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 -1مقدمه
در طول تاريخ آنچه موجب برداشتن گامهاي بلند به سوي كاميابي و تغييرات مثبت در شيوه زيست
انسانها شده ،برگرفته از انديشهاي يا نبوغي تكامل يافته بوده است .از دهه  0891توسعه ،به مهمترين بخش
از دستور كار شهرها و مناطق كشورهاي توسعه يافته دنيا تبديل شد و به ويژه در بريتانياي كبير ،استراليا،
اياالت متحده امريكا و كانادا ،برنامهريزي شهرمحور به عنوان مهمترين خط مشي نوآوري محلي سالهاي
اخير پديدار و واژه شهر خالق به عنوان يک موتور محرک مدني تبديل شده است .امروزه شهرها محل تجمع
و نقطه ثقل خالقيت هستند ،شهرها همواره پيشرانه حركت ،تمركز و هدايت انرژي خالق بشر بودهاند .ديدگاه
شهر خالق و نوآور از جمله مباحث جديد در حوزه مطالعات شهر پايدار ميباشد .شهر خالق نه تنها فضايي
است كه در آن خالقيت رشد ميكند ،بلكه كل سازماندهي و مديريت آن به طور خالقانه طرحريزي ميشود.
شهري كه بتواند به شكلي خالقانه استعداد همكاري جمعي را در راستاي ارايه خدمات و پايداري بيشتر به
كار گيرد موفقترين شهر در اين قرن خواهد بود.
شهرهاي بزرگ قرن بيستو يكم با مسائل مشتركي از جمله مديريت توسعه پايدار مواجه هستند .شهر خالق
نه تنها فضايي است كه در آن خالقيت رشد ميكند ،بلكه سازماندهي و مديريت آن به طور خالقانه طرحريزي
ميشود .فلسفه شهر خالق آن است كه در هر شهري هميشه ظرفيتي بسيار بيشتر از آنچه ما در وهله اول
تصور ميكنيم ،وجود دارد .وجود زير ساخت فرهنگي و اقتصادي ،رهبري خالقانه و نقش افراد خالق و نوآور
از جمله امكانات زيرساختي جهت رونق و توسعه پايدار شهري ميباشد .برابر معيار سازمان جهاني يونسكو
شهر خالق شهري است كه از نوآوريها و توانمنديهاي شهروندان در توسعه پايدار شهري استفاده كند و
تفكر خالق ساكنان ،همگام و هماهنگ با مديريت شهري حركت كند .شهر خالق به معناي شهروندان خالق
است .محيطهاي شهري بايد از شرايطي برخوردار باشند كه بتوانند اين سرمايهها را جذب كرده و حفظ
نمايند .اگر بتوانيم شرايطي فراهم كنيم كه مردم بتوانند بر اساس تخيالت بلند پروازانه خود ،فكر ،برنامهريزي
و عمل كنند و فرصتهاي توسعه پايدار به طور مداوم تكامل يابد ،ميتوانيم به تحقق شهر خالق در جهت
توسعه پايدار شهرها نزديکتر شويم.
شهرهاي آينده و گذشته از ديدگاه ذيل نيز قابل بررسي هستند ،شهر صنعتي به منزله شهري است كه
ريشه در انقالب صنعتي دارد ،توسعه (وسعت و جمعيت) آنها كمي است ،اقتصاد وابسته به سرمايه مادي،
كارخانجات و توليدات صنعتي دارند ،عدم سياليت آنها باعث روند رو به نزول در قرن جديد شده است ولي
شهرهاي مدرن يا پساصنعتي ريشه در انقالب اطالعات و دانش دارند ،شكلگيري آنها در مراكز دانش و
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اقتصاد پويا است ،روند توسعه آن با افزايش كيفيت زندگي و سرمايه انساني مناسبت دارد و بستر اقتصاد بر
پايه نوآوري و خالقيت ميباشد (عزيزي.)7 :0980 ،
پيوند ميان اقتصاد و فرهنگ غنايي تاريخي دارد .در ذيل عرصه اقتصادي ،درآمد و اشتغال و در ذيل عرصه
فرهنگي ،خالقيت و هنر ،تبيينكننده چنين پيوندي ميباشد .شهر خالق ،شهري است كه در آن تشكلهاي
مختلف و مستقل از دولت بيانگر و مدافع منافع و خواستههاي اقشار گوناگون هستند و هر يک به نوعي
نمايشي از توانمندي خود در ابعاد مختلف را سعي در ترويج و تبليغ دارند .خالقيت مجراي ورود شهروندان
به عرصه يا حيطه زندگي و مديريت شهري است يا ميتواند باشد .پيش فرض خالقيت اين است كه هر فرد
حق دارد در فضاي خالق ايجاد شده توسط مديريت شهري به نمايش تفكرات و منويات خود كه ريشه در
فرهنگ و تاريخ منطقهاي كه در آن رشد كرده است بپردازد و در ضمن خالقيتهاي بومي از ورود فرهنگ-
هايي كه ميخواهند به جامعه آسيب برسانند مصونيت ايجاد كرده تا شهر به عنوان يک موجود زنده از آنچه
به آنها تعلق دارد به آرامي بهره برد.
ايده شهر خالق براي مديران ،برنامهريزان و شهرسازان باعث گسترش افق ديد و تحليل راهكار در مواجهه
با مسايل شهر ميشود و به تنوع عاليق و عقايد در پهنه شهر احترام ميگذارد .در نهايت شهر خالق باعث
ساري و جاري شدن تفكرات شهروندان براي بهتر شدن محيط زندگي و ارتقاء كيفيت زندگي آنان ميشود
(انصاري .)77: 0981،در هر صورت شهر خالق اين ايده را در بردارد كه در هر شهري پتانسيلهاي مختلفي
وجود دارد و بايد شرايطي را براي تفكر و عمل مردم ساكن شهر فراهم كرد تا بتوانند با قدرت خالقانه خود
در حل مسائل و معضالت شهري مشاركت و نيز در مديريت شهري به صورت محله محوري مشاركت داشته
باشند (ضرابي .)24: 0989،حال براي روشن شدن اين مفهوم به توضيح آن ميپردازيم.
 -2دیدگاه و مفهوم شهر خالق
با توسعه شهرنشيني ،اكنون بيشينه جمعيت جهان شهرنشين هستند و اين روند ،اهميت شهر و شكل
و فرم آن را افزايش ميدهد .يكي از مفاهيم توسعه پايدار شهري ،مفهوم شهر خالق يا طبقه خالق است كه
بر اهميت افراد خالق و داشتههاي آنها در ابعاد مختلف در بافت شهري تأكيد دارد .رويكرد شهر خالق توجه
جهانيان را به خود جلب كرده است .اين مفهوم ،به عنوان يک راهكار ساده و يک مدل عمومي براي شهرهايي
كه درگير تغييرات پساصنعتي در توليد و مصرف بوده و در يک رقابت جهاني براي جذب استعدادها هستند،
مطرح ميشود .ايده شهر خالق يک نظريه كامال مثبت گراست و بر اين موضوع تاكيد دارد كه هر نوع
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رابطهاي بين شهروندان با سازمانها و غيره بايستي كامال دو جانبه و مبتني بر رفع مشكالت شهري و ارتقاء
كيفيت زندگي است .نظريه شهر خالق سعي دارد تا كيفياتي را كه تصوير ذهني يک شهر را براي شهروندان
زيباتر مينمايد تقويت نمايند (غريب و حسينپور .)0 :0980 ،فعاليتهاي فرهنگي كه در گذشته فرض
ميشد اثرات جانبي بر شكوفايي اقتصادي دارند ،امروزه جايگاه بسيار مهمي نزد سياستگذاران و
سرمايهگذاران كسب كردهاند .راهبرد شهر خالق ،به بازسازي كل شهرها نميپردازد ،بلكه به عنوان يک مدل
غالب ،درک مردم از شهرها ،روش زندگي در آنها و انديشيدن به شهرها را تغيير ميدهد .به عبارت ديگر،
اگر بتوان شرايطي فراهم كرد كه مردم بتوانند بر اساس تخيالت بلندپروازانه ،فكر ،برنامهريزي و عمل كنند
و فرصتهاي توسعه وجود داشته باشند ،ميتوان به شهر خالق نزديک شد ،اين فرصتها ميتوانند شامل
اقداماتي براي توليد ثروت و افزايش بازده اقتصادي ،ارتقاء زيباييهاي بصري در محيط شهري يا حل مسائل
اجتماعي باشند (كلهر و شهرداريها .)09 : 0981 ، 011
مفهوم شهر خالق براي مفهومسازي و تصويرسازي از شهرها به طور فزايندهاي از واژگاني مانند "شهر خالق"
(لندري )0888 ،و "طبقه خالق" (فلوريدا )4114 ،استفاده ميكند كه بر اهميت فرهنگ و هنر در بافتار
شهري تأكيد دارند .تا ميانه دهه  ،0881ابتدا در بريتانيا و سپس در آمريكا ،مفهوم شهر خالق تبديل به يک
پارادايم هنجاري و مدلي جديد از جهتگيري سياستها و برنامهريزي شهري شد .لندري نظريهپرداز شهري،
و فلوريدا اقتصاددان ،نماد اصلي "مفهوم شهر خالق" بودهاند .مفهوم شهر خالق عموماً توسط مقامات
شهري ،برنامهريزان شهري ،كسب و كارها و همه افراد عالقمند به توسعه شهر و با هدف بازتعريف شهر به
عنوان يک مركز "خالق" و نيز به عنوان نوعي از برنامهريزي راهبردي به كار ميرود .موفقيت كالن مفهوم
شهر خالق ،به واسطه تغييرات گستردهتر اقتصادي و اجتماعي است كه در نتيجه آن ،خالقيت انساني تبديل
به يک عامل كليدي شده است .تغيير سبک زندگي و كار منجر به ايجاد طبقهاي جديد با عادات يا ويژگيهاي
فرهنگي جديد شده كه بر ارزشها و هنجارهاي جديد نظير فردگرايي ،تنوع ،انگيزش دروني ،خوداظهاري و
آزادي تمركز دارد .تعاريف خالقيت شهري بستگي به ويژگيهاي عمومي جامعه و رشته خاصي دارد كه به
بررسي آن ميپردازد .به طور كلي ميتوان خالقيت شهري را اينگونه تعريف كرد :ظهور يک امر نو و مناسب
از يک فرد ،گروه يا جامعه در شهرهاست .از نظر فلوريدا ،اعضاي طبقه خالق ،از خالقيت براي خلق ارزش
اقتصادي استفاده ميكنند و بر اين مبنا ميتوان آنها را به هسته فوق خالق و افراد حرفهاي خالق تقسيم
كرد .همچنين يک طبقه خدماتي وجود دارد كه در طبقه خالق جاي نميگيرد ،اما وجود آن براي برآورده
نمودن تقاضاي طبقه خالق ضروري است .برخالف فلوريدا ،لندري روي اعضاي اين طبقه جديد تمركز
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نكرده ،بلكه بيشتر به ويژگيهاي خالقيت نظير توانايي تفكر منعطف و برخورد باز با مسائل توجه داشته
است .از نظر وي ،خالقيت از طريق ايدهها و تفكر شكل ميگيرد و فرهنگ به عنوان يک منبع خالق ،اهميت
خاصي دارد .لندري عمدتاً خالقيت را ويژگي يک هنرمند ميداند ،در حالي كه فلوريدا مفهوم اين واژه را
گستردهتر در نظر ميگيرد تا تقريباً همه افرادي كه در دوره پساصنعتي به خلق ارزش ميپردازند ،دربرگيرد.
