالهاي ها يدها و ها مهارت وي، براي هستند. اقتصادي رشد

 ي طبقه اعضاي عالوه، به .نامد يم »رشد جديد ي يهنظر« را آن كه شوند يم مربوط رومر نام به اقتصادداني
 نيروي اينكه آورند. وجود به خود براي اي هشبك سپس و يابند تجمع خالق جوامع در تا دارند ايشگر خالق
 بزرگ مالي قدرت يك داراي ،كند يم بندي خوشه را استعدادها و خالقانه يها مهارت ،يور بهره و مردم
 انتخاب زندگي براي ما كه مكاني .كند يم تبديل جهاني اقتصاد كليدي عنصر يك به را مكان كه است

                                                            
1- Tolerant 
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 يك به را زندگي محل انتخاب و دهد يم قرار تأثير تحت را ما زندگي يا هستي از حالتي هر ،كنيم يم
 نشده داده كسي هر به كه است انتخاب يك ينكه ا است يادآوري ي يستهشا .كند يم تبديل حياتي تصميم
 كه يابد يم انعكاس چيزي در اين همچنين دارد. بستگي »انتخاب اقتصادي ابزارهاي و آزادي« به و است

 وي، براي دارد. تجلي مكان نوع چهار از او تقسيم در كه نامد يم »1يزت نوك جهان« را آن فلوريداريچارد 
 جذب قدرت زا كه است »2ستاره فوق شهرهاي« اندكي تعداد جايگاه جهاني مراتب سلسله اين رأس

 و ندهست خدمات و كاالها توليد محل كه هستند ييها انمك دوم گروه ند.ربرخوردا ها ينوآور و ها مهارت
 انبوه جمعيت بودن دارا با توسعه، حال در جهان شهرهاي كالن .كنند يم حمايت نوآوري يها كانون از غالباً

 بزرگ نواحي نيز آخر گروه .دهند يم تشكيل را فلوريدا سوم گروه جهاني، اقتصاد با يعموم ارتباط نداشتن و
 جهان اين در دارند. اندكي پويش ارتباطات و جمعيت اقتصادي، فعاليت ي حوزه در كه تندهس روستايي

 ثروت، در رشد ناماليمات و كنند يم نگاه ها قله به مستقيماً محصورند، ها دره داخل در كه ييها آن ،يزت نوك
 در تغييرات به لندري همچنين .(Florida, 2008: 61) دارد قرار شان يرو پيش زندگي ي يوهش و فرصت
  .كنند يم نزول نيز بعضي و صعود ها مكان برخي آن در كه كند يم شارها شهرها جهاني مراتب سلسله
 در شهر يك رفاه و اقتصادي رشد به كه است خالق شهر ي يدهعق وراي در اصلي راهبرد يك اين
 هاي يتفعال صدور و ري)هن و فرهنگي مهارت (مانند پرارزش هاي يتفعال جذب براي اش ييتوانا راستاي

 تفكر و ارزيابي اهميت بر لندري هم و فلوريدا هم (Landry, 2008, 202) دشو يم مربوط هزينه كم
 اين .كنند يم تأكيد جهاني) و ملي ،اي همنطق سطح (در ها آن يابي موقعيت و ها آن نقش شهرها، ي دوباره
 به شهر يك ؛است يافته توسعه خالق شهر مفهوم بطن در كه است خاص ضرورت يك ي دهنده نشان
 بار به كه اقتصادي رشدي طريق از مزايايي شهرها ساير براي تا دارد شدن خالق به نياز دليل آن
 در باشد. شهري چنين بقاي كليد تواند يم خالق ي طبقه بسط و جذب يا رشد باشد. داشته بر در ،آورد يم

  :نويسد يم درِهر از نقل به پِك رابطه اين
 راستا، اين در. »است شهري جديد ضرورت بمير، يا باش خالق يا شعار«

 و هنري حس شيك، همسايگي واحدهاي با »جديد خالق ي طبقه« بايد شهرها
 در را يترويتد راه صورت، اين غير در كنند جذب را يانسان يميصم جو يك

  .(pack. 2005: 740) تگرف خواهند پيش

                                                            
1- Spiky world 
2- Superstar Cities 
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 درك منظور به خالق شهر مفهومدر خصوص  كليدي ي يدهعق چند ،همان طور كه مالحظه گرديد
 بافت يك بطن در فرهنگ و خالقيت شد. تشريح ،شوند يم نگريسته امروزه شهرها آن در كه بافتي
 اساس، اين بر .كنند يم جذب را خالق مطلوب ي طبقه ها آن چنانچه شدند، داده قرار اقتصادي اصلي

 شد. داده شرح مختصراً خواهي آزادينو بنيادي ي يدها و جهاني حسط در شهرها رقابت رشد ايدئولوژي
 است مسلط مدل يك خالق شهر مدل حاضر حال در كه داشت اذعان مباحث اين از گيري نتيجه با توان يم

 كه ببينيم شكلي به را تغييرات اينكه منظور به .است داده تغيير را امروز شهر سازي مفهوم مدل ينا هاينك و
 متون از ويژه به پيشين، منتخب متون از مختصر مرور يك است، شده درك و تشريح رشه چطور
 بر مبني ادعايي اين است. شده ارائه زير در ،ها آن شهري فضاي شدن ويژه و شهري شناسي جامعه
 هاي ايده مورد در انديشيدن حين در را عطف نقطه يك اما ندارد، ها يدگاهد ي همه كامل دادن پوشش
  .(Hahen, 2010: 15) كند يم مطرح شهري حيات يرمتغ همواره

    
 جهان و ايران در خالق شهرهاي مطالعاتي پيشينه - 2- 2

 به پرداختن ،خالق مناطق روي پيش موانع و ها يژگيو تئوريك هاي پايه نظري، مفهوم تبيين از پس
  است. بمناس ،اند رداختهپ خالق مناطق و شهرها موضوع به مختلف هاي ديدگاه از كه موردي نمونه چند

 جديد يها فرم بررسي به »مناطق خالق دهي سازمان« عنوان تحت فلوريدا ريچارد خصوص اين در
 عناصر .پردازد يم اي همنطق عنصر عنوان تحت اي همنطق اقتصاد تبادالت يندفرآ در توليد سازمان
 كه اصلي موضوع و سؤال .دهد يم تغيير را تر يميقد مناطق خالق، بازسازي از موجي نقش در اي همنطق
 در قمناط كه يمادام و است توليد يها سازمان جديد يها فرم است، مطرح جغرافيايي اخير هاي يتئور در
 در كه موردي انجامد. مين خالق و جديد مناطق ظهور به باشند گرفتار خود يميقد ساختارهاي دام

 منسوخ ،اند شده گرفتار يميشانقد ساختارهاي دام در كه مناطقي كه است اين شود يم مطرح بندي منطقه
 و نموده زوال به رو اش يرينهد اقتصاد كه است اي همنطق )Midwest( ميدوست شوند. رها بايد و هستند

 و كار جديد يها فرم تطابق و انتشار كه دهد يم نشان ها يافته است. شده گرفتار اش يميقد يها فرم در
 جديد هاي يستمس انتقال مخصوصاً و شدن جهاني فرايند با همراهي دليل به همنطق ينا در توليد سازمان
    است. گسترش حال در منطقه اين داران كارخانه توسط توليد

 ييها شاخص با مرتبط زيادي حدود تا منطقه اقتصاد وسيع پوشش كه كند يم پيشنهاد تحقيق اين
 است اين تحقيق كليدي يافته .شود يم مربوط يدتول سازمان جديد يها فرم انتشار و پذيرش به كه است
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 تحول و دگرگوني سوي به را تر يميقد صنعتي قمناط تواند يم توليد يها سازمان جديد يها فرم كه
   سازد. رهنمون اي همنطق اقتصاد
 ذيل خصائص ،خالق فرهنگ و دانش شهر عنوان به آمستردام ،شهر هاي ويژگي برخي خصوص در
  :شود يم ارائه
 ؛تاريخي شينهپي  
 ؛مناسب ساختاري طرح 

 ؛صحيح اقتصادي پروفيل 

 ؛خصوصي و يعموم نقل و حمل يها ساختزير 

 ؛كننده توليد و كننده مصرف دماتيخ نيازهاي نيتأم 

 ارتباطات ديگر و 1مخابرات طريق از جهان نقاط ساير با ارتباط. 