مدل شهر خالق ،روي تأثيرات و نتايج خالقيت متمركز ميشود .تأثيرگذاري طبقه خالق بر مكان مفهوم
طبقه خالق و خالقيت به عنوان يک سرمايه جديد كه بسيار پيچيدهتر و قويتر از سرمايه مالي است ،فضاي
شهري را تحت تأثير قرار داده و تبديل به پارادايم غالب در اين فضا شده است .فلوريدا و لندري معتقدند
خالقيت براي پيشرفت و سرانجام ايجاد رفاه اقتصادي نياز به يک چارچوب خاص دارد .اگرچه لندري خالقيت
را عمدتاً يک ويژگي فردي در نظر ميگيرد ،معتقد است كه فضاهاي شهري فيزيكي تأثير ناچيزي بر خالقيت
دارند .اما از نظر فلوريدا مكان ،واحد كليدي سازماندهي اجتماعي و اقتصادي دوره ماست؛ پس ايجاد يک
محيط خالق ،تبديل به كليد موفقيت اقتصادي شهرها ميشود .شهروندان از شهر خود انتظار كيفيت زندگي
مناسب دارند و اين مسأله ،اهميت و نقش فرهنگ ،تفريح و سرگرمي ،مصرف و امكانات رفاهي شهري در
ارتقاء مكانهاي مختلف را افزايش ميدهد .شهرهاي خالق حس قوي به هويتشان ،يگانگيشان و تشخيص
نقاط قوت خود دارند .آنها حس روشني از نقاط قوت و ويژگيهايشان كه آنها را ،در تمام حالت جهان
منحصر به فرد ميسازد دارند و آنها قادرند اين چنين حكايتها را در روشن شدن و كامل كردن راه و روش
شرح دهند .شهرهاي خالق ويژگي ضروري پرورش خالقيت را اثبات كردهاند و آن فضاي باز ،شبكهاي و
جامعهاي سيال كه افراد جديد را ميپذيرند و به آساني با ايدههاي جديد و گروههاي مهاجرتي جديد سازگار
هستند ،جشنهاي متنوع تشكيالت اقتصادي و مسئوليت ريسکپذيري دارند (.)Beaker,4119:42
بنابراين ،شاهد تغيير شيوه تفكر نسبت به فضاي شهري و نيروهاي پيشران توسعه در يک شهر هستيم .شهر
ديگر فقط يک فضاي كاربردي با تفكيک زندگي و كار و اشكال استاندارد مصرف و استراحت نيست .شهر
خالق ،داراي ويژگيهاي خاص است؛ يعني شهري كه در مقايسه با ديگر شهرها داراي نشانهها ،عالئم و
الگوهاي خاصي ميباشد؛ و به منظور جذب طبقه خالق ،از تمايز محلي و بومي خود استفاده كرده و آن را
توسعه ميدهد .از نظر لندري ،شهرهاي موفق ،متنوعترين و بامداراترين مكانها هستند .در مدل شهر خالق،
حضور و تمركز هنرمندان ،دانشمندان و نخبگان در توسعه همه جانبه شهر نقش دارد ،چرا كه اين گروهها
خالقيت را تقويت كرده و براي طبقه جديد جذابيت ايجاد ميكنند .اين گروهها همچنين جو خالقيت را در
شهر ايجاد ميكنند .ايده شهر خالق بر نقش هنر و فرهنگ در ايجاد جو مناسب در شهر يا ناحيه ،ايجاد
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تنوع و سبک خيابانها و غيره تأكيد ميكند .به عبارت ديگر ،خالقيت شهروندان خالق ،فضاي مناسب براي
مردمي در كالس جهاني را فراهم ميكند .شهر خالق پديدهاي است كه امكان دارد در هر دورهاي وجود
داشته باشد .اما هيچ محيط شهري براي هميشه به صورت خالق عمل نميكند (هاسپرز.)91 :0981 ،
چارلز لندري ،معتقد است كه شهرها يک منبع حياتي دارند و مردمشان در شهرهاي مدرن ،خالقيت را بايد
جايگزيني براي منابع طبيعي بومي و دسترسي به بازار تلقي كرد .او خاطر نشان ميكند كه امروزه بسياري
از شهرهاي جهان با دورههاي گذاري روبهرو هستند كه عمدتاً ناشي از نيروي جهانيشدن است .اين گذارها
از منطقهاي به منطقه ديگر متفاوت اند .در مناطقي مثل آسيا شهرها درحال رشد هستند ،و حال آنكه در
مناطق ديگري مثل اروپا ،صنايع قديمي ناپديد ميشوند و ارزش افزوده در شهرها به ندرت از طريق ساخت
و توليد صنعتي كارخانهاي و بيشتر از طريق سرمايه معنوي (مالكيت معنوي) به دست ميآيد كه در
محصوالت ،فرايند ها و خدمات تجلي مييابد .شهرهاي خالق پتانسيل خالقيت شان را در راههاي مختلف
به كار ميگيرند .برخي شهرها به عنوان مكاني براي خلق تجربههاي فرهنگي براي ساكنان و بازديدكنندگان
عمل ميكنند .اين كار از طريق نمايش و عرضه ميراث فرهنگي يا از طريق فعاليتهاي فرهنگي در زمينه
هنرهاي نمايشي و تجسمي انجام ميشود .برخي ديگر مثل بيروت ،ادين برگ و سالزبرگ جشنوارههايي برپا
ميكنند كه به هويت كل شهر شكل ميبخشند .برخي نيز به دنبال صنايع رسانهاي و فرهنگي گسترده تر
هستند تا شغل و درآمد ايجاد كنند و به عنوان مراكزي براي رشد منطقهاي و شهري عمل كنند .در موارد
ديگر ،با نگرش به ظرفيتهاي هنري و فرهنگي شهر ،يک نقش ويژه و برتر براي عنصر فرهنگ در شهر قايل
ميشوند كه ضمن تقويت هويت فرهنگي شهر و ارتقاي انسجام اجتماعي آن ،قابليتهاي زيستي شهر به
عنوان جايي براي زندگي نيز بهبود مييابد ).(Landry , 4112:27
آنچه كه امروز دولتها ،حكومتها و سازمانهاي محلي با آن مواجه هستند روند رو به افزايش شهرنشيني
و بروز مشكالت اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي از يک سو و ناكارآمد بودن روشهاي مديريت و كنترل
توسعه شهري متداول در رفع مشكالت و تنگناهاي يادشده از سوي ديگر ميباشد و آنان را با اين واقعيت
روبرو ساخته كه نقش اقتصادي شهرها در توليد ناخالص كشورها غيرقابل انكار است؛ به طوريكه گذشته از
تحميل بار عمدهاي از توسعه كشور ،به عنوان مراكزي خالق جهت ايجاد فرصتهايي مناسب براي رفاه و
توسعه شهروندان خود نيز به شمار ميروند .از اينرو ،بازنگري در شيوههاي مديريت ،برنامهريزي و توسعه
شهري ،امري اجتناب ناپذير مينمايد.
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در عصر حاضر شهرها ناگزير از رقابت هستند .رقابت آنها در حوزه بازار جهاني و در تعامل با ديگر شهرها
و سكونت گاههاي شهري در اطراف جهان براي سرمايهگذاري است .چنانچه شهري نتواند براي سرمايهگذاران
امنيت ،زيرساختها و كارآيي الزم را فراهم كند ،قادر به رقابت نيز نخواهد بود (فرزينپاک در شهرداريها011
 )29: 0998 ،شهرهايي كه تمايالت جديد فرهنگي و هنري را كشت داده و نوآوري و صنايع خالق را از
طريق فعاليتهاي پرانرژي هنري ترويج داده و شهرونداني خالق و عادي كه شامل تنوع زيادي از محيط
خالق و محيطهاي نوآور كه يک ظرفيت منطقهاي براي پيدا كردن راهحلي براي مشكالت محيطي جهاني
مانند گرم شدن كره زمين دارند (.)sasaki,4119:91
براي اينكه مديريت يک شهر با موفقيت قرين باشد ميبايست خطمشيهاي اتخاذ شده بر پايه توسعه پايدار
اجتماعي و فرهنگي بوده و سازگار با بسط موزون جامعه شهري باشد .از اينرو ،ارتباطات اجتماعي و فرهنگي
و بهبود كيفيت زندگي براي آحاد شهروندان ميبايست ترغيب شود .امروزه طريقه سازماندهي و مديريت
يک شهر مدرن ،نگرش دوسويه اجتماعي به آن است ،بدين معنا كه از يک سو مقتضيات محلي و از سوي
ديگر اهداف مهم ملي مدنظر قرار گيرند .محيط هاي شهري بايد از چنان جامعيتي برخوردار باشند كه از
يک طرف موجبات توسعه پايدار شهري از طريق طراحي كالبدي (شبكه دسترسي مناسب ،توسعه حمل و
نقل عمومي ،تعيين مراكز اشتغال ،كيفيت فضاهاي باز عمومي) را فراهم آورد و از طرف ديگر زمينههاي الزم
براي مديريت شهري پايدار توسط حكومتهاي محلي را فراهم سازد (حناچي .)74 :0999
شهر خالق داراي يک سري ويژگيهاي مهم است كه در طراحي شهر به آنها توجه ميشود .طراحي اين
شهرها به صورت همه جانبه و چند بعدي است مانند :مشاركت مردم در طراحي و اداره شهر ،مديريت شهري
به صورت محله محوري ،در طراحي اين شهرها پارامترهايي مثل نگرش همه جانبه به مسائل ايمني و امنيت،
مسائل اقتصادي ،نگرش همه جانبه به مسائل زيرساختهاي سياسي ،اجتماعي ارتباطي و اطالعاتي و ...
وجود دارد .افرادي كه در اين شهرها زندگي ميكنند افرادي هستند كه از لحاظ رفاهي و شغلي تامين
خواهند بود .اين شهرها بر مبناي حقيقت طراحي ميشوند و سهولت دسترسي و بهرهبرداري از امكانات شهر
براي تمام افراد شهر وجود دارد.
 -3شهرها و طبقه خالق
به اعتقاد فلوريدا ،طبقه خالق به دو گروه از مردم تقسيم ميشوند؛ گروه نخست متشكل از "هسته فوق
العاده خالق" است كه مشتمل بر طيف وسيعي از جمله برنامهريزان شهري ،دانشمندان ،مهندسان ،اساتيد
دانشگاهي ،شاعران ،رماننويسان ،هنرمندان ،بازيگران ،هنرپيشهها ،طراحان و معماران ،نويسندگان آثار
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غيرداستاني ،ويراستاران ،شخصيتهاي فرهنگي ،گروه مشاوران ،محققان ،تحليلگران و ديگر نخبگان است
و گروه دوم شامل حرفهايهاي خالق است كه در طيف وسيعي از صنايع دانش محور نظير بخشهاي طراحي
شهري مدرن ،خدمات مالي ،خدمات بهداشتي و حقوقي و مديريت تجاري كار ميكنند .فلوريدا معتقد است
گروه اول اشكال يا طرح هاي جديدي را پديد مي آورند كه به سرعت قابل انتقال و بي نهايت مفيد هستند،
در حالي كه گروه دوم در حل مسائل خالق درگير هستند .شهرها يک سيستم فوق العاده پيچيده هستند،
حتي اگر ما نتوانيم به طور كامل آنرا درک كنيم ،حتي اگر ما ملزم به سادگي باشيم ما بايد آن پيچيدگي را
نگه داريم ،براي اين كه پيچيدگي به شهر غنا ،سرزندگي و به طور قابل توجهي سالمت ميدهد به همين
روش تنوع زيستمحيطي و پيچيدگي به سيستمهاي طبيعي سالمت ميبخشد .همچنين تنوع و پيچيدگي
به سيستمهاي اجتماعي و فرهنگي نيز سالمت ميبخشد ،تنوع و پيچيدگي مهمترين اصل در شهر خالق
است ( .)Yenchen,4104:4اقتصاد شهري به سرعت در حال شكلگيري و پروبالدادن به توليد و مصرف
تجربههاي فرهنگي منحصربهفرد است و شهرهايي كه بتوانند خالقيت بشر را به گونهاي موثر به كار گيرند،
در قلب اين تكامل قرار دارند .شبكه شهرهاي خالق ،دسترسي به منابع و تجربيات گوناگون را براي تمام
شهرهاي عضو ،آسان مينمايد تا توسعه صنايع خالق محلي و همكاري جهاني براي توسعه پايدار شهري،
تحقق يابد.
افراد خالق موجب قدرتمند شدن شهر و رشد اقتصادي ناحيهاي ميشوند و اين افراد مكانهايي را براي
زندگي ترجيح ميدهند كه داراي ويژگيهايي نظير خالقيت ،نوآوري و تنوع باشد (رضاييان.)22 : 0981 ،
مشارکت طبقه خالق در ایجاد شهر خالق و توسعه پایدار:
شهر خالق نه تنها فضايي است كه در آن خالقيت رشد مي كند ،بلكه كل سازماندهي و مديريت آن به طور
خالقانه طرح ريزي مي شود .شهري كه بتواند به شكلي خالقانه استعداد همكاري جمعي را در راستاي ارايه
خدمات بيشتر به كار گيرد موفقترين شهر در اين قرن خواهد بود .شهر خالق ،شهرهايي هستند كه قادرند
راه حل هاي جديدي براي مشكالت روزمرهشان ارائه دهند .مفهوم ديگر شهر خالق ،بر توليدات فرهنگي
متمركز است ،يعني توليد كاالها و خدمات فرهنگي با فعاليتهايي در ارتباط قرار ميگيرند كه مركز خالقيت
به حساب ميآيد (موذني خوراسگاني.)020 :0980 ،
فلوريدا در كتاب دومش خاطر نشان ميكند كه ما در حال ورود به" عصر خالق " هستيم ،عصري كه
خالقيت در آن به فاكتور اصلي در اقتصاد تبديل ميشود .او براي رشد اقتصادي نظريه  9تي را ارايه
ميدهد؛ سه فاكتور اقتصادي كه در زبان انگليسي با حرف تي آغاز ميشود  :فناوري ،استعداد و تحمل.
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پس از تاثير رشد فناوري بر شهرها ،نظريه وي از آنجا كه استعداد را پيشران رشد ميانگارد با نظريههاي
جاري تفاوت دارد ،وي سپس با افزودن تي سوم يعني تحمل ،يک گام جلوتر ميرود كه نماد جذب سرمايه
انساني است (فلوريدا)22 : 4114 ،
به كار فلوريدا انتقادهايي شده است؛ از جمله اين كه دامنه مقولههاي شغلي براي تعريف طبقه خالق را
بيش از حد گسترانده است .با اين همه ،مشخص شده است كه او در پيش برد بحث عمومي مربوط به
پيدايش اقتصاد خالق سهيم بوده است ،به موازات اين بحثهاي جذاب و جديد ،كارآفرين خالق نيز پيدا
شد تا معرف افراد موفق و مستعدي باشد كه از تبديل ايدهها به محصوالت يا خدمات خالق براي جامعه
برخوردارند" .بروسيک" در كتابي با عنوان "آزادي و خالقيت" بيان ميكند ما ميتوانيم تفكر خالق را از راه
دخيل كردن تمام افراد ذينفع در خلق يک اثر پرورش دهيم .هرچقدر به سمت استفاده از مشاركت بهرهوران
در توليد يک اثر كالبدي پيش رويم ،به اين معنا كه به توسعه تفكر خالقانه در يک جامعه بها دادهايم .نگاه
بروسيک ،نگاهي فرآيندمحور است به طوري كه دستيابي به خالقيت در طراحي و برنامهريزي بايد فرآيندي
مشاركتي باشد (سعيدي.)7 :0998 ،
از آنجايي كه يكي از اركان شكلگيري شهر خالق ،فضاست بنابراين وجود فضاي عمومي مطلوب در شهر
ميتواند بستر مناسبي را براي شكلگيري شهر خالق فراهم كند .فضاي عمومي مناسب به شهروندان اين
فرصت را ميدهد تا خالقيت خود را در آن به نمايش بگذارند .فضاهاي عمومي مكانهاي بسيار مناسبي
براي مشاركت ساكنان شهر هستند؛ چنانچه مردم در اثر مشاركت با يكديگر در فضاهاي عمومي ايدهها و
خالقيتهاي خود را توليد كرده و در معرض نمايش قرار ميدهند .مشاركت باعث ميشود خالقيت هر
شهروند ،از ميان بحث و گفتگو و تبادل نظر در ارتباطات دو يا چند طرفه به دست آيد.
چرا شهرها باید به شهرهای خالق تبدیل شوند؟
شهرها بهطور فزاينده نقش پويايي در به خدمت گرفتن خالقيت براي توسعه فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و
اجتماعي دارند .تئوري شهر خالق بيان ميكند كه خالقيت -فضاي خالق -مهمترين پيش شرط براي رشد
نوآوري است و اين تئوري شامل ايده هاي متنوع و چشم اندازهاست (.)Romein & Tripm, 4119: 9
شهرها در خالل زنجيره صنعت خالق تمام گستره هنر از كار خالق تا توليد و پخش را در دل خود دارند.
شهرها به عنوان بسترهاي رشد براي گروههاي خالق ،ظرفيت بااليي براي بهرهبرداري از خالقيت دارند و
شهرهاي مربوط ميتوانند با اين پتانسيل دنيا را تحت تاثير قرار دهند .شهرها تاثير نيرومندي بر همكاري
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بخشهاي خصوصي و عمومي دارند كه به شكوفايي كارآفريني خالق ياري و در اقتصاد نوين نقش مهمي
ايفا ميكند.شهرها براي تاثيرگذاري بر صنايع خالق ،به اندازه كافي كوچک و به عنوان دروازهاي براي
بازارهاي بينالمللي به اندازه كافي بزرگ هستند ).(Landry, 4111:97
امروزه بيش از نيمي از جمعيت جهان ،در شهرها زندگي ميكنند .ايده شهرهاي خالق بر اين باور استوار
است كه فرهنگ ميتواند نقش مهمي در نوسازي شهري داشته باشد .سياستگذاران در سياستگذاري
اقتصادي ،هرچه بيشتر ،نقش خالقيت را مد نظر قرار ميدهند .از آنجا كه صنايع خالق به ساختار اجتماعي
شهر ،تنوع فرهنگي و بهبود كيفيت زندگي كمک ميكنند حس وحدت را تقويت و به شكلگيري هويتي
مشترک ياري ميرسانند .عناصر كليدي كه براي به وجود آمدن مناطق و شهرهاي خالق مطرح هستند
شامل :شبكهاي از توليدكنندگان منطقهاي ،بازار نيروي كار محلي يعني تكنسينها و كارگران خالقي كه در
يک منطقه استمرار دارند و ميتوانند در شكلگيري توسعه خالقيت در شهرها و منطقه اثرگذار باشند و
رقابت و همكاري بين مجموعهاي از شهرها كه بتوانند عنصر خالقيت را به منطقه و شهر تزريق كند .همچنين
از جمله ويژگيهاي عمومي هر شهر خالق اين است كه مكاني جذاب براي كاركردن و زندگي شهروندان
خود (به خصوص نسل جوان) ،مكاني جذاب براي گردشگران (صنعت توريسم) ،توانمند در شكوفايي بخش-
هاي اقتصادي (از راه بكارگيري فناوري و مديريت درست آن) و همچنين مركز جذب بنگاههاي مختلف
اقتصادي نوظهور (خوشهها و مراكز تحقيقاتي به ويژه در زمينه فناوري برتر) باشد (رفيعيان.)02 :0980 ،
الگوی نمونه گرایش به مشارکت شهروندان خالق در چشم انداز شهر
بر اساس قوانين شهري ،شهرداري سازماني است حقوقي و محلي و مستقل كه در محدوده شهر براي رفع
نيازهاي عمراني ،رفاهي و خدماتي مردم شهر كه جنبه محلي دارد تشكيل ميگردد و منظور آن اين است
كه امور با مشاركت شهروندان حلوفصل گردد.
فرصت بالقوه ايجاد شهر خالق تنها با تكيه بر استراتژيهاي منفعتطلبانه مديران شهري در جهت توسعه
تحقق نمييابد ،مگر آن كه اين ظرفيتها و مزيتهاي رقابتي موجود شهر ،به عنوان حق همه شهروندان در
بهبود كيفيت زندگي آنها در نظر گرفته شود .در اين راستا تقويت امكانات و پتانسيلها با استفاده از
سياستگذاريهاي منطقهاي مديران ميسر خواهد بود .از آنجا كه چشمانداز هر شهر نقش اساسي در تعيين
سياستها و برنامههاي آينده و جاري آن دارد ،بديهي است نتايج به دست آمده از برنامههاي حاصل از
چشماندازهاي مختلف ،كامال متفاوت خواهد بود .از جمله سياستهاي پيشنهادي حاصل از چشمانداز شهر
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خالق كه جذب سرمايههاي انساني خالق را تسهيل مينمايند ،ميتوان به موارد زير اشاره كرد كه تاثير
مثبت آنها در شهرهاي خالق جهان به اثبات رسيده است.
 حمايت از هنرهاي بومي و محلي. ايجاد امكان استفاده مردم از فضاهاي شهري در ساعات مختلف شبانه روز. حفظ و نگهداري از مجموعههاي هنري و فرهنگي. حمايت از هنرمندان و افراد خالق. برگزاري جشنوارهها ،كارگاهها و نمايشگاهها براي گروههاي مختلف سني. ايجاد فضاهايي مانند كارگاههاي هنري براي فراهم كردن زمينه بروز خالقيت شهروندان. مطالعه در زمينه اولويت نيازمنديهاي شهري و عمومي. تشريک مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني. تاسيس موسسههايي خالق به منظور نوسازي شهرها و خانهها و محلههاي قديمي شهر از طريق خريداريو فروش آنها به منظور تجديد ساختمان و يا اجراي مستقيم طرحهاي ساختماني توسط شهرداري.
 جلب مشاركت مردم به تامين قسمتي از هزينههاي خدمات عمومي (مرادي.)77: 0981 ، -4بررسی تطبیقی تجربیات موفق شهرهای خالق جهان ( :تجربه یوکوهاما و  ....بنویس)
شبكه شهر خالق يونسكو در سال  4112براى ارتقاي توسعه اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي در شهرهاي
جهان آغاز به كار كرده است كه مبناي كار آن ميراث فرهنگي و خالقيتهاي هر شهر مىباشد .شهرهاي
عضو ،ضمن ارتقاي چشمانداز خالق محلي خود ،به مأموريت يونسكو براي ايجاد تنوع فرهنگي كمک مي-
كنند .اعضاي شبكه شهرهاي خالق يونسكو به هفت رشته مختلف طراحي ،ادبيات ،موسيقي ،فيلم ،صنايع
دستي و هنرهاي قومي ،هنرهاي رسانهاي و هنر آشپزي دستهبندي شدهاند .در اين بخش تعدادي از شهرهاي
خالق دنيا با توجه به ظرفيتها و مزاياي رقابتي آنها معرفي شده است:
يوكوهاما :در سال  ،4118پس از گذشت بيش از  071سال از زماني كه كشور براي اولين بار تجارت خارجي
در بندر يوكوهاما را آغاز كرد ،شهر يوكوهاما به مناسبت سالگرد اين رويداد ،طرحهاي توسعه شهري ابتكاري
زيادي را با عنوان مبتكرانه ي "شهر خالق يوكوهاما" به اجرا گذارد .در طول دهه گذشته اين پروژه نوسازي
شهري با هدايت چند نهاد دولت محلي از جمله "مركز خالقيت يوكوهاما" ،يوكوهاما را به عنوان بندري
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تاريخي (كه تنها  21دقيقه از توكيو فاصله دارد و خانهاي است براي برخي از جالبترين رويدادهاي فرهنگي
و انجمنهاي هنري جوان) معرفي كرده است.
در حالي كه پيش از اين جاذبه فرهنگي يوكوهاما با "موزه هنر يوكوهاما" ،تئاترها و سالنهاي كنسرت
متعدد آن شناخته ميشد؛ اما به عنوان شهري با خالقيت قابل توجه شناخته نشده بود و با حمايتي از سوي
هنرمندان جوان همراه نبود .آن چه از ابتدا در دستوركار پروژه "شهر خالق يوكوهاما" قرار داشت ،عبارت
بود از افزايش فعاليت هاي مرتبط با هنرهاي محلي ،جذب گردشگر و صنايع خالق ،بهرهبرداري از منابع
موجود فرهنگي شهر ،ترويج برهم كنش اجتماعي در فضاهاي شهري و محافظت از ميراث معماري شهر از
طريق يافتن راههايي براي باززندهسازي ساختمانهاي تاريخي .براي نيل به اين هدف ،مديريت شهري
يوكوهاما اقدام به راهاندازي مجموعهاي به نام بنک آرت نمود ،بنک آرت به جاي آن كه به عنوان عنصري
مجزا از زندگي روزمره باشد ،بر يكپارچگي هنرهاي معاصر با انجمنهاي محلي و عامه جامعه تمركز كرد.
برخي از اجراهاي اوليه ايشان شامل "غذا و هنر معاصر" و "هنر و بالياي طبيعي" ،عالقه اين مجموعه به
متحد كردن عناصري از همه جوانب زندگي با هنر معاصر را آشكار كرد .نقطه قوت ديگري كه در طراحي
اين مجموعه وجود دارد ،فضاي قهوه خانه ساختمان در طبقه همكف است كه برنامه موثري از رويدادها را
به نمايش ميگذارد و ضمن آن كه نوشيدنيها در آن بسيار ارزان عرضه ميشوند ،براي آنكه اطمينان حاصل
شود ،عالوه بر گردشگران به ساكنان بومي شهر نيز خدمت رساني ميكند؛ درهاي اين فضا تا پاسي از شب
به روي همگان باز هستند.در كنار اين پروژه مهم ،از ديگر نقاط جالب در يوكوهاما ميتوان به سوييتهاي
استيپ اسلوپ (شيب تند) با فضايي جديد و جالب كه اقامتگاههايي را به بسياري از هنرمندان ارائه ميكند
و در مركز شهر نقش ميزبان براي كارگاهها ،نمايشگاهها ،سخنرانيها و ديگر رويدادهاي فرهنگي را ايفا
ميكند ،اشاره كرد (مرادي .)07: 0980 ،شعار غرورآميز "هنر براي هنر" كه در اواخر قرن نوزدهم ظهور
يافت ،تمايل رايج براي وجود تفكيک و تمايز در آداب و رسوم اجتماعي را بايگاني كرد .در گذشته از هنر
انتظار نمي رفت نقشي اجتماعي ايفا كند يا ارزش ديگري غير از ارزش ذاتي داشته باشد .از طرف ديگر
همواره اميد هنردوستان اين بود كه هنر و فرهنگ نقش فعالتري در جامعه بازي كنند و جامعه هنردوستتر
باشد (كاماكورا سوميكو.) 22 :4119 ،
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 -5شاخصهای شهر خالق
چارلز لندري 0يكي از معروفترين پژوهشگراني است كه در باب شهرهاي خلّاق قلم زده است .وي 01
شاخص را براي شهر خالق مطرح ميكند كه به آنها اشاره ميشود.