 را خالق فرهنگ و دانش شهر وانعن دتوان يم داراست را ها يژگيو اين آمستردام ينكها هب توجه با
 ظرفيت ايجاد براي ضروري شرايط از يكي مسكن بازار در تغيير كه نكته ناي به البته كند. احراز

 ،شود يم بحث آن پيرامون كه يارهاييمع طبق ارتباط اين در .شود يم اشاره ،است مناسب نگهداشت
 خالق شهر به تبديل قابليت پاريس، و بارسلونا مونيخ، همچون اروپايي شهرهاي بقيه از تر بيش آمستردام

  :از تندرعبا ها يتقابل اين از تعدادي ؛دارد را
 ؛باشد مناسب اقتصادي رشد براي رسد يم نظر به كه خوب زيست محيط  
 ؛شهر در باال اجتماعي سرمايه 

 ؛ارتقا براي ضعيف خانوارهاي سمت به قوي خانوارهاي سوي از مداوم فشار 

 است. ضروري خالقيت جهت كه يللالم نيب مهاجرت 

 صنايع يلهوس به ها كارخانه جايگزيني توضيح و اقتصادي هاي زمينه در آمستردام تحوالت به با عنايت
 خود طاليي دوران به را آن كه است اي هويژ شرايط در آمستردام ، بنابراينخدماتي و فرهنگي جديد

 .)13-12 :1389 ،رفيعيان( دكن يم نزديك

 طور به ،است يافته توسعه خالق شهر مفهوم ها آنبر مبناي  كه هايي يدگرگون پيشين مطالب در
 اين كليدي يها حالت شامل زيرا ؛است مسلط مدلي اكنون خالق شهر مدل شدند. داده شرح مختصر

                                                            
1- Telecommunication 
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 مطالعه ها آن چطور اينكه و شهرها كاركرد در تغييرات است. شهري فضاي از اش سازي مفهوم در تغييرات
 زمان طول در شهرها درك چطور اينكه به نگريستن منظور به .دهد يم رخ تاريخي ي ينهزم طبق د،شدن
 شناسي جامعه از متفاوتي متون ادامه در باشد. كننده كمك تواند يم عقب به گام يك است، يافته تغيير

 است ذكر يانشا .شود يم ارائه مختصر طور به تفكر ييآمريكا مكتب سه كليدي هاي ايده نيز و شهري
 هاي يشگرا و پردازان يهنظر از بسياري براي سازي تسهيل يك مختلف يها مكتب به يعموم تقسيم كه

  .(Clark, 2005 & Kirchberg, 2010) تاس تحقيقاتي
 اثر در است. نموده بررسي فرد و جامعه بر را مدرنيزاسيون و شهرنشيني اثرات 1تونيس ،19 قرن در
 يكي :دهد يم توسعه را اجتماعي دگرگوني ي يدهعق نوع دو وي ،»1887 از جامعه و اجتماع« عنوان با وي

 تبديل شهر به شهرك اينكه محض به و شهري) ي جامعه( گزلشافت ديگري و (اجتماع) گمينشافت
 افراد .روند يم ميان از كامل طور به تقريباً ...) و شهرك روستا، خانواده، به (مربوط ها يژگيو اين ،شود يم
 شده انتخاب آگاهانه يا اتفاقي مكان يك فقط ايشان معمول مكان و هستند مجزا واحدهايي ها خانواده يا

 ي كننده مطرح عقيده نوع دو اين تونيس، براي .(Tönnies, 2005: 19) دكنن يم زندگي آن در كه است
 دستي صنايع و هنر ،كشاورزي هاي يتفعال با مرتبط خانوادگي زندگي از جامعه يك چطور كه هستند اين

 و تجارت فرهنگ، و علم مركز كه شهري زندگي به روستاها در طبيعي كاركردهاي و ضروريات از ناشي
 دار سرمايه اي هشيو به شهروندان و بسازد زندگي يك بايد هنر اينجا در .يابد يم تغيير است، صنعت

 جامعه در پيشرفت يا توسعه ي هندهد نشان گزلشافت به گمينشافت از تونيس پيوستار شوند. كشي هبهر
 شد، چاپ بار اولين براي 1903 در كه »ذهني حيات و كالنشهر« عنوان با كتابش در 2زيمل است.

 كه است عصبي هاي سازي شبيه يابي شدت بر مبتني كه است مدرن شهري حيات گيري شكل به معطوف
   اند شده خلق شهر در كه ايطيشر و اين است دروني و بيروني محرك هنجارمند تغيير از ناشي

(Simmel, 2005: 25). ديگران از ذهني ي فاصله يك و آزادي از سطحي داراي افراد كالنشهر داخل در 
 همچنين هستند. ناشناخته خاص شرايطي تحت اجتماعي ساختارهاي پيشين اشكال همانند و هستند
 اين سازند. متمايز ديگران از را خود تا دهد يم شرح را شهر در خود بودن منحصر بيان به افراد نياز زيمل

 شهر كه معناست آن به شهر براي اين .ربايد يم ناهمگون مستقل افراد ساير از را آگاهي »بودن متفاوت«
 هم به برابر حقوقي با مخالف هاي يانجر آن در كه تاريخي تشكيالت از يكي عنوان به را خود

                                                            
1- Tönnies 
2- Simmel 
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 از اي هشيو ي مثابه به شهرگرايي« عنوان با 1ويرت ي مقاله .(ibid, 31) دساز يم آشكار ،پيوندند يم
 به تواند يم و گرفت قرار زيمل و تونيس افكار و آرا تأثير تحت يافت)، انتشار 1930 در ابتدا (كه »زندگي
 وضع« يك ويرت شود. قلمداد وشيكاگ شهري شناسي جامعه مكتب براي شده يافت متون از يكي عنوان

 احساسي يها كنترل به توجه با افراد ها آن در كه دهد يم شرح شهرها ساكنان داخل رد را »ناهنجاري
 حس و تعهد رفتن دست از اما .يابند يم دست آزادي به )دهد يم شرح نيز زيمل (كه تر كوچك هاي گروه

  .(Wirth, 2005: 35) دارد وجود نيز است منسجم ي جامعه يك در زندگي مالزم كه مشاركت
 آن در كه كرد استفاده مدرن شهر براي الگويي عنوان به شيكاگو شهر از تحقيقاتش در گوشيكا مكتب

 داخل در .شد يم محسوب نقلي و حمل و تجاري كانون يك و بود زمان آن در باال اهميت داراي شهر مركز
 زارهاياب با (اغلب گرديد بررسي فضايي - اجتماعي ساختارهاي اقتصادي - اجتماعي توازن شيكاگو، مكتب
 شكلي عنوان به آن شبيه و نقل و حمل مسكن، زمين، كاربري مانند كييفيز ساختارهايي نگارانه). قوم

 تأثير تحت را ها آن حال عين در و هستند ها آن نتايجِ اما نشد، نگريسته شهر اجتماعي ساختارهاي از مستقل
 از برگرفته كه اصطالحي از 2برگس ،دهد يم شرح ديِر كه طور همان .(Wirth, 2005: 39) دهد يم قرار
 كه كرد ارائه را مركز هم هاي حلقه يا متحدالمركز دواير ي يهنظر و گرفت بهره بود گياهي شناسي بوم

 ي برنامه دو هر برگس و پارك .(Dear, 2005: 109) بود متمايز شهري اجتماعي نواحي تحول اي از نمونه
 شيكاگو در ويژه به اجتماعي مسائل فضايي توزيع برنامه ينا هك دنددا توسعه را انساني شناسي بوم تحقيقاتي

 تالش« با مقايسه طريق از شهري اجتماعي نابرابري حضور تعديل براي غالباًموضوع  اين نمود. ترسيم را
 به كالرك .(Lin/ Mele, 2005: 73) بود انتقاد مورد جانوري و گياهي جوامع تكاملي زندگي در »بقا براي

 عوامل درآمد به كه آنجلس لوس و نيويورك مكتب خالف بر كه دارد اشاره »شيكاگو جديد مكتب«
 گذارد يم انگشت شهري ي توسعه نتايج عنوان به سياست و فرهنگ روي تر بيش ،كنند يم تمركز اقتصادي

(Clark, 2005).  
 شيكاگو، مكتب شناختي بوم - اجتماعي ي يرانهگ جهت هاي يبررس از الهام با ،1980 و 1970 هاي دهه در
 اين يافت. توسعه شهر سياسي اقتصاد مورد در رويكردش با نوماركسيستي جديد شهري شناسي جامعه
 روابط يها تناقض ابژه، تاريخ سياسي، اقتصاد ي يجهنت عنوان به شهري ي توسعه به نيويوركي مكتب

   .(Kirchberg, 2010: 33) نگرد يم اي هسرماي روابط ي كننده تيتثب عنوان به دولت نقش و اجتماعي

                                                            
1- Wirth 
2- Berguse 
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 ي يهاتحاد« ميان قدرت روابط بر شد، تشريح مولوچ توسط كه »رشد ماشين عنوان به شهر« مفهوم
 و سياستمداران محلي، هاي رسانه مستغالت، و امالك در گذاران سرمايه محلي، تاجران از (متشكل »رشد