تشكيل چارچوب سياسي و عمومي خالقيت در شهرها توسط حكومت شهري.
ايجاد برتريها ،تنوع و نشاط در جامعه شهري و بيان و نمايش آنها توسط حكومت شهري.
ايجاد فضاي باز ،اعتماد ،تحمل و قابليت دسترسي توسط حكومت شهري.
كارآفريني ،اكتشاف و نوآوري توسط حكومت شهري.
رهبري استراتژيک ،چابكي و آيندهنگري توسط حكومت شهري.
حفظ استعداد هاي خالق و ترسيم چشمانداز آموزش خالق همگاني توسط حكومت شهري.
تقويت ارتباطات ،اتصاالت رسانهاي و شبكهها توسط حكومت شهري.
تعيين محل و جايگيري افراد خالق در شهرها توسط حكومت شهري.
ايجاد بستر رفاه اجتماعي و قابليت زندگي در شهرها توسط حكومت شهري.
تالش براي حرفهاي بودن و اثربخشي عوامل تشويق به خالقيت شهروندان توسط حكومت شهري.
پس از لندري ،كسي كه بحث مناطق و شهرهاي خالق را مطرح كرد ،پروفسور ريچارد فلوريدا 4است .ايشان
هم شاخصهاي شهر خالق را اينچنين مطرح ميكند:
شاخص فناوري برتر -اندازه گيري از صنايع با فناوري برتر.
شاخص نوآوري -اندازهگيري از تعداد نوآوري هاي آشكار بر طبق سرانه.
شاخص استعداد -بر اساس تعدادي از افراد با درجه تحصيلي كارشناسي و باال.
شاخص ذوب فرهنگي -اندازه گيري از افراد متولد خارج كه در منطقه زندگي ميكنند.
شاخص خالقيت -اندازه گيري تركيبي از نوآوري ،تكنولوژي باال و شاخص طبقه خالق.
استدالل اصلي فلوريدا آن است كه سطوحي از خالقيت و نوآوري مرتبط است با فضاي باز و مدارا با
محيط زيست كه افراد خالق در آن كار ميكنند ،بنابراين گرد هم آمدن اقداماتي از تنوع جمعيتي با اقداماتي
از نتايج خالق از قبيل تعدادي از اختراعات ثبت شده يک رتبهبندي كلي از شهر خالق را فراهم آورده است
(بركنک.)40 :4117،
.Charles Landry

1

2 . Richard Florida: PhD in Urban Planning

13

 -6ابعاد شهر خالق
 شهر خالق و توسعه اقتصادياز ساليان بسيار دور ،با افزايش سطح دانش و فهم بشر ،كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و
ارتقا بوده است .بعد از انقالب فرهنگي اجتماعي اروپا (رنسانس) و به دنبال آن انقالب صنعتي ،موج
پيشرفتهاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد .تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرنهاي
نوزده و اوايل قرن بيستم ميالدي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود .بعد از رنسانس كه انقالبي فكري در
اروپا رخ داد ،پتانسيلهاي فراوان اين ملل ،شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران ،كشورهاي
شرقي روند روبهرشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند .البته بعضاً حركتهاي مقطعي و
موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجايي كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را
نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد ،به سرعت مضمحل گرديد .تالشهاي خالقانه محمدتقيخان اميركبير
در ايران ،نمونهاي از اين دست است.
مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميالدي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد .فشار
صنعتيشدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا
در زماني كوتاه ،شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقبمانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل
گيرد :كشورهاي پيشرفته يا توسعهيافته و كشورهاي عقبمانده يا توسعهنيافته ،با خاموششدن آتش جنگ
جهاني دوم و شكلگيري نظمي عمومي در جهان در كنار به استقالل رسيدن بسياري از كشورهاي
مستعمرهاي ،اين شكاف بهخوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه
چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر ميبرند و بعضي در رفاه كامل؟ از همين دوران
انديشهها و نظريههاي توسعه در جهان شكل گرفت .پس در واقع نظريات توسعه بعد از نظريات توسعه
اقتصادي متولد گرديد.
در اين دوران ،بسياري از مردم و انديشمندان ،چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان
سوم ،تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند .بعضي نيز مدرننشدن (حاكم نشدن
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تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي ميدانستند و مدرنشدن به سبک غرب
را تنها راهكار ميدانستند .بعضي ديگر نيز وجود حكومتهاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعهنيافته
و ضعفهاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مينمودند.
مالحظات اقتصادی در شهر خالق
در راستاي افزايش رفاه و خالقيت شهروندي در بستر توسعه پايدار ساختار شهري ،بايستي تالش بر آن باشد
تا ضمن توجه به تمام طبقات درآمدي اجتماع و خاصه طبقات آسيبپذير اجتماعي و يا اقشار خاص اجتماعي
همچون معلوالن ،سالمندان و كودكان ،امكان بهرهمندي عام از مسكن و خدمات شهري با نرخ بهينه فراهم
شود .تمام نهادهاي اجتماعي در ساختار شهري بايستي به حمايت اقتصادي از طبقات اجتماعي بپردازند كه
در اين بين همكاري نهادهاي شهري و شهرداري ضروري بنظر ميرسد ،بدون رفع مشكالت اقتصادي ساكنان
شهري ،نميتوان توسعهاي پايدار را در سيستم شهري امكان داد كه مي بايست اقدامي اساسي در جهت حل
تورم اقتصادي ،نابرابري بهرهمندي از درآمد ماهيانه و يا فقر ،برداشته شود .در توسعه پايدار شهري نيز بايد
تا حد امكان از ميزان هزينه خدمات و تسهيالت شهري كاست و ضمن كمکهاي مخصوص به طبقات پايين
رتبه اقتصادي از تضاد و نابرابري اجتماعي كاهيد تا امكان بهرهمندي مطلوب همگان از خدمات شهري فراهم
گردد ،اين مهم در روند توسعه پايدار دشوارترين بخش را تشكيل مي دهد كه بايستي در راس اهداف
سياستهاي دولتي در راستاي توسعه پايدار مبتني بر توسعه انساني قرار گيرد ،زيرا كه بدون تامين حداقل
مايحتاج زندگي نمي توان انتظار داشت تا رفاه اجتماعي همگاني در ساختار شهري حادث گردد .بر اين
اساس اهم مالحظات اقتصادي در شهر خالق را ميتوان چنين بيان كرد:
 -0تامين رشد و توسعه اقتصادي شهري
 -4كاهش هزينه حمل و نقل عمومي شهري
 -9تغيير الگوي توليد ،توزيع و مصرف مصالح و مواد
 -2تامين و بستر سازي رشد اقتصادي شهري
 -7بهبود سطح خدمات اقتصادي شهري
 -2كاهش هزينه سرانه خدمات شهري براي افزايش رفاه اجتماعي
 -7كاهش هزينه تورم درون شهر
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شهر خالق و توسعه اجتماعی
امروزه قدرتهاي اجتماعي و طبقاتي بزرگترين بخش زندگي ما را تحت سيطره خود دارند ،مهمترين سؤالي
كه پيش ميآيد اين است كه با استفاده از تئوريهاي اجتماعي معاصر ،در چه سطحي ميتوان توسعه پايدار
را تجزيه و تحليل و مباني شهر خالق را اجرا كرد .تئوريها و مفاهيم توسعه اجتماعي در قرن گذشته
نميتوانست نيازهاي انساني را تأمين كند و آن را تنها در زنجيرهاي از مطالعات حمايت محيطي خالصه
مينمود .اين مسائل موجب شد تا رويكردهاي جديدي ارائه شود و ماهيت تئوري اجتماعي و نقش و وظايف
بالقوه آن براي حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادي و بقاي شهروندي تعريف شود.
در ابتداي دهه  0881بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،گروه زيادي از كشورها با ويژگي خاص توسعهاي
خود در دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم شدند .اگر چه اين كشورها با اقتصاد به
اصطالح در حال تغيير ،محدود به حوزه اقيانوس آرام ميشدند ولي توجه كمتري به تجزيه و تحليل ويژگي-
هاي خاص توسعه آنها در حاشيه ركود وضعيت اقتصادي ميشد و نه تنها به تجزيه و تحليل وضعيت آنها
در بخشهاي مختلف توليد اقدام نميشد بلكه وضعيت مصرف منابع طبيعي و آلودگي محيطي نيز مورد
غفلت واقع شده بود .تغيير در جهت اقتصاد بازار كه مبتني بر سرمايهگذاري بخش خصوصي بود از طريق
ساختدهي مجدد اقتصاد در اجتماع كشورهاي كمونيستي و تعديل فعاليتهاي اجتماعي آنها دنبال ميشد.
هر چند مفهوم توسعه پايدار به قدر كافي روشن است ليكن تفسير و تعريف واقعي توسعه پايدار مباحث
زيادي را در خصوص مدلهاي پيشنهادي جديد توسعه پايدار اجتماعي و مديريت آن ،به وجود آورده است.
و اگر مفاهيم توسعه پايدار بوسيله اصول جديد و پيشفرضهاي روش شناختي جديد تقويت شود ،درک
ماهيت پايداري و همراهي آن با تعريف جديد توسعه پايدار و معني جديد مديريت آن آسانتر خواهد بود.
روش كارمطالعه توسعه اجتماعي به شرح زير است:
 تجزيه و تحليل اصول مديريت پايدار تجزيه و تحليل شاخصهاي مورد نياز در مديريت توسعه پايدار بررسي شاخصهاي محيطي و كاربرد آن در تصميمهاي پايداري توسعه اجتماعي بحث مفاهيم آثار اكولوژيكي و قلمرو محيطي از نقطه نظر ارزيابي پايداري بالقوه آن تنظيم اصول تئوريكي براي محاسبه قلمرو محيطي منابع خاصدر تجزيه و تحليل پيامدهاي توسعه اجتماعي سه بعد قابل تميز است:
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 -0رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي اقتصادي؛ كه بر مبناي تئوري پايداري سرمايه سولو و مفهوم
حداكثر سازي درآمد هيكس -ليندال استوار است ،و از طريق پسانداز منابع ارزشمند ضروري براي نسلهاي
آينده حاصل ميشود (يعني اجراي اصل توزيع منصفانه و برابر ميان نسلها) .اين رويكرد در ادبيات توسعه
پايدار خيلي مشهود است ،از جمله آن ميتوان به تجزيه و تحليل استفاده از منابع طبيعي تجديدپذير اشاره
كرد؛ در واقع مبتني بر تئوري مطلوبيت و اثربخشي اقتصادي است كه در استفاده مطلوب از منابع كمياب
كاربرد دارد ( .)Munasinghe, 0889 : 72ولي اينجا ما با موضوعات متعددي مواجه هستيم از جمله آن
مسائل مرتبط با حفظ سرمايه ،شناسائي انواع و قابليت تغيير آن ،همينطور ارزيابي انواع ارزشها نظير منابع
زيست محيطي است.
 -4رويكرد اكولوژيكي به مديريت توسعه پايدار :اين رويكرد به ثبات سيستمهاي زيستي و فيزيكي توجه
دارد كه در كارهاي علمي هولينگس از سال ( )0879مورد توجه واقع شده است .مطابق اين رويكرد وظيفه
اوليه توسعه اجتماعي تعيين محدوديتهاي سيستمهاي طبيعي فعاليتهاي اجتماعي متعدد است .در اين
مورد حيات زيرگروهها در نگاه اجتماعي ثبات جهاني كل اكوسيستم ضروري است.
امروزه جامعهشناسان رويكرد تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي را در موارد زير لحاظ ميكنند:
الف) ميان همه سطوح محيطي؛ عوامل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و روشهاي بهرهبرداري انساني از
منابع محيطي و طبيعي مورد توجه است و به مديريت منابع تجديدپذير و پايدار تأكيد ميكند.
ب) تضمين حفاظت شهروندان از منابع و قابليت تجديد آن براي مدتي طوالني؛ اين امر توجه بيشتري را
نسبت به اثرات زيستمحيطي منفي جلب ميكند؛ زيرا اين اثرات به كندي و در طي مدت زمان طوالني
جمع ميشود و پيامد ويرانگري از خود به جا ميگذارد .نمونه چنين آسيبهاي اجتنابناپذير عبارت است
از « :اثر گلخانهاي» كه اليه ازن را كاهش ميدهد ،فقدان تنوع زيستمحيطي از لحاظ گونههاي حيواني،
فرسايش خاک و آلودگي آبهاي زيرزميني .شناخت اين مسائل براي درک مسائل محيطي جهاني كه راه
حل جهاني ميطلبد ،حياتي است.
ج) فرصت حفاظت و بكارگيري روشهاي جايگزين براي استفاده عقاليي از محيط و منابع نسلهاي آينده؛
به نظر ميرسد كه اين بحث توجه كمتري به خود جلب كرده ولي بحث ارزشمندي در جامعهشناسي و
برنامهريزي شهري ميباشد.
د) محدوديتهاي عوامل پايداري به لحاظ توانايي اجتماعي در مبادله با سيستمهاي طبيعي و ساختار
اجتماعي (رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي)؛ مفهوم پايداري اجتماعي -فرهنگي مردمگرا ،مواجهه
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ميان توسعه و هنجارهاي اجتماعي مسلط و تالش براي حفظ ثبات سيستمهاي اجتماعي را منعكس ميكند.
اين رويكرد برابري ميان نسلهاي مختلف و تضمين بقاي تنوع فرهنگي ،همچنين تغيير احتمال تعارض
ويرانگر را مورد توجه قرار ميدهد .براي اين منظور «توسعه پايدار عدالت اجتماعي» دنبال ميشود و جزء
گزينههاي آرماني دكترين شهر خالق به شمار ميرود.
پس ،براي تحقق توسعه اجتماعي با ثبات ،بايد زمينه را براي مشاركت گسترده مردم در تصميمگيريهاي
شهري را فراهم كرد.
براي همه ابعاد مديريت اجتماع در شهرها بايستي اولويتهايي تعريف شود:
براي بعد محيطي ،حفاظت از محيط؛ براي بعد اجتماعي ،تقويت همبستگي و عدالت اجتماعي؛ براي بعد
اقتصادشهري ،تأمين نيازهاي مادي؛ براي بعد فرهنگي بكارگيري سياستهاي فرهنگي ،و براي بعد سياسي
مشاركت و تصميمگيري.
براي مثال از ارتباط اجتماع و شهرها موارد زير را ميتوان استنباط كرد:
 روابط ميان ابعاد اجتماعي و محيطي -تغييرپذيري و سياست پايدار روابط ميان ابعاد اجتماعي و اقتصادي -توزيع مناسب ارزشهاي ماديبراي شناخت ابعاد شهر خالق ،نياز شهرها به شناخت شاخصهاي مديريت توسعه پايدار اجتماعي نيز
مورد نياز است كه به قرار زير تعريف ميشود:
مديريت پايدار اجتماع نيازمند تعريف اهداف پايداري است كه بايد دائماً بررسي و ارزيابي شود .بديهي است
هيچ تصميم هوشمندانهاي در مورد اجراي توسعه پايدار اجتماعي بدون استفاده از مجموعهاي از شاخصهاي
پايداري معتبر ايجاد نميشود .شاخصها نقش مهمي در هر استراتژي گزارشدهي و نظارت بر اجرا بازي
ميكنند .شاخصهاي توسعه پايدار درجه اجراي اهداف را به خوبي اندازهگيري ميكنند .ولي تعريف توسعه
پايدار مشخص نميكند كه چطور بايستي پايداري در عمل اندازهگيري شود.
توسعه شاخص ،فرآيندي دو طرفه است .مجموعه معيني از شاخصها نه تنها براي اهداف خط مشي نياز
ميباشد بلكه بايستي شاخصها به تعيين و تنظيم خود خط مشي كمک بكند .بنابراين توسعه شاخصها
فرآيندي كامالً فني يا عملي نيست :بلكه بايد فرآيندهاي ارتباطات و خط مشي را نيز تبيين كند.
شاخصها بايد دقيق (مفيد و عملي) بوده و در كمي كردن اهداف مناسب عمل كند.
همچنين چهار سطح اقتصادي را در خط مشي توسعه پايدار اجتماعي ميتوان مشخص كرد:
 سطح خرد (مالكان و مصرفكنندگان)18

 سطح متوسط (نهادها و شبكهها) سطح كالن (شرايط محاسباتي ،مالي و توزيعي) و سطح فراتر (اهداف اجتماعي) ()Hinter Berger et al,0887هدايت مجدد جامعه در جهت پايداري كاري است كه نميتواند با هر زيرگروه اجتماعي مشخص شود بلكه
به جامعه بزرگتري كه قابل مديريت باشد ،نياز دارد .مشاركت همه گروههاي اصلي جامعه يكي از نوآوريهاي
خالقانه اصلي است كه گفتمان پايداري با خود دارد و موفقيت اجراي دستور كار خالقانه تنها زماني كه آنها
با هم كار ميكنند امكانپذير است.
مديران شهري در تعامل با شهروندان بايستي موارد زير را مد نظر داشته باشند:
الف) در شهرها تجارت و محيط بايد به همديگر كمک كنند ،ولي همديگر را محدود يا ويران نكنند.
ب) سودآوري با مشاركت در توسعه پايدار اجتماعي امكانپذير است.
اصول مديريت در مديريت توسعه پايدار اجتماعي به شرح ذيل عملي است:
الف) نگرش بينبخشي
ب) مشاركت اجتماعي
ج) آيندهنگري
د) استفاده اثربخش از منابع طبيعي
ه) ارزيابي اثر فعاليتهاي محلي ،منطقهاي و جهاني
و) برنامهريزي
ز) تفكر كلگرا
با توجه به سازوكار تصميمگيري توسعه پايدار بايد توجه قابل مالحظهاي به آماده كردن استراتژيهاي
جوامع پايدار داشت .اجراي موفق استراتژي جوامع پايدار در جامعه شهري موجب ميشود تا -0 :جوامع
پايدار ديگري براي برقراري جامعه پايدار شروع به توسعه نمايند -4 ،و به تبع آن اين جوامع پايدار جامعه
منطقهاي پايدار را ايجاد خواهند كرد  -9و در نتيجه جوامع منطقهاي با جامعه جهاني پايدار متحد خواهد
شد.
در واقع توسعه گام به گام از سطح محلي (پايداري) به جهاني (پايداري) عملي خواهد شد.
در نتيجه آن تئوريهاي اجتماعي و مديريتي جامعهگرا و زيست محيطگرا ،سيستمهاي اقتصادي بهداشت،
امنيت (پايدار) انساني و اكولوژيكي امروز را تشويق و تغيير خواهد داد.
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مالحظات اجتماعی در شهر خالق
رفاه اجتماعي شهري را ميتوان در شاخصهاي رفاهي در ساختار شهري بيان كرد كه امكان زندگي برابر و
متساوي در زمينه ارايه خدمات ،تسهيالت و امكانات شهري را فراهم ميكند و زندگي بالندهاي را براي تمام
طبقات اجتماعي ،خاصه سالمندان ،كودكان و اقشار آسيبپذير اجتماعي امكان ميدهد ،چنانچه به محرومان،
نيازمندان و بيماران خاص و معلوالن ،توجه ويژهاي معطوف ميدارد ،در باب اين غايت بايد به مفاهيم فضا
و نابرابري اجتماعي (افروغ ،)77 : 0977 ،عدالت اجتماعي و ساختار شهري و شهرنشيني (هاروي0972 ،
 )44:شهرهاي مياني و نقش آنها در چارچوب توسعه ملي (امكچي ،)72 : 0999،رويكرد انساني در توسعه
پايدار شهري ،تعامل اجتماعي و فضاي فرهنگي در ساختار شهري ،رضايت اجتماعي از شهر محل زندگي
(محسني ،)89 : 0994 ،تاكيد بر نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري (ناطقپور )94 : 0999 ،و
بازشناسي هويت فرهنگي و احساس تعلق اجتماعي (رسولزاده )89 : 0999 ،اشاره كرد ولي از ميان شاخص-
هاي عمده رفاه اجتماعي ميتوان به حوزه مسكن و فراغت شهري تاكيد ورزيد ،هرچند كه مواردي چون
تغذيه ،بهداشت و درمان ،اشتغال و درآمد و تعليم و تربيت را نميتوان از ساخت شهري جدا نمود .بر اين
اساس هر آنچه ميتواند در بهبود كيفي يا كمي زندگي شهري در ابعاد مادي يا معنوي مدد رساند ،ميبايستي
در توسعه پايدار اجتماع شهري مورد توجه قرار گيرد.
اجتماع ،خالقیت و شهرها:
بطور كلي واژه خالقيت شهري در هر جامعه و كشوري كه مطرح شده ،از اولويتها و مباحث برتر آن كشورها
قرار گرفته و پس از گذر مدت زماني در راستاي نزديک شدن تعريف واحد ،تبديل به شهر خالق گرديده
است .به عنوان مثال در انگلستان به لحاظ اهميت اقتصاد و پيشرو بودن اين كشور در بخش اقتصاد چه
كالسيک و چه مدرن ،شهرنشيني خالق به عنوان يک جامعه اقتصادي ـ سياسي مورد توجه قرار گرفته
است ،در حاليكه در آلمان به واسطه پيشرو بودن جنبشهاي فلسفي در اين كشور ،شهرنشيني از نوعي
روش زندگي به ابزاري براي رسيدن به كمال زندگي مطرح شده است .همچنين در فرانسه به سبب اولويت
داشتن آزادي و توسعه سياسي ،برداشتهاي سياسي كه از زندگي شهري شده باعث گرديده تا به شهروندان
با رويكرد توسعه و خالقيت سياسي نگريسته شود .ارائه يک تعريف مطلق و جامع پيرامون شهر خالق به
سبب پويايي و تحول نهفته در ماهيت اين واژه ،كاري بس دشوار ميباشد .خالقيت آن بخش از زندگي
شهري است كه سازمان يافته ،داوطلبانه ،خودجوش ،خودكفا ،مستقل از دولت و مبتني بر نظامي حقوقي و
يا قواعدي است كه مقبول شركتكنندگان باشد خالقيت با زندگي شهري به طور عام تفاوت دارد ،از اين
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نظر كه طبقهاي از شهروندان را دربرميگيرد كه مشتركاً در يک ساحت عمومي براي حفظ منافع ،تبيين
خواستهها ،تبادل اطالعات و دستيابي به اهداف خود با سيستم شهري ارتباط برقرار و صاحب منصبان
مديريت شهري را وادار به پاسخگويي ميكنند .خالقيت پديدهاي است ميان بخش خصوصي و مديريت
شهري شامل نوآوري در انواع سازمانهاي رسمي و غيررسمي ،اقتصادي ،فرهنگي ،آموزشي ،اطالعاتي،
حرفهاي ،سياسي ،اجتماعي .با توجه و مبنا قرار دادن تعريف فوق ،ميتوان استنباط كرد ،خالقيت حوزهاي
است عمومي ميان شهر و شهروند كه در آن گفتمانها و روندها ،فعاليتها و جنبشها و نهادهاي اجتماعي
سازمان يافته بصورت خودمختار و داوطلبانه در قبال قاعده تعيين شده در جريان است ضمن آنكه در راستاي
عملكرد خود هم در جهت بازسازي زندگي شهري و تقويت آن و هم در مقابل شهرداريها به جهت اجحاف
احتمالي يا دريافت و نمايش حقوق شهروندان قرار ميگيرد.
شهر خالق و توسعه سیاسی
پيشينه مفهومي توسعه سياسي با برنامهريزي و مديريت شهري ارتباط زيادي دارد .اكنون اكثر عقايدي
كه مديريت شهري مناسب را متكي به شهرنشيني ميدانند بر اين پيشفرض قرار دارد كه اينگونه جوامع
تفكيکشده ،كثرتگرا و پيچيدهاند .ليبرالدموكراتها تركيبي از ابعاد گوناگون و مكمل فرهيختگي
شهروندان ،جريان آزاد اطالعات ،حمايت از حقوق فردي ،نهادهاي نمايندگي ،عقايد و اختيارات عمومي،
نهادهاي موازنهكننده و ناظر بر قدرت ،مجالس چندگانه تصميمگيري و عمل جمعي را از مصاديق حكمراني
شهري مناسب ميدانند .در واقع مديريت شهري مناسب به توصيف يک زيست بوم تقريبا پيچيده از
ويژگيهاي ياد شده ميپردازد .مديريت شهري مناسب از طريق خلق نوآوري شهروندان شناخته ميشود.
اكنون ليبرال دمكراتها معتقدند كه واژه مناسب در مديريت شهري مناسب يعني خودگرداني جمعي كه
مقياس ،حوزه و ماهيت آن مطابق موضوع تفكيک ميشود .به عقيده آنان امكان دارد بتوان با ايجاد يک
تئوري هنجاري توانمند ،خودگرداني را به عنوان مديريت شهري مناسب تبيين نمود .خالقيت شهري
همچنين ميتواند بر مديريت شهري مناسب تاثير گذارد به نحوي كه ايجاد ،توسعه ،ارتقاء و حمايت از
ظرفيتهاي افراد براي خالقيت كه به آن آثار توسعهاي بر افراد گويند شكوفا شود.