 شرايط تا دارد سعي رشد ي يهاتحاد بافت، اين لداخ در .(Jonas/ Wilson, 1999: 8) دارد تأكيد غيره)
 براي رشد مزاياي از ساكنان كردن مند بهره متوجه همچنين اما كند، مهيا اقتصادي رشد براي آلي ايده

 چه با و كند يم رهبري كسي چه پرسد يم كه - را رشد ماشين مفهوم اهميت اين .باشد يم رفاهشان
 ندارد وجود ارزشي از عاري ي توسعه هيچ كه است اين نگرنمايا همچنين و دهد يم نشان -هدفي

)(Molotch,1976: 230. اجتماعي يها جنبش امكان شهري سياسي اقتصاد رويكرد هم هنوز )به مند عالقه 
 شورش از ييها نمونه كند. اعتراض رشد ي يهاتحاد به تا كند يم توجيهرا  شهري) زمين ارزش از هداستفا

 و ها اجاره براي بالقوه تهديدهايو  يزيست محيط يها جنبش شكل به ابتدا در زمين، از استفاده طرفداران
  .(Logan/ Molotch, 1987: 14) است سرمايه جايي به جا

 ياستاندار به ويونسك يمل يسيونكم ي نامه هب مربوط اسنادي كشورمان يشهرها سابقه جستجوي در
 ،يعلم سازمان به يرازش يمعرف مقدمات شده، تدرخواس آن در كه نمود مشاهده توان يم را فارس
 يننخست يرازش موضوع اين شدن عملي صورت در شود. فراهم )يونسكو( ملل سازمان يفرهنگ و يآموزش
 ياتادب بخش در يرازش يينها ثبت براي .شود يم يونسكو خالق يشهرها مجموعه در يرانا شهر

 و يهنر يها برنامه يبرگزار امكان انندم اي هيژو ضوابط است الزم  ،يونسكو خالق يشهرها
 برپا كتاب مهم هاي فروشگاه و كتابخانه  دانشگاه، در ياتادب يواحدها  فعال، انتشارات  ،يادب يها جشنواره

 ثبت يونسكو خالق ياتادب يشهرها مجموعه در كه است يشهر يننخست انگلستان »ينبرگاد« شود.
 در كه ييشهرها از يوستهپ هم به يا شبكه يجادا هدف با ويونسك را خالق يشهرها برنامه است. شده
 و فعال يا رسانه يهنرها و يهاغذ  ،يشهر يطراح ،يمردم يهنرها  ،يقيموس  ،ينماس  ،ياتادب موضوع هفت
 تنوع و ياقتصاد هاي ييتوانا توسعه به شبكه ينا  سازمان، ينا هگفت به .كند يم اجرا هستند، يرگذارتأث

 به ينآرژانت »يرسآ بوئنس« و آلمان »ينبرل« تاكنون .كند يم كمك جهان مختلف يشهرها يفرهنگ
 ميمرد يهنرها يشهرها مصر »آسوان« و يكمكز »سانتافو«  ،يطراح ينهزم در خالق يشهرها عنوان

 اند شده ثبت يونسكو خالق يشهرها فهرست در يهاغذ شهر عنوان به ياكلمب »يانپوپا« و )(فلكلور 
  .)16 :1389 ،(رفيعيان
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   خالق شهر اركان -1
 كه باشند يم خالق شهرهاي اصلي ركن پنج انداز چشم و پيوندها فضاها، اقتصادي، يها بنگاه مردم،

  است. حياتي آينده در خالق شهرهاي توسعه و ايجاد براي اركان ينبه ا توجه
 آينده هنرمندان ظهور به كه گيرند قرار مدنظر هايي يتفعال و شرايط بايد خالق شهر در مردم: -

 مصرف شوند باعث بينجامند، اقتصادي يها بخش كليه در خالق كاركنان موفقيت به شوند، منجر
 شزآمو شود. ايجاد خالق افراد براي جذاب محيطي و باشند فرهنگي كاالي خواهان كنندگان

 بازي خالق افراد يريگ شكل در را حياتي نقش فرهنگي هاي يتفعال به يابي دست و يقو يعموم
 .شوند اجتماعي يها مشاركت و ها التزام پيشبرد هب منجر و كنند

 فرهنگي، كارآفرينان و انجامد يم اجتماعي يها فرصت يجادا هب اغلب خالقيت اقتصادي: يها بنگاه -
 نوآورانه هاي يدها سازي يتجار .دهند يم رشد را ها آن و كنند يم شروع را خالق كارهاي و كسب

 فراواني خالق، شهرهاي در است. خالق شهرهاي در ثروت توليد و يزائ اشتغال مسبب خالق و
 است. منطقه اقتصاد و خالق صنايع اصلي پيشران خالق تعدادهايسا

 كار، زندگي، براي فضايي به نياز خالق افراد دارد. وجود خالقيت و فضا بين قوي ارتباط يك فضا: -
 باعث مصنوعي، و طبيعي از اعم شهر يك اهايفض دارند. خود كارهاي نمايش و بخشي الهام

 .)17 :1389 ،مجيدفر و (محمدي شوند يم خود ساكنين خالقيت بيان و انطباق برانگيختگي،

 بايد است خالقيت از پشتيباني و برانگيختن دنبال به كه شهري محيط يك ارتباطات: و پيوندها -
 توسط اوقات اغلب پيوندها اين د.ده پيوند هم به نيز را مجزا اقدامات از بسياري بتواند

 است. خالقيت اندازشان چشم و مأموريت كه يابند يم توسعه و شوند يم رهبري ييها سازمان
 را مجزا هاي يتفعال كه پذيرد يم صورت واسطي يها سازمان توسط نيز پيوندها اين از پشتيباني

 .كنند يم استفاده مؤثر نحو به موجود منابع از و سازماندهي

 رشد باعث خالقانه و قوي انداز چشم يك اظهار و بيان خالق، شهرهاي در آوازه: و انداز مچش -
 نظم و كرده هدايت شهر در يا گسترده صورت به را خالقيت از پشتيباني و شد خواهد استعدادها

 خلق جهان در را آن آوازه ،كند يم بازگو جهان سراسر در را شهر داستان انداز چشم اين .بخشد يم
 .)18 (همان: انجامد يم شهر در گذاري يهسرما و صادرات گردشگري، پيشبرد به و كند يم

 در شـده،  مطـرح  فورديسـم  پسـت  جديـد  اقتصاد با كه كار و توليد خالق هاي گزينه از وسيعي گستره
 مطـرح  خـالق  مناطق در كه اصلي ويژگي .كند يم نمايان را جهاني جديد نظم كالن، مادرشهري مناطق
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   اســت انســاني منطقــي نظــم از اي هگونــ در گفرهنــ و اقتصــاد مختلــف ابعــاد تلفيــق و تركيــب ،اســت
)Momas, 2004; Zukin, 1995(.   

  
   خالق شهرهاي و مناطق يها زيرساخت -2

 يعني محلي كار نيروي بازار ،اي همنطق توليدكنندگان از اي هشبكهاي شهر خالق متأثر از  زيرساخت
 توسعه گيري شكل در توانند يم و دارند استقرار منطقه يك در كه خالق كارگران و دانش كارگران
 عنصر بتوانند كه شهرها از اي همجموع بين همكاري و رقابتو  باشند، گذار اثر منطقه و شهر در خالقيت
 قمناط به مربوط تر بيش زمينه اين در مطرح مباحث .، خواهد بودكنند تزريق شهر و منطقه به را خالقيت

 به مربوط بحث شويم يم دور تر بزرگ شهرهاي از كه قدر هرچه و است بزرگ شهرهاي و شهريكالن
 مانند سنتي عناصر امروزه اما ،كند يم پيدا ارتباط جديد عناصر تا سنتي عناصر به تر بيش خالقيت،

 گيري لشك بر را خود يرتأث ينآفر خالقيت صنعت يك عنوان به تواند يم بودن سنتي وجود با جواهرآالت
  .)MUSTURD, 2001: 32( بگذارد خالق شهر

  
  

  
  )1389 زاده؛ (رسول خالق شهر هاي زيرساخت :1 نمودار

  

 شهر خالق

بسترهاي دانش

صنايع با  - صنعت
 فناوري باال

ماعيبسترهاي اجت

 هنر و فرهنگ

 تنوع اجتماعي

مطلوبيت محل 
 زندگي

 كيفيت زندگي

 برابري اجتماعي
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 و كردن كار براي جذاب مكاني كه است اين خالق شهر هر يعموم هاي يژگيو جمله از همچنين
 توريسم)، (صنعت گردشگران براي جذاب يمكان جوان)، نسل براي خصوص (به خود شهروندان زندگي
 و آن) صحيح مديريت و تكنولوژي يريكارگ به راه (از اقتصادي مختلف يها بخش شكوفايي در توانمند