آثار توسعهاي مديريت شهري مناسب عبارتنداز:
 .0اثربخشی یا نمایندگی سیاسی :اثربخشي در اينجا احساسي است كه فرد فكر مي كند
مي تواند بر روي اعمال جمعي تاثير بگذارد .در واقع اثربخشي همان اعتماد به نفس الزم
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براي انجام نوآوري است .يعني هنگامي كه موقعيت و فضاي خالقي ايجاد ميشود ،فرد
احساس ميكند كه ميتواند كار مفيدي انجام دهد.
 .4اطالعات :شهرخالق كانالها و منابع اطالعاتي به وجود ميآورد كه با اطالعاتي كه دولت
و شركتها ارايه مينمايند ،رقابت نموده و آنها را تكميل ميكند .اين اطالعات سبب
توانمندي شهروندان شده و نهادهاي دولتي را ملزم به شفافيت و پاسخگويي در قبال عموم
خواهد كرد.
 .9مهارتهای سیاسی :شهرخالق مهارتهاي سخنراني ،خود نمايانگري ،مذاكره و چانه
زني ،تشكل ائتالفها ،ايجاد راهحلهاي جديد براي مشكالت را ارتقا داده و به آموزش زمان
و مكان مصالحه و سازش ،تشخيص افراد متقلب ،سازشكار و تهديدكننده كمک مينمايد.
 .2فضیلتهای فرهنگی :شهر خالق سبب مي شود كه افراد نسبت به خير عمومي و عدالت
توجه نشان داده و شكيبايي در برابر ديدگاه ديگران ،مشاركت جويي ،امانت داري ،متانت،
گوش فرادادن ،پايبندي به قانون و احترام به حقوق ديگران را فرابگيرند.
 .7مهارتهای نقّادی :شهر خالق سبب ميشود كه مردم مهارتهاي نقد ،تحليل و بررسي
نظرات و ديدگاههاي ديگران را بياموزند.
 .2ایجاد شالوده سیاست شهری «عرصه عمومی» :اين حوزه اطالعات را مهيا ،دستور
جلسات را تنظيم ،ايده ها را بررسي ،امتيازات يا اختالفات را نشان داده و اعتراضات را
فراهم ميآورد كه به آن «آثار عرصه عمومي» گويند .حوزه عمومي قلمرو صالحيت و
اختيارات عمومي است كه به وسيله نهادهاي شهري حمايت ميشود .اين حوزه از بازار و
دولت متمايز است .يورگن هابرماس معتقد است كه حوزه عمومي شبكهاي براي تبادل
اطالعات و نقطه نظرات است .جريانهاي اطالعاتي ـ ارتباطاتي در طي يک فرايند پااليش
و تركيب ميشوند و در نقطهاي به طور متمركز و يكپارچه ،ديدگاههاي عمومي را منعكس
مينمايد.
در فلسفه سياسي به طور كلي از زمان ارسطو به بعد شهرنشيني به مفهوم جامعه سياسي يا دولت به كار
ميرفت .دولت شهر يوناني شهرهاي بزرگ و از ديدگاه ارسطو دنباله طبيعي خانواده بود .در انديشه سياسي
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مسيحي جامعه مدني 9به عنوان حوزه قدرت غيرديني ،از جامعه مذهبي 2به عنوان حوزه صالحيت كليسا
تميز داده ميشد .تنها در قرن نوزدهم بود كه با پيدايش دولت ليبرال تصور تجزيه بعد سياسي شهر از بعد
اجتماعي آن پديد آمد (بشريه .)92 : 0997 ،تعاريف شهرنشيني پيش از رنسانس با تعاريف شهرنشيني پس
از رنسانس متفاوت است ،حتي تعاريف نيمه اول قرن بيستم با اواخر قرن بيستم آن را متفاوت از هم نشان
ميدهد.
شهر خالق و مالحظات سیاستی و مدیریتی و اجرایی در افزایش رفاه شهروندی :
سياستهاي موسوم به توسعه ميتوانند فرآيند كاهش يا افزايش پيوسته سطح زندگي را به همراه داشته
باشند .با تفكيک مفهوم توسعه ،دو مفهوم توسعه حاصل ميشود كه توسعه سرمايه ،فرآيند انباشت و افزايش
سرمايه را شامل ميشود كه ميتواند به ارتقاي سطح زندگي و مطلوبيت همگاني بينجامد يا نينجامد .توسعه
مردم نيز معناي افزايش سطح ارضاي نيازهاي هر گروه اجتماعي بر اساس سلسله مراتب اين نيازها را شامل
ميشود (مارک هنري .)82 :0972 ،اين تفكيک ميتواند بر جداييگزيني طبقاتي دامن زند و تنها امكان
زندگي مطلوب را براي قشر خاصي فراهم كند .بر اين اساس به نظر ميرسد بايد سياستهاي كالن در حوزه
شهري مورد بازنگري قرار گيرد و امكان ارايه متناسب تسهيالت و خدمات شهري ،براي همگان و در راستاي
توسعه پايدار فراهم گردد .اين مهم جز از طريق تدقيق در سياستها و برنامههاي كالن درون شهري ميسر
نميشود كه بايستي به تغيير نگرش در سياستهاي شهري و جايگزيني روشهاي كارآمد در نظام برنامه-
ريزي درونشهري بينجامد تا امكان زندگي مطلوب و افزايش رفاه شهروندي را بستر توسعه پايدار مبتني بر
توسعه انساني و التفات بر سرمايه اجتماعي فراهم گرداند .در زير به برخي از اين سياستهاي شهري اشاره
ميشود:
 -0مبادله اطالعات توسعه پايدار و همكاري در مطالعات مقايسهاي
 -4مشاركت نهادهاي شهري با نهادهاي عمومي و خالق شهروندي
-9آموزش و اطالعرساني و تعليم و تربيت همگاني جهت تقويت خالقيت
-2جايگزيني در نظام برنامهريزي از باال به پايين بر اساس شايستگي

3

.Societas Civium

4

. Societas Fidelium
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ابزار و ویژگیهای توسعه سیاسی شهرها:
دموکراسی:
در شهر خالق بايد شرايطي فراهم شود تا بين مديريت شهري به عنوان عامل ايجاد نظمدهي و حمايت از
ايدهها براي اجرا در شهر يا ابزارهايي كه در اختيار دارد و مردم جامعه به عنوان متوليان خالقيت تعادل
برقرار شود و اين تعادل ديناميک و پويا باشد كه هيچ يک از دو طرف نتوانند ديگري را حذف ،يا بر يكديگر
غلبه داشته باشند .يعني اگر مديريت شهري از صحنه حذف شود ،شهر دچار آنارشيسم خواهد شد.
از سوي ديگر ميتوان شهر خالق و دموكراسي را مكمل يكديگر دانست و اگر چنانچه دموكراسي را پيش از
هر چيز به عنوان يک شيوه حكومتي قلمداد كنيم كه در آن عملكرد حاكمان زير كنترل و نظارت مردم قرار
داشته باشد و در واقع دولت در مقابل مردم پاسخگو باشد.
الزم است اشارهاي به نظرات كارل كوهن 7در كتاب «دموكراسي» نمايم ،كوهن در اين كتاب در بحثي
پيرامون «پشتياني از دموكراسي» شش دليل مبني بر پشتيباني از دموكراسي عرضه ميكند؛ اين داليل
عبارتند از:
 .0دموكراسي و خطمشي فرزانه؛
 .4دموكراسي و عدالت توزيعي؛
 .9دموكراسي و حل آشتيجويانه جدالها؛
 .2دموكراسي و وفاداري؛
 .7دموكراسي و ارتقاي آزادي بيان؛
 .2دموكراسي و افزايش رشد فكري (كوهن.)77 : 0979،
داليل ياد شده از سوي كوهن با ارايه نقاط ضعف و قوت هر كدام ،جلوهگر ساختن شايستگيهاي دموكراسي
است .از اينرو ،وجود يک چنين شايستگيهايي در دموكراسي نمايانگر رابطه تنگاتنگ آن با زندگي شهري
است و اهميت و ضرورت دموكراسي را در تحقق شهر خالق دو چندان ميكند.
مشارکت طبقه خالق:
يكي از عوامل و ابزارهاي مهم در تحقق خالقيت سياسي «مشاركت سياسي» طبقه خالق است .به طور كلي
از زمان پيدايش اولين جامعه شورايي سومري تا پيدايش دولت شهرهاي آتن و بعدها تحقق نظامهاي مردم
1- Carl Cohen
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ساالر غربي ،همواره مشاركت خواص مردم و روش دخالت آنان در امور عمومي مدنظر انديشمندان و
دولتمردان بوده است .چگونگي مشاركت آنها در نظامهاي مردم ساالر از طرفي و از طرف ديگر محدود كردن
آن در نظامهاي انحصار گرد و تمركزگرا ،بستري فراهم آورده است تا انديشمندان از زواياي مختلف به طرح
موضوع پرداخته و پيرامون قبض و بسط مشاركت مردم به تفكر و تأمل بپردازند و راهكارهاي متفاوتي براي
چگونگي مشاركت اين طبقه در امور شهر مطرح نمايند.
توسعه سیاسی و شهروندان:
توسعه سياسي و شهرنشيني از جمله موضوعات مهمي است كه در سالهاي اخير در جامعه ايران مطرح
شده و مورد بررسي قرار گرفته است .از سوي ديگر ارتباط تنگاتنگ شهرنشيني و توسعه سياسي به عنوان
دو امر الزم و ملزوم چنان در يكديگر تنيده شدهاند كه تبيين و بررسي هر كدام بدون در نظر گرفتن ديگري
كاري بس مشكل است .از اينرو ،الزم است تا ابتدا به تعريفي از توسعه سياسي پرداخته و سپس به ارتباط
آن با زندگي شهري نگريست.
جيمز كلمن )0991-0989( 2از نظريهپردازان معروف در زمينه توسعه ميگويد :توسعه سياسي دستيابي به
موقعيتي است كه در آن ،يک نظام سياسي به جستجوي آگاهانه و موفقيتآميز براي افزون شدن كيفي
ظرفيت سياسي خود ،از طريق ايجاد نهادهاي مؤثر و موفق بپردازد» (اخوان .)72 : 0977 ،بنابراين با مرور
شاخصهاي توسعه سياسي اين نكته به خوبي آشكار ميگردد كه خالقيت از مفاهيم اصلي توسعه سياسي
ميباشد .در واقع ،همان گمشدهاي است كه عناصر تشكيلدهنده خالقيت سياسي در شهرها به آن نياز
دارند.
شاخصهای سیاسی تاثیرگذار بر شهر خالق:
 -1رسانهها:
مطبوعات و رسانهها يكي از رايجترين و شاخصترين محصوالت نمايش خالقيت در شهرها هستند .پيشرفت
آن ،آغاز قرن هفدهم ،به توسعه تمدن غربي وابستگي تاريخي يافته ولي در نيمه دوم قرن نوزدهم و نيمه
اول قرن بيستم ويژگيهاي صنعتي بزرگ را به خود گرفته و مصرف آن ،دستكم در كشورهاي غربي در ميان
توده مردم فراگير شده و به صورت نوعي عادت و رفتار اجتماعي در آمده است .در دنياي امروز مصرف
روزنامه و استفاده از اينترنت ،ضابطهاي بسيار گويا براي اندازهگيري ميزان پيشرفت و توسعه هر شهري است.
1- James Colman
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يكي از اصول شناخته شده و مورد قبول تمامي كشورهاي جهان ،آزادي بيان و خلق انديشه است كه خداوند
متعال به آن سوگند ياد ميكند و اعالميه جهاني حقوق بشر ( 0829ميالدي) نيز در ماده  08آن را به عنوان
يک حق جهاني براي بشر شناخته است .بر همين مبنا استقالل و آزادي در ميان مطالب از جمله حقوقي
است كه قوانين اساسي بيشتر كشورهاي جهان براي مطبوعات تضمين كرده است.
يكي از موارد الزامي و مورد نياز شهرنشيني ارتباط انسانها با يكديگر و همچنين ارتباط آنها با سيستم
مديريت شهري يا به عبارتي ديگر ارتباط حوزه عمومي شهر و نيز بيان حقايق ،تجربيات ،يافتهها ،آگاهيها
و نيز تبادل افكار و احساسات است .بنابراين ،مطبوعات و ديگر رسانهها نقش بسيار حساس و اساسي را در
شهرها يا به عبارت ديگر در يک جامعه توسعهيافته سياسي و خالق ايفا ميكنند .به رسميت شناختن حق
كسب اطالع براي مردم ،ايجاد روابط سالم به عنوان يک جريان فرهنگي خالق و تقويت ايدههاي فرهنگي
خوب ،محورهاي كلي و زمينه كار مطبوعات ميباشد .اما رسانهها چگونه ميتوانند در اين زمينهها نقش
داشته باشند؟ مطبوعات مناسبترين بستر و مجراي مبادله آراء و خلق انديشههاي نو هستند و از سوي
ديگر ايجاد فضاي عمومي و فراهم آوردن زمينههاي سازماندهي و مشاركت در ابعاد مختلف بازسازي شهري
از كاركردهاي مطبوعاتي در شهرها است.