 زمينه در ويژه به تحقيقاتي مراكز و ها خوشه( نوظهور اقتصادي مختلف يها بنگاه جذب مركز همچنين
  .)54 :1387 (ابراهيمي، باشد )High-Tech هاي يتكنولوژ

  
  شهر يك در خالقيت بر تأثيرگذار يرهايمتغ :1 جدول

  ها شاخص  متغيرها
  خريد قدرت برابري شهري، ناخالص توليد سرانه  ثروت

  شهري ناخالص توليد افزايش درصد  اقتصادي رشد
  نفر ميليون يك هر حسب بر اختراعات ثبت (داده) )GRP( درصد عنوان به توسعه و تحقيق هزينه  نوآوري

  جمعيت در خارجي افراد درصد  فرهنگي ذوب
  عالي تحصيالت با كار نيروي درصد  استعداد

  كار نيروي كل در محور دانش خدمات بخش در موجود مشاغل درصد دانش بر متمركز خدمات
  جمعيت تراكم  شهرنشيني

Gossling & rutten, 2007: 256)(  

  
 1ها آن بندي اولويت و نمونه شهرهاي انتخاب و خالق شهر يها شاخص -3

 به يرهبر و يريخطرپذ ،ابتكار ،يريپذ انعطاف اصل چهار يشهر هاي يتخالق يلتحل و يهتجز در
 يك هر عملي يها نمونه و ها شاخص به يرز در .گيرد يم قرار توجه مورد خالق شهر يقيحق اركان عنوان

 است: شده اشاره مذكور هاي يژگيو از

o هاي نمونه از يكي آن؛ با متناسب يرفتار و يطمح به متفاوت ينگاه نداشت ييتوانا :يريپذ انعطاف 
 يسانگل شمال در يا كارخانه شهري ،برن بلك است. برن بلك شهر ،يريپذ انعطاف امر در موفق
 كم قشر به دولت مالي كمك باالي سطوح ،يكاريب موجب نساجي صنعت پسرفت كه است
 يحت و خالي يها كارخانه شهر، مركز انزواي اعي،اجتم عملكرد سوء ،يساز خانه اهشك ،درآمد
 يگريد يرچشمگ منابع يا مالي منبع يچه شهر ينا ينهمچن بود. شده طبقاتي و نژادي بحران
  نداشت. يازن مورد ييراتتغ يجادا براي

                                                            
  هاي شوراي اسالمي شهر مشهد صورت گرفته است. در مركز پژوهش 85ال باشد كه در سمي» شهر خالق«اين بخش برگرفته از پژوهشي با عنوان  - 1
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 بخش مستقل شركت يك به را شهري كارمند 500 يشپ سال پنج دولت مشكالت ينا رفع يبرا
 يادار ساختمان يك شهر مركز در كه شد متعهد يتاكاپ شركت نمود. منتقل يتاكاپ نام به خصوصي
 عهده بر را يمركز يخيتار منطقه يبازساز پروژه يريتمد يزن و يدنما احداث ممتاز و يدجد بزرگ،

 .يدنما ينتضم را ييزا اشتغال و نموده برابر دو را كار يروين بايست يم ينهمچن شركت ينا .يردگ
 به قادر قبالً شهرداري كه تكنولوژي عرضه و بهتر يريتمد يقطر از است قادر يتاكاپ رحاض حال در
 انجام يبرا يشهردار .يدنما ييجو صرفه خدمات ارائه ينههز در درصد 15 حدود نبود آن ينتأم
 در آنچه .كند يم يافتدر پول شركت از و است يمسه شركت ينا منافع در ياجتماع هاي يتفعال
 به ينههز يك يلتبد در ينوآور است، انحطاط يرشپذ از شهر امتناع شود يم محسوب يرنوآو ينجاا

 اهداف تحقق و خصوصي بخش به يواگذار از يناش درآمد به دولتي استخدام ينههز درآمد، يك
 را شهري يتخالق در اصل يناول ينا .يرپذ انعطاف يها روش انتخاب يلهوس به اجتماعي برابري
 اجتماعي. توسعه و ستد و داد فكر، طرز سازمان، مختلف ابعاد در ؛يريپذ عطافان :دهد يم نشان

 :در شده گرفته كار هب ابتكار ؛يريند مشكلي براي ابتكاري حل راه يريكارگ به ييتوانا ابتكار 
 ينا در شهرها يرسا يبرا يخوب يالگو تواند يم كه است يشهر هاي ينوآور از يكي استكهلم

 يبترك از )يتجمع نفر يليونم 2( استكهلم يروگاهن 7 از يروگاهن 6 يازن مورد سوخت باشد. ينهزم
 در آلي مواد يگرد و فاضالب از استفاده .شود يم ينتأم فاضالب و ها زباله انرژي ،يستيز سوخت
   سوزاندن شهري، يهنقل يلوسا و برق يروگاهن سوخت ينتأم براي يستيز گاز يدتول جهت
 يداتزا درصد 50 تا 40 (حدود هستند مجدد استفاده قابليرغ كه پذير يافتباز يها زباله تن 1586
  .باشند يم يابتكار حركت ينا از يبخش فاضالب حرارت يقطر از انرژي يدتول و جامد)

 از اي هعمد بخش كه دارند وجود شهرداري به متعلق انرژي به يعاتضا يلتبد يروگاهن 25 سوئد در
 يروين درصد 40 يزن سوئد شهر يندوم مالمو .نمايند يم ينتأم را ركشو ينا شهرهاي انرژي يازن

 دفع شهري، ينههز يك حذف است خالقانه ينجاا در كه آنچه .كند يم يدتول يقطر ينا از را خود
 يليفس يا اي ههست انرژي منابع براي يگزينيجا به آن يلتبد با كه است زباله يريتمد و فاضالب

 به شهر به نمونه ينا در است. شده درآمد يك به يلتبد ،شوند يم تر ينههز پر روز به روز كه
 در هم با آن انرژي هاي يخروج و ها يورود تمام كه شود يم نگاه انرژي يستمس يك عنوان
 تكنولوژي. در ابتكار ابتكار، است؛ شهري يتخالق در اصل يندوم يانگرب ينا هستند. ارتباط
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o از يريخطرپذ است. يريخطرپذ ،يتخالق اصل ينسوم شكست؛ يامدهايپ قبول ييتوانا :يريخطرپذ 
 شهر يك در .كنند يم يزپره آن از و دارند آن با را مشكل ينتر بيش ها دولت كه است يمسائل جمله
 تراكم ينههز طرح لندن مسئوالن 2003 يهفور در است. نكردن خطر خطر، ينتر بزرگ خالق

 نمودند ارائه را لندن) يمركز هسته اطراف در يكينالكترو صورت به نقل و حمل عوارض يافتدر(
 حدود يكتراف طرح، ارائه از بعد ماه چند بود. يريخطرپذ و جسارت يازمندن بزرگ ياسمق ينا در كه
 دالر يليونم 220 حدود .يافت كاهش درصد 30 حدود شهري درون سفر زمان مدت و درصد 20

 هاي يابيارز طبق بر .يدگرد ينههز نقل و حمل توسعه براي كه شد يآور جمع سال يك در عوارض
  است. يافته بهبود ياديز يزانم به شهر مركز در يابانيخ زندگي يفيتك شده انجام

 احزاب يتمام و يانبازار و مردم گسترده يتحما از و نداشته منفي يامدپ يچه واقع در طرح ينا
 پوشش تحت مناطق بلكه يافته يشاافز فوق عوارض تنها نه حاضر حال در است. برخوردار ياسيس
   داد. ييرتغ را شهروندان يايدن لندن يشهردار يريخطرپذ است. شده تر گسترده يزن عوارض ينا

 قبول يعني است؛ رفتن خطر استقبال به باز چشم با خالقانه، كار ،يشهر ينوآور نمونه ينا در
 شكست. احتمال

o :يك هر در دارد. رهبري به يازن اي هخالقان ركا هر شهر؛ يتهدا براي شخص يك ييتوانا رهبري 
 يتمام در آنچه است. يازن مورد يرندهگ يمتصم عنوان به يشخص شد يانب كه ييها مثال از

 سال چند هر كه است سال سي باالي افراد توسط شهر يريتمد باشد يم معمول بزرگ يشهرها
 به كه دارد وجود يستميس القخ شهر هر در .گردد يم يتتقو يدجد يروين استخدام با بار يك

 باشد سن با متناسب و دروني است ممكن دانش .دهد يم را قدرت به يعسر يدنرس اجازه جوانان
  دارد. جوان سرشتي يتخالق اما