برقراري ارتباط بين حوزه عمومي و مديريت شهري يا به عبارتي ديگر ارتباط دوسويه بين نخبگان نوانديش
خالق و مردم ،باعث ميشود از يک طرف نخبگان آراء مردمشان را نمايندگي بكنند و انتزاعي و بريده از
واقعيتهاي اجتماعي اظهار نظر نكنند و از طرفي ديگر مردم بتوانند سطح فكر ،خواستها و عاليقشان را
ارتقاء بدهند و آن را كيفيتر كنند .به اين ترتيب رسانهها ميتوانند فضاي عمومي را به عرصه چند ذهني
تبديل كنند ،عرصهاي كه ذهنيتهاي گوناگون در آن وجود دارند ،بروز ميكنند و با هم تعامل دارند .به اين
ترتيب از جامعه ،فريبزدايي و خشونتزدايي ميشود؛ چرا؟ براي اينكه امكان افشاي فريبها و خشونتها
وجود دارد .اين امر در نهايت به عقالنيشدن سياست و عقالني كردن عملكرد دولت و باالخره عقاليي كردن
افكار عمومي از راه شناساندن و تفهيم واقعيتها ،تعامل ،مورد سؤال قرار گرفتن و اجبار به پاسخگويي و در
واقع ارزيابي انتقادي عملكردها كمک ميكنند .بنابراين رسانهها به عنوان يكي از پايههاي اصلي شهرها به
شمار ميرود و نقش مهمي در خالق بودن مديريت شهري دارد.
 -2انجمنهای صنفی:
انجمنهاي خودگردان صنفي ،همچون نهادهاي واسطه ميان مديريت و پيشهوران شهري ،نقش مهمي را در
رشد خالقيت و دموكراسي در مغرب زمين ايفا كردهاند .گروهي از صاحب نظران شهري حضور اصناف
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خودگردان در سدههاي ميانه اروپا را نيروي محركه رشد سرمايهداري و مردمساالري بورژايي دانسته و آن
را از شرايط اساسي تحول از جامعه فئودالي به جامعه نوين صنعتي و تأسيس شهرهاي خالق خواندهاند.
برخي از صاحبنظران شرقي نيز بر اين باورندكه فقدان اصناف خودگردان در شهرها از موانع رشد سرمايه-
داري صنعتي و شكوفايي شهري و پيدايش مردم ساالري بورژوايي در كشورهاي اسالمي بوده است .در اين
كه دهها هزار صاحب حرف و پيشهها در شهرهاي خاورميانه اسالمي در سدههاي ميانه بر حسب نوع حرفه
از يكديگر متمايز ميشدند و به اين تمايز حرفهاي آگاهي ميداشتند و از اين لحاظ با همتاي فرنگي خودشان
شباهت پيدا ميكردند ،حرفي نيست .مسئله اساسي اين است كه آيا اين گروهها ،نظير گيلدهاي اروپايي در
سدههاي ميانه داراي حقوق و تكاليف قانوني و رسمي و استقالل و خودسري و خودگرداني بوده اند يا اين
كه بي بهره از استقالل و خودسري زير سلطه حكومتهاي شهري قرار داشتند .اهميت اين تمايز از اين
جهت است كه مفهوم خالقيت شهري با مسئله استقالل يا وابستگي گروههاي مختلف ارتباط نزديک دارد.
خالقيت شهري هنگامي تحقق پيدا ميكند كه گروههاي خودگردان همچون نهادهاي واسطه ميان حكومت
و فرد توسعه يابند .بنابراين ،اصناف شهري هنگامي به ابزار رشد خالقيت تبديل ميشوند كه هم به صورت
نهاد ريشهدار اجتماع درآيند تا از گزند دستاندازي اربابان قدرت در امان بمانند و هم از استقالل و خود
مختاري بهرهاي داشته باشند تا بتوانند از منافع اعضاي خود در برابر ديگران دفاع كنند .سازمان و تشكيالت
در انجمنهاي صنفي به صور گوناگون شكل ميگيرد و عمل ميكند .در مواردي تشكيالت ساده و غيررسمي
است و شالوده بر جايي ندارد ،و در مواردي رسميت مييابد و به صورت نهاد جا افتادهاي در ميآيد و از گزند
حوادث در امان ميماند .انجمن هاي صنفي كه در اروپاي قرون وسطي پديد آمدند از مصاديق اين نوع از
گروههاي اجتماعي بوده اند .اصناف غربي هنگامي براي همياري و حمايت دستهجمعي از پيشهوران عضو
صنف و نيل به هدفهاي ديني و حرفهاي پديد آمدند كه در شهرهاي قرون وسطايي اروپا ،روابط همخوني
و خانوادگي در حال از هم پاشيدن بود .در چنين اوضاع و احوال ،انجمنهاي صنفي به ابتكار اعضاي هر
صنف پديد آمد و در واقع گروههايي كه تا آن هنگام تنها هويت مشترک و روابط اجتماعي داشتند .آنها با
قانوني كردن منافع صنفي و مبارزات سياسي و اقتصادي دعاوي خويش را به كرسي مينشاندند تا بتوانند
در برابر مديريت راكد شهري ايستادگي كنند .با توجه به موارد فوق ،انجمنهاي صنفي فقط هنگامي مي-
توانند نقش اصلي خود را در خالقيت شهري ايفا كنند و به عنوان بازار و نهادي قدرتمند در شهر درآيند كه
نخست به صورت رسمي و نهادينه شده در آيند و دوم اينكه استقالل خود را از تسلط و كنترل حفظ نمايند.
 - 3انجمنهای مذهبی:
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انجمنها و نهادهاي ديني مستقل امروزه به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي شهرها قلمداد ميگردند و در
حقيقت نقش واسطه ميان حوزه خصوصي و مديريت شهري را ايفا ميكنند .بنابراين نهادهاي ديني هنگامي
ميتوانند به عنوان ابزارهاي واسطه بين حوزه خصوصي و مديريت شهري ايفاي نقش كنند كه داراي استقالل
عمل و خالقيت در حوزه خود باشند و خط و مرز بين اصول و موازين معنويت و جهان مادي مشخص شود.
در واقع ،تفكيک بين وظايف دين و دولت نقش مؤثري در ايجاد نهادهاي مذهبي به عنوان ابزارهاي واسطه
بين حوزه خصوصي و دولت ايفاي نقش كنند كه داراي استقالل عمل در حوزه خود باشند و خط و مرز بين
اصول و موازين معنويت و جهان مادي مشخص شود.
 -4انجمنهای فرهنگی:
انجمنهاي فرهنگي مانند انجمنهاي صنفي و مذهبي ،نقش ارزندهاي را در تشكيل و تكوين خالقيت شهري
ايفا ميكنند .عالقه و گرايش انسان به امور فرهنگي و هنري و نمايش آنها ،توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر
اين امور در اواخر قرن بيستم و آستانه قرن بيستويكم ضرورت ايجاد تشكلهايي را در اين زمينهها دو صد
چندان نموده و باعث گرديده تا انسانها عاليق و خواستههاي خويش را در چهارچوب اين تشكلها متبلور
گردانند .فعاليت جمعي كساني كه در حوزه فرهنگ و هنر به خلق كتاب ،فيلم ،موسيقي ،عكس ،و نقاشي
ميپردازند با شركت فعال خويش در انجمنهاي خودگردان ،راه را براي فعاليت و گسترش خالقيت در سطح
شهر هموار نموده و از طريق خلق صحنههاي جالب و جذاب فرهنگ و هنر شرايطي عيني و ذهني را براي
شهر خالق فراهم ميكند .امروزه يک فيلمساز بديع و خالق از طريق خلق يک فيلم قادر خواهد بود تا
انسانها را با انديشه تسامح ،تساهل و يكپارچگي فرهنگي آشنا سازد .چه بسا همان فيلم با سبک و سياقي
ديگر ميتواند مروج انديشههاي تکبعدي در جامعه باشد .در حقيقت انجمنهاي فرهنگي مادام كه
بنيانگذاران و گردانندگان آن پيشداوريهاي خاص درون گروهي نداشته باشند ميتوانند از طريق جذب
گروههاي مختلف مردم به عرصههاي فرهنگي و هنري آنها را به ايجاد و تشكل خالقيت ترغيب و تشويق
كنند .به طور مثال اين نهادها از طريق حفظ و نمايش ميراث فرهنگي ناملموس ،شب شعر ،داستانسرائي،
تئأتر ،نمايشگاههاي عكس و نقاشي ميتوانند انسانها را با حقوق فردي و جمعي خويش آشنا سازند و به
ديگران توصيه نمايند .گروهها و نهادهاي فرهنگي خودگران نه تنها حافظ منافع گروهي خويش هستند بلكه
از يكديگر نيز پشتيباني كرده و امكانات ديگر بخشها را نيز به سوي خود جلب ميكند و در مجموع خالقيت
شهري را از ركود و يا دخالت گروهي خاص محافظت مينمايند .بنابراين اگر قرار است آثار فرهنگساز يا
تمدنساز و جاوداني خلق شود ديگر در دوران معاصر نميتوان اين امور را بر دوش افراد غير خالق گذاشت.
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چنانچه وجود افراد حتي با درجه بااليي از خالقيت فرهنگي و هنري بدون ايجاد نهادهاي تشكليافته تحت
حمايت مديريت شهري قادر نخواهد بود.
بنابراين ،وجود يک چنين انجمنهايي زمينههاي مناسبتري را براي به فعليت درآمدن نيروهاي بالقوه
فرهنگي و هنري ايجاد ميكند .يكي از موارد با اهميت درباره نهادهاي فرهنگي و هنري ،استقالل و
خودگرداني آنها از سيطره شهرداريها است .هر چقدر دخالت در اين امور افزايش يابد از نقش و كاركرد
اصلي اين انجمنها كاسته خواهد شد و آنها را به صورت يک كالبد بيروح درخواهد آورد كه به جاي حفظ
حريم عرصه عمومي ،به بنگاههاي تبليغاتي براي اقتدار مديريت شهري در خواهد آمد و اين در درازمدت،
براي اين نهادهايي كه ميروند تا جايگاه اصلي خويش را در ايجاد و تثبيت شهر خالق باز كنند ،بسيار
نگرانكننده است .دخالت در نهادها و انجمنهاي فرهنگي و هنري كه سلب استقالل از آنها را نيز به همراه
دارد ،باعث ميشود تا با سلب انگيزه از افرادي كه در اين زمينهها به فعاليت مشغولند ،آنها را يا به انزوا و
كنارهجويي از فعاليتهاي گسترده فرهنگي كشانده ،يا در مسير سودجويي ،منفعت طلبي و فرصت طلبي
سوق ميدهد.
 -5آداب ،رسوم ،سنن و جشنهای ملی:
آداب ،رسوم و سنن در شهرها نقش دو گانه را ايفا ميكنند .از سويي ميتوانند خود به عنوان تقويتكننده
نهادها و مديريت شهري باشند و از سوي ديگر تضعيفكننده آنها .اگر احترام و رعايت قانون در جامعه
شهري را ناشي از الزام و اجبار آن بدانيم ،احترام و رعايت آداب و رسوم صرفاً به خاطر ريشههاي تاريخي،
جايگاه ،منزلت و نيز تقدس خاصي است كه در جامعه دارد .از آنجا كه اكثريت مردم را عوام تشكيل ميدهند
و عمده تفاوتشان با غير عوام در شيوه رفتار آنها تبلور يافته است ،زماني به ارزشهاي شهرنشيني و دوام و
اصالت آن ميتوانند پي ببرند كه اين ارزشها به صورت آداب و سنت در آمده باشند .زبان و سنت و زبان
آداب و مناسک ،زبان توده مردم و اكثريت عوام است و اگر به عنوان ابزاري كارآمد در جهت اعتالي
همبستگي و وفاق ملي به كار گرفته شود ،قطعاً نقش تعيينكنندهاي در تحقق شهر خالق ايفا خواهند كرد.