 اداري يمركز آپارتمان او است. يويوركن جوان شهردار جهان، شهرداران ينتر موفق از يكي
 داخل در ييفضا و كرده ترك را شد يم استفاده كيويورن قبلي شهرداران توسط كه يشهردار
 و ارشد كارمند 100 حدود و معاونانش خود، و است نموده انتخاب دفتر عنوان به را شهر تاالر
 كار يازامت و يبند درجه نظر از يزيتما يچه بدون و اتاق بدون و يكسره ييفضا در همگي فرعي

 ندارد. دفتر كس يچه ،كوتاه هاي يوارهد با كاتاق يك است؛ سالن ينا وسط او دفتر .كنند يم
 قهوه براي شهردار .اند شده يلتبد اي يشهش يوارهايد با مالقات يها اتاق به قبلي يدفترها يتمام
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 در و او براي ها آن دارند. دوست را او واقعاً كاركنانش .كند يم طي را سالن نصف حدود خوردن
   .كنند يم كار او كنار
 مقابل در يادار مراتب سلسله و ساختاري يها برنامه ،يادن در دولتي جددتم هاي يسازمانده يتمام

 از يرويپ با يستهشا افراد جمعي همكاري كارها، انجام راه .آيند يم نظر به يدزا ابتكاري، يتخالق ينا
  .)1385 ،مشهد شهر ياسالم يشورا يها پژوهش مركز( است يتخالق همان ينا است. جسور فردي رهبري

 يعموم مجمع هفتادمين و صد يك در ميالدي 2004 سال اكتبر در را خالق شهرهاي شبكه يونسكو
 به كه فرهنگي صنايع خالق و اجتماعي - ياقتصاد هاي يلپتانس بازيابي به كمك آن هدف ؛كرد فعال
 اين دارد.ب موفق اش يفرهنگ تنوع هدف در را يونسكو بتوانند تا بود ،شد يم برپا محلي هنرمندان وسيله
 خالقانه صنعت به كه ظرفيتي و انرژي به توجه با شهر هر و بوده زمينه هفت از متشكل شهري شبكه
  .(UNESCO, 2007) كند يم انتخاب را خود اولويت ،دهد يم اختصاص خاص
 ؛ادبيات -1

 ؛سينما -2

 موسيقي -3

 ؛دستي) صنايع و هنرها( رفولكلو هنر و مهارت -4

 ؛طراحي -5

 ؛خالق) صنايع و رهنگيف (توسعه يا رسانه هنرهاي -6

 .تغذيه -7

 گيري شهر خالق نشان داده شده است.  چارچوب شكل 2در نمودار 
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  خالق شهر گيري شكل چارچوب :2 نمودار

  
 آن يها يژگيو و منتخب شهرهاي بررسي -4

 مورد يمفهوم لحاظ به ها شاخص و ها يرساختز اركان، محور سه اساس بر نوشتار ينا در خالق شهر
 زندگي، محل مطلوبيت و كيفيت جمله از چندي متغيرهاي به رويكرد اين در .است گرفته قرار بررسي
 سه نمونه براي راستا همين در است. شده اشاره خالق شهرهاي ايجاد در ... و اجتماعي تنوع و برابري
 ارزيابي مورد رويكردها و محورها ينهم اساس بر چين شانگهاي و مجارستان بوداپست اتريش، وين شهر
  .اند گرفته قرار

 شهر خالق

 اركان

 مردم

ي ها بنگاه
اقتصادي

 فضا

پيوندها و 
ارتباطات

ها زيرساخت  

هنر و فرهنگ
 

بسترهاي اجتماعي
 

صنايع با–صنعت
صنايع با  فناوري باال

 فناوري باال

بسترهاي دانش

ها شاخص  

 رهبري

يريخطرپذ  

 ابتكار

 يريپذ انعطاف

آوازهانداز و  چشم
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 گيري جهت با يشهر يطمح ييرتغ« عنوان با اتريش كشور در ينو شهر در اي هپروژ 2000 لسا در 
 اي همحل و انتخاب سازي آماده طرح يبرا شهر از يقسمتاجرا شد كه بر اساس آن  »يانسان يطمح ساخت

   يباًتقر كه شد ساخته يمسكون يها مجموعه هكتار 10 حدود .شد بنا »ينماش بدون شهرك« اسم به
 يطيمح يستز يقعال كه ينيو شهروندان يبرا كه بود آن طرح ينفلسفه ا داد. جا خود در را خانوار 200
 يكسان كه بود ينا ينماش بدون شهرك در سكونت شرط يناول دهند. پرورش را يقعال ينا دارند، يقو
 نتواند ينماش كه شد يطراح يطور شهرك ينا و باشند داشته ينماش يدنبا ،كنند يم يزندگ ينجاا در كه
 نقل و حمل به يدسترس كه گرفت قرار ييجا در شهرك ينا مكان حال ينع در اما شود. داخل آن به

 يباز محل يهتعب شد، گرفته بكار طرح ينا در كه يگريد ابتكار بود. خوب ياربس اتوبوس و مترو يعموم
 ها بچه يباز يبرا يقسمت يمسكون بلوك هر در بود. يمسكون يها مجتمع همكف طبقه در كودكان
 ياتاق ،كودكان يباز محل كنار در كه بود ينا ابتكار اما است، ينو در يمتداول اقدام البته كه شد ايجاد
 هم كار ينا علت .ينندبنش آنجا در بتوانند ها بچه ينوالد تا كردند درست مادرها و پدر استراحت يبرا
 مردم ياجتماع ارتباطات يياروپا يكشورها در معموالً بود. ياجتماع ارتباطات يبرقرار امكان يشافزا
 كودكان يباز محل كنار اتاق در ينوالد نشستن .شناسند ينم را يگرهمد ها يههمسا و است كم ياربس

 يگرهمد همه كه گرديد مشخص كارابت اين سازي پياده از سال دو از بعد شد. ياجتماع ارتباطات به منجر
 ينا يتجذاب باعث ها ينوآور ينهم است نامتداول امر يك ينا يغرب فرهنگ در ينكها با ؛شناسند يم را

 عمل چگونه ينندبب تا كردند يم يدبازد محله ينا از شهر، يگرد يجاها از افراد، از ياريبس و شد محله
 اركان با شهر اين در شد. ينماش بدون شهر هنگفر گسترش و يجترو موجب يتجذاب ينهم .كند يم

 شاخص از استفاده با همچنين و گفرهن و اجتماعي بسترهاي زيرساخت با و ارتباطات و پيوندها و فضا مردم،
   برسند. خالق شهر اين يجادبه ا اند توانسته ابتكار

 را دانوب رودخانه يدهسامان طرح ،يسمكمون يفروپاش از بعد شهر ينا در است. بوداپست يگرد نمونه
 در يريجزا است، يضعر ياربس شود يم رد بوداپست از كه يبخش در دانوب كه ييآنجا از ؛كردند يهته

 از بوداپست يشهر يريتمد .گرفت ينم صورت ها آن از اي هاستفاد يچه قبالً كه شده جاداي رودخانه
 را ياديز يتجمع كه ساخت ييها كافه ها آن در و كرده استفاده يرجزا ينا يستيتور و ياقتصاد يلپتانس
 يك شدن زنده -2 و ييزا اشتغال -1 :از است عبارت شهر در يتخالق ينا يرتأث .كرد يم جلب خود به

   .)8 :1389 ،ها يشهردار (ماهنامه مرده يفضا
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 ساختزير يريكارگ به با و اقتصادي يها بنگاه و فضا اركان با كه شود يم مشاهده بوداپست در بنابراين

   منجر شهر اين در يرگذارتأث خالقيت به چگونه رهبري و ابتكار شاخص از استفاده و فناوري با صنايع
 است. گرديده

 بازرگانان از ياريبس است. شده شناخته جهان جذاب شهر يندوم لندن، از پس ينچ شرق در يشانگها
 دست به را جهان شهر ينتر جذاب ستنخ رتبه شهر ينا يلدل ينهم به و دارند ياديز عالقه لندن به جهان
 جنگل شهر به خارج، يايدن و ينچ يانم رابط و يتجمع از يزلبر و آسا غول يشانگها است. آورده
 با ،دارد قرار تسه يانگ جنوب در پو هوانگ رودخانه چپ كرانه در شهر ينا است. معروف ها خراش آسمان
 به بخش ود به يشانگها شهر دارد. يمعن »يادر فراز رب« ينيچ به نامش و آرام يانوساق از ياندك فاصله

 .باشد يم يدجد يمعمار با آن ساخت تازه يهناح يشرق بخش كه شود يم يمتقس رودخانه يلهوس

 رو و يشرفتهپ ياقتصاد با مدرن شهر يك را يشانگها ،ينظرسنج مورد افراد از درصد 42 به يكنزد
 از است. يسن مسلمان ها آن يتاكثر يند و است يترك تر بيش قهمنط ينا مردم زبان .اند دانسته توسعه به

 يشگاهنما به مربوط كه است 2010 اكسپو يشانگها منطقه حاضر حال در شهر ينا جالب نكات
 اكسپو در فراوان هاي يتخالق و ابداعات ارائه يلدل به يشانگها شهر .باشد يم 2010 سال در المللي ينب

 يشهرها تيسل در را خود نام و يردبگ را »پروژه و طرح شهر« عنوان ونسكوي سازمان از توانست ،2010
 شد سبب و كرد عمل ينچ يبرا يپرتاب يسكو عنوان به واقع در 2010 ياكسپو .كند ثبت جهان خالق

 ارائه با تا دارد قصد يشانگها گذارد. يانجهان يتماشا به را خود يدجد اختراعات و ابداعات ،كشور ينا تا
 يدوارام و شود يلتبد يانوسيهاق و ياآس منطقه شهر ينتر خالق به خالق، يعصنا توسعه و يدجد ياه طرح
 در ابداع« برند به را »يشانگها ساخت« برند بتواند كه كند يشرفتپ ينهزم ينا در يحد به است

 .)113 :1389 ،(خسروي دهد ييرتغ »يشانگها

 يرز در ،كنند يم يرو يادهپ يدكنندگانبازد كه يحال در عني؛ ياكسپو پارك در يرزمينز به ها زباله پرواز 
 ،اكسپو موضوع بر تمركز با پارك ينا در هستند. پرواز حال در يهثان در متر 20 سرعت با ها زباله ها آن يپا
 آن يط كه شده ابداع يستميس ،پارك يزگيپاك حفظ يبرا ينهمچن و است »بهتر يزندگ بهتر، شهر« كه
 كه يستمس ينا .شوند يم يدهمك يرزمينز به يهثان در متر 20 سرعت با ها، دان زباله در نييختر دور مواد

 زباله يها سطل از يجاروبرق همانند را ها خاكروبه و زباله ،باشد يم خالء لوله و ينتورب و كانال به مجهز
 ها زباله ،يرزمينيز دفع تا مكش يندفرا يط البته .برد يم يرزمينز در زباله مخازن به مكش با و كرده جمع

  .)113 :(همان شوند يم دفع زباله هاي يستگاها در يتنها در و ييگندزدا ،يهتصف ،متراكم ،منفك هم از
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 با همچنين و آوازه و انداز چشم و اقتصادي يها بنگاه فضا، همچون اركاني يريكارگ به با شانگهاي 
 ابتكار، همچون ييها شاخص و فرهنگ و هنر و فناوري با صنايع دانش، بستر زيرساخت سه از استفاده
  .مبدل گردد خالقيت عرصه در شهرها ينتر موفق از يكي عنوان به توانسته رهبري و يريپذ انعطاف
  
  گيري نتيجه
 شهر نظري مباني مطالعه از هدف است. شهر كنوني يتهو خالق شهر يها مشخصه و ها يژگيو از
 اساس بر همچنين و دارد وجود آن در كه هايي يتظرف با تهرانتالش شود تا  كه است ينا خالق
 يتهو به و شوند يزمتما ينكها يبرا كالنشهرها گردد. مبدل جهانشهر به كشور ساله يستب انداز چشم
 و كنند يلتبد جهانشهر به را خودشان شدن يجهان يندفرا در كنند يم تالش برسند، خودشان ياصل

  باشد. يرگذارتأث المللي ينب يندهايفرا در كه شوند يلتبد يشهر به تا كنند يم تالش
  

  
تهران خالق شهر گيري شكل بسترهاي :3 نمودار  

  
 اما است. گرفته شكل يجهان يروند اساس بر كه يمدار قرار يصنعت يميپارادا در ما حاضر حال در

 يبرا كه است ينا جالب نكته .روند يم شيپ يمحور دانش عصر سمت به حاضر حال در جهانشهرها
 يا منطقه يا كشور شهر، يچه يعني است. انتخاب راهش تنها محور دانش عصر به يصنعت عصر از حركت

 در تفاوت ،يمعمار در تفاوت يعني يدانش يفضا .گردد ينم محور دانش و يانبن دانش يعيطب يروند با
 يها پارك ،)Knowledge worker( يدانش كاركنان به ييادز توجه باعث كه مهاجر جذب و يزير برنامه
 يصنعت عصر از كه است ينا شدن يدانش يبرا راه يك .گردد يم يدانشگاه و يدانش مراكز و يفناور
 كه است يفرهنگ صنعت ،كنند يم توجه آن به مهم يشهرها كه مهم يقمصاد از يكي .يريمبگ فاصله

 شهر خالق تهران

 بسترهاي دانش

 بسترهاي اجتماعي  هنر و فرهنگ
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 باشد يم اي يانهرا هاي يباز و ينماس ،يسمتور صنعت ،يفرهنگ صنعت يقمصاد است. صنعت عصر مكمل
 ينوآور منشاء .باشد يم انسان يزن آن منشاء و گردد يم مناطق و شهرها از ياريبس يتهو كننده يينتع كه
 انتخاب جز يا چاره اش ييدرآمدزا و ياقتصاد توسعه يبرا تهران بپذيريم كه است اين دانش يدتول و

 دو يدبا آن انداز چشم به توجه با تهران شهر در ينوآور يبرا ندارد. يفرهنگ صنعت عصر و دانش عصر
 و يدانش يتهو ممتازش، يتهو كه يانيبن دانش شهر به شهر يرتصو ينكها اول :شود يجادا ينوآور نوع

 چه با و چگونه ينكها يعني گردد يريتمد ،ييرتغ يرمس ينكها دوم و ؛گردد يلتبد است يفرهنگ
 بخش چون .يمده حركت يدانش يشهر و انداز چشم سمت به را تهران يا نوآورانه و القخ يكردهايرو

 داشته خالقانه يها هدف يدبا اول ؛گردد يبرم حركت يرمس به حوزه هر در ينوآور و يتخالق از يمهم
  .)76 :1390 ،الياسي دكتر( يمباش داشته خالقانه يرهايمس ينكها دوم و يمباش

 و تگزاس آستين مانند يتر كوچك شهرهاي و برلين نيويورك، لندن، مانند نجها بزرگ شهرهاي در
 براي فقط اولويت اين اما است. شده تبديل راهبردي اولويت يك به خالق و صاديتاق توسعه نيوكاسل

 كيفيت افزايش باعث فرهنگي و خالق هاي يتفعال بلكه نيست، اشتغال و ثروت توليد يها فرصت ايجاد
 و نوآورانه تفكر توانمندي باعث ؛كنند يم كمك محالت در زندگي كيفيت به و شوند يم شهري زندگي
 براي هفزايند رقابت با مواجهه در شهر هويت به و شوند يم اقتصاد يها بخش سراسر در مسئله حل

 فرهنگي و خالقانه هاي يتفعال همين .دهند يم شكل هويتي بازشناسي و گذاري يهسرما استعدادها،
 كه اجتماعي يها گروه و محالت براي ييها فرصت و هستند اجتماعي توسعه براي قدرتمند اي يلهوس

 و شهرها خالق، و انساني هاي يهسرما جذب براي .سازند يم فراهم باشند يم مساعدينا وضعيت دچار
 از يرغ شوند. بديلت خالق شهر به بتوانند كه باشند داشته خاص هاي يژگيو بايد آن به وابسته مناطق

 فرهنگي و اجتماعي بسترهاي برتر، يآور فن با صنايع ويژه هب و صنعت )و... ها دانشگاه( دانش بسترهاي
 خود به يمهم جايگاه اجتماعي برابري و زندگي كيفيت زندگي، محل مطلوبيت اجتماعي، نوعت :چون

 ديگر شاخصي عنوان هب فرهنگ و هنر شهر، يك در خالق هاي يهسرما جذب بر عالوه ؛اند داده اختصاص
 يهنر ،يفرهنگ يعصنا خالق، طبقه مفهوم سه بر خالق شهر .آيند يم شمار به خالق شهرهاي براي
و  است فراهم تهران در خالق شهر تحقق يبسترها و ها ينهزمبنابراين  دارد. يدتاك يفناور و علم و خالق
 ،يفرهنگ هاي جاذبه ،يمذهب هاي يتظرف ،يفرهنگ ،يهنر ،يخيتار سابقه وجود با تهران قطعاً
 خالق شهر تحقق جهت در تواند يم خالق يعصنا و يفناور و علم يدوركر اندازي راه ،ها نامه يشنما

  .كند حركت
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  :تاكنون 1387 سال از تهران شهر ريزي برنامه و مطالعات مركز انتشارات عناوين

  كتب:
 كالنشهرها محيط در رودكناري نواحي در تفرجگاهي طراحي  
 شهري سبز فضاي محيطي زيست مديريت  
 انساني هاي سكونتگاه (گزارش شدن جهاني فرآيند در شهرها(  
 تهران كالنشهر محيطي زيست راهبردهاي و ها چالش سمينار مقاالت جموعهم  
 سالمت ارتقاي براي شهر محالت و شهروندان توانمندسازي راهنماي  
 مقررات) و قوانين ملي، (راهبردهاي هوا آلودگي  

 ايران حقوق در اصد و هوا آلودگي  
 ليمح هاي دولت عملي راهنماي و (اصول بحران مديريت( 

 سالم شهري ريزي برنامه  
 دانش مديريت راهبردي آوري فن  
 ايران در مردم توسط شهرداران مستقيم انتخاب سنجي امكان  
 تهران كالنشهر بر تاكيد با كالنشهرها پايداري مباني  

  
  شهر: دانش هاي گزارش

 اقتصادي گروه و جهانشهرها G24   شهروندي و كودكان  
 جهاني شهرهاي شبكه رد سست پيوندهاي و ها چاله سياه   شهروندي نظارت و فعال شهروندي  
 كانادا اونتاريو، استان هاي شهرداري در فرهنگي ريزي برنامه بر مروري   خانوار سرپرست زنان اجتماعي و اقتصادي وضعيت مطالعه  
 باالدستي اسناد در شهروندان مشاركت جايگاه   راهكارها و ها چالش تهران، شهر فرسوده هاي بوس ميني جايگزيني  
 كشور سياسي پايتخت انتقال موضوع بر تحليلي   مسكن و زمين ليزينگ   
 شهروندي وضعيت   تاكيد با كالنشهرها جهاني جديد جايگاه در المللي بين هاي سازمان نقش 

  كالنشهرها شهرداران مجمع بر
 شدن جهاني فرآيند در شهري ديپلماسي   شهري مديريت حوزه در يابي مسئله  
 شهرداري در پاسخگويي سئوليتم جايگاه   براي هايي (آموزه جهاني شهرهاي شبكه در استانبول شهر جايگاه بررسي 

 تهران)

 سوخت جايگزيني با تهران شهر هواي آلودگي كاهش بررسي CNG   پساملي دوران در شهروندي 

 تهران استان در ها يارانه كردن هدفمند قانون اجراي اثرات   هاي (پارك شهري سبز فضاهاي و ها پارك طراحي در جديد رويكردهاي 
 محور) موضوع

 شهري خوب حكمراني   تهران شهر بر تمركز با شهري مديريت در غيرعامل پدافند مفاهيم 

 شهري هاي طرح در زيرزميني فضاهاي جايگاه   سالم شهري ريزي برنامه شهري: مديريت و ريزي برنامه در جديد رويكردهاي 

 ،شهروندان حمايت و مشاركت از تصور مشاركت   ايجاد و شهرها در هوا آلودگي كنترل جهت ابزاري  سبز؛ عوارض 
 ها شهرداري براي پايدار درآمدهاي

 ها استان سهم به توجه با ايران داخلي ناخالص توليد اجمالي بررسي   شهر و تهران كالنشهر سبز فضاي هاي برنامه و ها طرح تطبيقي بررسي 
 چين گوانگژو

 فرحزاد دره رود وضعيت بررسي   مناطق بر تاكيد با خانوار سرپرست زنان سكونت كيفيت و مسكن وضعيت 
  تهران شهر گانه 22

 شهروندي و معلوليت   شهري درون هاي تونل بر محتمل خطرهاي 

 كالنشهرها در آن مديريت و (برف) سفيد بحران   اداره مالي تأمين در دولت كمك جهاني تجارب بررسي  پايتخت؛ و دولت 
 شهري مديريت در پايدار درآمدي منبع عنوان به ها پايتخت

 ها) جريان فضاي عصر در ملي توسعه براي (ابزاري شهري ديپلماسي   شهر اجتماعي نيازهاي بر تمركز با تهران؛ شهر در ها راه پياده طراحي 

 پايداري رويكرد با محالت شهري منظر مديريت   تهران شهر در حادثه فرماندهي سامانه 

 تهران شهر گانه 22 مناطق در ازدواج وضعيت مطالعه   تهران در پايدار نقل و حمل به يابي دست هاي سياست ارائه و بررسي 

 تهران شهر در طالق وضعيت مطالعه   معابر زدايي يخ دستورالعمل تهيه الزامات 

 بر تاكيد (با اي منطقه و ملي سطح بر آن تأثيرات و جهاني مالي بحران 
  )تهران شهر

 حوادث در مشاغل و ها سازمان خدمات استمرار برنامه 

 تهران شهر در سازي بلندمرتبه ضوابط بررسي   سفر تقاضاي مديريت )TDM(  
 سالمندي و شهروندي   شهري نقل و حمل در ارزش مهندسي  
 شهري كشاورزي   اجرايي پيشنهادهاي ارائه و جهاني تجارب بررسي پايتخت؛ حريم مديريت 
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 نقل و حمل هاي الشچ و كالنشهرها    
  مديريتي: هاي گزارش

 ها يارانه كردن هدفمند قانون اجراي هاي هزينه و درآمدها ارزيابي  شهرها در پاك نقل و حمل هاي روش انواع بررسي 

 تهران) استان بر تمركز (با ايران در اقتصادي رشد راهبردهاي و ها چالش بررسي   به توجه با تهران شهر ايهو آلودگي كاهش در شهرداري برنامه تحليل 
 شهرداري انداز چشم و نقش

 بر تمركز (با كامل اشتغال به يابي دست راهبردهاي و ها چالش بررسي 
  تهران) استان

 ارائه و اعتياد از پيشگيري و مبارزه درخصوص شهرداري عملكرد ارزيابي 
  الزم رهنمودهاي

 پنجم برنامه كاماح با آن مقايسه و كشور 1394 سال بودجه اليحه بررسي 
  1389 سال بودجه و

 كالنشهر بر تأكيد با ايران در شهري نظام سياسي اقتصاد بر مدخلي 
 تهران

 آن در ايران جايگاه و 2414 سال در بهروزي شاخص گزارش   ،و نشاني آتش سازمان رساني خدمات هاي شيوه و ها توانمندي امكانات 
 تهران شهرداري ايمني خدمات

 89 لغايت 84 سال (از تهران هرداريش عملكرد گزارش(   بحران مديريت در تهران شهرداري نقش بر مروري 

 شوراياران) ديدگاه (از تهران شهر مشكالت و مسائل بررسي   (تهران) ايران در الكترونيك گردشگري نيازهاي و ها ضرورت بررسي 

 تهران) استان بر تاكيد (با ايران در تورم كاهش راهبردهاي و ها چالش بررسي   هاي سامانه ادواري هاي آزمون مراكز توسعه و ايجاد مديريت و ساماندهي 
 پروژه) اول (فاز خودرو انواع براي CNG رساني سوخت

 در فعال داخلي و المللي بين پژوهشي و علمي هاي سازمان و مراكز معرفي 
  شهري مديريت حوزه

 طرح، برنامه، موردي (بررسي شهري منظر طراحي ضعف و قوت نقاط 
 آباد) نعمت شهري منظر طرح نظارت و اجرا

 عملكرد بر مبتني ريزي بودجه مباني   تهران شهردار انتخاب نحوه درخصوص تهراني شهروندان نظرات بررسي 

 تهران شهر ريزي برنامه و مطالعات مركز 89 سال عملكرد گزارش   يها تاكسي (جايگزيني تهران تاكسيراني ناوگان نوسازي طرح بازنگري 
 فرسوده)

 راهكارهاي و تهراني شهروندان اجتماعي هويت ابعاد و وضعيت شناسايي 
 روگذر هاي پل جاي به پياده عابر زيرگذر احداث مزاياي و معايب ارزيابي   آن ارتقاء

 جدايي تهران كالنشهر در يكپارچه مديريت الزامات و ها ضرورت) 
 فرصت) يا ديدته تهران؛ كالنشهر از شميرانات و ري هاي شهرستان

 شهر مسكوني محالت در اي حاشيه پارك جا ساماندهي راهكارهاي 

 عمومي بهداشتي هاي سرويس مديريت و نگهداري احداث، ضوابط بررسي  بتني هاي زباله مديريت 

 الزامات) و ها ضرورت بر تاكيد (با آن تحقق در شهرداري نقش و اقتصادي جهاد  مدرن ساختار با اسالمي شهرهاي با تهران تطبيقي ي مقايسه 

 محوري محله رويكرد با شهر امور اداره در شهروندان مشاركت ساماندهي 
 پل تونل، مانند نقل و حمل هاي پروژه هزينه تأمين بر مؤثر عوامل معرفي 

 برداري بهره عوارض دريافت محل از طبقه دو هاي بزرگراه و

 شهري هاي المان طراحي در ارگانيك هاي فرم جايگاه   تهران شهرداري از شهروندان رضايت سنجش ابزارهاي و ها شاخص 

 تهران شهر در عمودي سبز فضاي اجراي تحقق سنجي امكان  اول) (فاز شهري هواي در مواد خوردگي 

 (دوام) محله اضطراري واكنش داوطلب طرح  پيشنهادي ضوابط ارائه و تحليل  مطالعات، تهران؛ شهر در سازي بلندمرتبه 

 تهران شهر در محالت سراي در مستقر بازي اسباب هاي خانه عملكرد ارزيابي  تهران شهرداري از شهروندان رضايت سنجش ابزارهاي و ها شاخص 

 راهكارها و ها ضرورت  دهنده، آموزش شهر  تهران شهر مناطق در سرپناه و مسكن وضعيت -)1( شهر در عدالت 

 عملكرد درخصوص نتهرا شهرداري كاركنان از نيازسنجي و نظرسنجي 
 شهرداري

 طرح مديريت مباني 

 انتخاب و ها شهرداري هاي مأموريت و وظايف پيرامون تطبيقي مطالعه 
 جهان مختلف شهرهاي در شهرداران

 تهران شهر مزروعي اراضي و باغات از حفاظت و ساماندهي 

 با ها آن مقايسه و شهري نقل و حمل ريزي برنامه موفق هاي نمونه معرفي 
 تهران شهر

 ارائه و محالت سراي در سالمت خانه وري بهره ميزان بررسي 
 الزم رهنمودهاي

 فرسوده هاي پهنه نوسازي و بهسازي براي بهينه مداخله نظام بررسي 
 تهران شهر

 بخش به اجتماعي و فرهنگي هاي فعاليت واگذاري وضعيت بررسي 
 تهران شهر در خصوصي

 موردي: (مطالعه تهران شهر بتني هاي پل هاي خرابي ارزيابي و شناسايي 
 خاني) صنيع شهيد پل

 تهران شهر در گردشگري توسعه عوام ترين مهم بررسي 

 شهر شدن الكترونيكي پيامدهاي و ها فرصت ها، چالش ترين مهم بررسي 
  SWOT مدل از استفاده با تهران

 بعثت) – شوش (حدفاصل تهران شهر جنوبي محور ساماندهي طرح 

htt
p:/

/rp
c.t

eh
ran

.ir



 

 با جهان كشورهاي و ايران الكترونيكي آمادگي ميزان اي همقايس بررسي 
  تهران شهر به ويژه نگاهي

 خوابي كارتن پديده: با مواجهه در اجتماعي گذاري سياست 

 تهران شهر زيست محيط وضعيت (SoE) )86-1377(  انگلستان كشور در محالت توسعه و اجتماعي هاي مشاركت موفق الگوهاي تبيين 

 ديدگاه از نواحي و مناطق مرزهاي در موجود مشكالت و مسائل بررسي 
 تهران) شهرداري 17 و 14 نواحي و مناطق مرزهاي  موردي: (مطالعه شهروندان

 مالكيت تحت سينماهاي اداره سازي بهينه راهكارهاي تدوين و مطالعه 
 آن در خصوصي بخش نقش تعيين و شهرداري

 تهران شهر در سازي شبكه بر دتاكي با اجتماعي سرمايه هاي ظرفيت شناسايي  تهران) شهر هاي سيالب موردي: (مطالعه آن مديريت نحوه و شهري هاي سيالب 

 راهكارهايي ارائه و تهران در تاكسي رانندگان اجتماعي وضعيت بر تحليلي 
 ها آن پذيري مسئوليت و عمومي اعتماد افزايش براي

 تهران شهر در صليف مهاجر كارگران اقتصادي و اجتماعي آثار مطالعه 

 مواد منابع بر الكترونيكي ضايعات از بازيافت 
 درآمدهاي بر آن تأثير و ها مزيت ها، ويژگي زمين؛ ارزش بر ماليات 

 تهران شهرداري

 گانه 22 مناطق در شهري خدمات و شهروندان سالمت وضعيت بررسي 
 »راهبردها وضعيت، تحليل مباني،« تهران در اجتماعي انسجام توسعه   تهران شهر

 هوشمند نقل و حمل هاي سيستم از استفاده ضرورت (ITS) الكترونيك شهر در  ،تهران) شهر در اي (مطالعه نسلي تحليل و فرهنگي مصرف شهر 

 جايكا مطالعاتي طرح در تهران كالنشهر اي لرزه پذيري آسيب بر مروري 
  موجود وضع بر نگاهي با

 خياباني كار كودكان يدهپد با مواجهه در اجتماعي گذاري سياست 

 شهري مقياس در اجتماعي توسعه مفهوم تدوين 
 با آن تناسب و خدمات و امكانات فضايي توزيع - )2( شهر در عدالت 

  تهران شهر مناطق در ساكن جمعيت
 جامع طرح ارزيابي   شهري طراحي رويكرد با ميادين فضايي كيفيت ارتقاء بر مؤثر عوامل بررسي 

 تعيين )؛1( اولويت در اجتماعي مسائل شناسايي هاي گزارش سلسله 
 مردم نظر از مهم اجتماعي موضوعات

 حريم ريزي برنامه و پايتخت حريم ريزي برنامه و مديريت راهبردي برنامه 
 بابايي بزرگراه شمال

 تهران شهر و ملي سطح در تجربي مطالعات دريچه از اجتماعي اعتماد   تهران شهري تقسيمات اصالح 

 شهري آبخيز حوضه راهبردي مديريت و ريزي برنامه در محيطي زيست ممفاهي  ايران جايگاه و 2010 سال در انساني توسعه 

 بندي اولويت مدل تدوين منظور به اجتماعي هاي شاخص شناسايي 
  شهري خدمات و كودكان -)3( شهر در عدالت   شهري حوزه مسائل و موضوعات

 شهر در رنگ  الكترونيك شهر توسعه بر شهروندي هاي آموزش نقش 

 تهران شهر در آن ارتقاء راهكارهاي و شهروندي هويت  خطوط ارزيابي BRT المللي بين استاندارد با تهران 

 خطوط واگذاري نحوه BRT خصوصي بخش به  اجتماعي كارآفريني و ها شوراياري  
 راهبردهاي ارائه و فرسوده هاي پهنه در مداخله تجارب تطبيقي بررسي 

 مردم مشاركت بر يمبتن

 :مدل دوم: فاز (گزارش مواد منابع به الكترونيك ضايعات از بازيافت 
 مالي) مدل و مواد گردش

 در خاكي هاي شيرواني پايدارسازي نوين هاي روش مقايسه و بررسي 
 اجرا) مرحله (در شهري زيرساخت هاي پروژه محيطي ستيز پيامدهاي ارزيابي   گوناگون شرايط

 تهران شهر در ها آن از استفاده تأثير و ساز و ساخت جديد هاي تكنولوژي 
 ارائه و تهران شهرداري مالكيت تحت استخرهاي وري بهره ميزان بررسي 

 خصوصي بخش با آن مقايسه و آن وري بهره افزايش براي جديد راهكارهاي

 تهران بازار راه پياده ارزيابي  عفاف و حجاب موضوع در شهرداري اقدامات بر نظري و نقد  

 تهران شهر در ساختمان انرژي مميزي  
 نيازها بررسي ؛تهران شهر جوانان ورزشي و فرهنگي اجتماعي، سنجينياز 

 فرهنگي و اجتماعي يها برنامه و ها تيفعال از جوانان يبردار بهره ميزان و
  تهران شهرداري ورزشي و

 شهري امور در شهروندان مشاركت بررسي   بيست مناطق و تهران كالنشهر در آن گسترش و مخدر مواد مصرف سوء به شگراي 
  راهكارها) و پيشنهادها موجود، وضع تبيين و تحليل نظري، رويكرد و (مباني دوگانه و

 ارزيابي و (معرفي خانوار سرپرست زنان اجتماعي -اقتصادي توانمندسازي 
  تهران) شهرداري عملكرد

 موردي (مطالعه روزام تهران مساجد مدرن چندگانه كاركردهاي بررسي 
 غرب) شهرك جامع مسجد

 تهران شهرداري مناطق پشتيباني) هاي (پايگاه بحران هاي اتاق وضعيت بررسي 
 توحيد تونل موردي: مطالعه( شهري هاي تونل در ايمني مالحظات(  
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