در همين راستا انجمنهاي فرهنگي (ادبي ،هنري و غيره) به نحوي نماينده ميراث و داشتههاي هر شهر
هستند .اين انجمنها آداب و رسوم پيشين را به نحوي ارادي در مجراهاي اجتماعي مياندازند .افراد در اين
انجمنها ،آداب و رسوم را به زبان مقتضيات فعلي خود ترجمه ميكنند .قرائت خود انگيخته و آزاد آداب و
رسوم موجب ميشود كه هر جا تعارضي ميان آنها و شرايط جديد وجود دارد ،خود افراد آنها را دوباره قرائت
كرده و بدون احساس اجبار بيروني آنها را متحول سازند .تشكلهاي شهري همراه خود آداب و رسوم تازهاي
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به ميدان ميآورند .اين آداب و رسوم به علت تنوع زياد تشكلها ،دامنه عريضي پيدا ميكنند و با جاي
گرفتن در ميان آداب و رسوم پيشين كه با جامعهسنتي انطباق داشتهاند ،تركيب هندسي آنها را بر هم
ميزنند.
هر تشكل شهري به نحوي خاص سالروز تأسيس خود را جشن ميگيرد ،از اعضاي مؤثر خود قدرداني مي
كند ،ترتيبات رسمي و غير رسمي خاصي را در ميان اعضاي خود به جريان مياندازد ،بخشي از اوقات فراغت
اعضا را پر ميكند ،ايامي را مورد تذكر قرار ميدهد و اعضاي خود را به كارهايي تشويق ميكند .مجموعه
اين موارد در تشكلهاي مختلف در كليت فرهنگ به صورت اجزاي كوچک عمل كرده و بر اين شاخص در
كل جامعه رنگ و بوي خود را ميزنند (محمدي .)44 : 0972 ،تقدسگرايي از جمله موانع تحقق شهر خالق
به حساب ميآيد .قداستخواهي و قداستطلبي كه اثر باقيماندهاي است از تفكر و آيين اسطورهاي ،با
خالقيت افراد در تعارض است .بنابراين ،اگر بر اين باوريم كه جشنها و سوگواريها ،الزمه شهرها هستند،
نه به عنوان يک امر مقدس بر شيوه تفكر ما قبل تاريخي ،بلكه به عنوان عناصري است كه ميتوانند
شهرنشينان را از انعطاف و لطافت بيشتر نسبت به يكديگر برخوردار نمايد و از ميزان سختي و پيچيدگي و
فناوري كنوني و احتماالً خشونتگراييهاي ناشي از آن بكاهد .نكته قابل توجه ديگر اينكه ،اينگونه جشنها
و مراسم سنتي ،همواره از خالقيت در نمايش به عموم برخوردار بودهاند.
 -6عدالت شهروندی:
ارسطو معتقد است برقراري عدالت يعني برابريها را برابر جلوهدادن و نابرابريها را نابرابر .پس يكي از
ويژگيهاي اصلي در تحقق شهر خالق عدالت است .ژان ژاک روسو ميگويد :مردم تحمل بدبختي و تيرهروزي
را دارند ولي چيزي كه تحمل آن را ندارند و آنها را به مرز انفجار و عصيان ميكشاند ،بي عدالتي است .يكي
از مهمترين نمودارهاي بيعدالتي تبعيض است .درجهبندي كردن شهروندان ،پاداشها و بر كشيدنهاي
ناروا ،و كنار گذاشتن يا حذفهاي غيرقابل توجيه ،از وجوه آشكار تبعيض است.
شهري ميتواند خود را متمدن و عادالنه بداند كه امكانات و لوازم احترام افراد به خود و به يكديگر را فراهم
كند .از مظاهر اصلي بيعدالتي در يک شهر تزلزل احترام به خود است .مردم بيشتر شهرها ،مخصوصاً
شهرهايي كه عالقه به عدالت با نظام معنوي و اخالقي آنها پيوند نزديک دارد ،ممكن است خفقان و ستمگري
را تحمل كنند ولي بي عدالتي ،فساد و دروغ دستاندركاران مديران شهري را به آساني تحمل نميكنند.
اگر حكومتگران مدعي فضيلت و پاكدامني باشند ولي ناسازگاري كردار آنها با ادعاهايشان خيلي آشكار
باشد آينده پرخطري را بايد در انتظار داشت .شهري كه مدعي رعايت و گسترش اخالق است اگرنتواند اعتقاد
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مردم را به فضيلتها و اخالقمداري سرآمد آن جلب كند ،به گسترش دروغ ،تزوير و دوروئي كمک ميكند
و پايههاي اخالق و شخصيت را در جامعه ميپوساند .شهر خالق امروزه فقط شهري نيست كه افراد آن حق
رأي و و آزادي بيان دارند ،بلكه شهري است كه شهروندان آن از حيثيت و حرمت و احترام بهرهمندند و حق
برخورداري از كار و دستمزد مناسب و حق بهرهمندي از امكانات رفاهي ،به ويژه بهداشت و آموزش متناسب
و اغلب رايگان را نيز دارند .اقشار تهيدست ،سالمندان ،زنان ،كودكان و اقليتها در اين شهر از امكانات مادي
و معنوي و عاطفي مناسب و خاصي بهرهمندند .شهر خالق همچنين نميتواند موجبات بهرهمندي از امكانات
را محدود به شهروندان خود كند و مثال بيگانگان ،پناه جويان و پناهندگان را محروم نمايد .پس شهر خالق
مبتني بر عدالت است .شهري است كه امكانات نهادين گسترش عدالت را فراهم كرده است .برخورداري
مساوي و يكسان افراد شهر از كليه حقوق اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و عدم هر گونه تبعيض و نابرابر
استفاده بهينه از شرايط ،جوهره و فلسفه وجودي شهر خالق را تشكيل ميدهد .و اين مبتني بر وجود عدالت
در زندگي شهرنشيني است .عدالت بر شاخصهايي مثل خالق بودن،تخصص ،تحصيالت ،كارآمدي ،كارآيي
و مانند آنها تكيه دارد .عدالت مبتني بر شايستگي ميتواند ميان افراد پيوند اجتماعي و اخالقي ايجاد كند.
 -7تساهل : 7
تساهل يكي از ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي شهر خالق به شمار ميرود .و شهرهايي كه در مسير تساهل
و عدم خشونت حركت ميكنند زمينه و فضاي الزم را براي مشاركت سياسي و همزيستي مسالمت آميز
فراهم ميكنند .پيشفرضهايي كه روحيه تساهل و مدارا بر آن استوار است ،عبارتنداز:
 )0آنچه من دارم لزوما بطور كامل و مطلق خوب نيست؛
 )4آنچه ديگري دارد لزوما نه با جدال كه با جدل ميتواند به بحث گذاشته شود .اما افسوس كه به قول
برتراند راسل« :ما انسانها گاهي چنان در حقانيت يافتههاي خويش پافشاري ميكنيم كه برايمان در هم
كوبيدن آنچه در نزد طرف مقابل بد تشخيص ميدهيم ،اهميتش بيش از بقاي نسل بشر است» (عنايت،
.)072: 0929
ولتر كه از پيشگامان انديشه تساهل در غرب محسوب ميشود ،ميگويد« :مدارا كه متعصبان ديني به خود
جرأت مي دهند آن را اشتباهي خطرناک و تقاضائي زشت بنامند ،ضميمه عقل به حساب ميآيد .مدارا يک
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فرض خاص فلسفي نيست ،بلكه بيان يک اصل است .مدارا جزء ذات فلسفه است و خويشاوندي دين و فلسفه
را نشان ميدهد
(كاسير .)97 : 0977 ،تساهل (مدارا) به معناي وسيع كلمه عبارت از اين است كه هيچ كس را به خاطر
عقايدش (مادام كه آن عقايد منشأ عامل جنائي نگرديده) تنبيه نكنند .تساهل از آن جهت ميتواند به عنوان
يكي از ويژگيهاي مهم در تحقق شهر خالق به شمار ميرود كه پيوندي تنگاتنگ با آزادي سياسي دارد .به
طوريكه راسل بين تساهل و آزادي سياسي پيوند ميزند و معتقد است« :آنجا كه تعصب باشد ،آزادي نيست
و آنجا كه آزادي نباشد ،تساهل وجود ندارد .مدارا وقتي وجود دارد كه آزادي رسانه و آزادي عقيده و آزادي
تبليغات وجود داشته باشد .همچنين انسان آزادي داشته باشد هر چه را دوست دارد بخواند و ( » ...راسل،
.)72 : 0972
 -8خردورزی :8
يكي از بنيادهاي اساسي و سازنده در نضج و ارتقاء انديشه شهر خالق كه راه را براي مرحله پراگماتيک آن
هموار مي سازد ،خرد و خردورزي است .اگر شهري بخواهد توسعه يابد و از آن باالتر تمدنسازي نمايد و
حاكميت قانون در اشكال مختلف را بر آن مستولي سازد ،چارهاي ندارد جز آن كه به عقل خرد متوسل شود.
از ديدگاه جامعهشناسي شهري ،تمايز ميان جوامع سنتي و جوامع متمدن مسلما در اين هست كه در جوامع
متمدن خردورزي از اهميت بيشتري برخوردار است .اما اينكه برخي تصور ميكنند كه خردورزي از
خصوصيات ذاتي جوامع مدرن است شايد تا اندازهاي اغراق كردهايم .از سوي ديگر اگر بپذيريم ،خردورزي
از عناصر و ويژگيهاي ذهني و فرهنگي شهرها به حساب ميآيد ،منظور خرد خود بنياد نقاد است .يعني
خردي كه اوالً حجبيت و اعتبار مدعايش قائم به خود عقل است ،نه به چيزي خارج از آن ،و ثانيا نقاد و
پرسشگر است .بنابراين عقل و خردي كه راهگشاي تمدن نوين است ،در زمره عقل جديد ،يعني عقل متصرف
است كه عقلي است جديد ،نه عقل قديم و مفسر.
از زماني كه آدم بر زمين هبوط نمود و يا به زبان افالطون ،از زماني كه آدميان از رهبري و مراقبت خدايان
بينصيب ماندند و ناچار شده بودند كه خود رهبري خود را به عهده گيرند ،آدمي از طريق ايجاد نهادها و يا
ساختن ابزارهايي گذران عمر نموده است .اما بايد به يادداشت كه هيچ يک از اين اقدامات بدون خردورزي
امكانپذير نبوده است .بدينترتيب ،خردورزي يک رهيافت است .يعني خردورزي يک منظر است كه از آن
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به جهان سياست نگاه ميشود .خردورزي يک هدف نيست ،بلكه ابزارمندانه به تحليل استداللي مشكالت و
مسائل كمک ميكند .رويكردي است به مسائل و مشكالتي كه نياز به حل و فصل دارند .خردورزي به خدمت
گرفتن عقل سليم است (رجائي.)72 : 0979 ،
كالم آخر اينكه خردورزي و توسل به عقل در امور ،توسط حوزه خصوصي شهروندي با ايجاد نهادها و
اسبابهاي الزم يعني وارد كردن انديشههاي مبتني بر خرد در يک چارچوب نهادينه شده را براي يک تمدن
هموار ميسازد .و به عبارت ديگر خردورزي زمينه عيني را براي ايجاد و همچنين ثبات شهرها فراهم ميكند.
شهر خالق پديده عصر مدرنيسم و عقل باوري است؛ شهر خالق ذاتاً دستاورد دنياي مدرن است زيرا در
دنياي مدرن ،خالقيت ،نه تنها يک ضرورت ،بلكه يک واقعيت است.
توسعه سیاسی و مناسبات شهرها:
در ابتداي قرن بيستم مناسبات سياسي در ارتباط تنگاتنگ با مناسبات اقتصادي بود و شهرداريها به واسطه
توان اقتصادي باال امكان مداخله در همه امور پيدا ميكردند.
شهرها و توسعه سیاسی:
الف) وجود رقابت نهادینه شده
به معناي فراهم بودن زمينههاي تعامل و تقابل افكار و عملكردهاي افراد ،گروهها و حتي ايدئولوژيهاي
گوناگون .براي اينكار بايد ساختار حقوقي رقابت ،نهادينه باشد و اجازه رقابت سياسي را بدهد.
ب) تحقق مشارکت
به معناي جواز دخالت افراد و گروههاي اجتماعي در تصميمگيريهاي شهري و امكان تاثيرگذاري آنها بر
نظام شهروندي و سياستگذاريهاي آن.
ج) امکان تحرک اجتماعی
تحرک اجتماعي ،در واقع محصول رقابت نهادينه و مشاركت در جامعه توسعهيافته از نظر سياسي است.
تحرک اجتماعي اگرچه نهايتا باعث ايجاد روند گردش نخبگان ميگردد ،اما اساسا به معناي امكان دستيابي
افراد متعلق به اليهها و اقشار اجتماعي پايين به مراتب باالتر سياسي و اجتماعي براساس شايستگيهاي
خود آنان ميباشد (اخوان .)97 : 0994 ،خالقيت ذاتا و بالقوه در بطن جامعه و طبقه خالق موجوديت دارد
منتها مساله اساسي اين است كه اين موجوديت گاهي از سوي مديريت شهري شناخته ميشود و گاهي
وجود آن ناديده گرفته شده و يا تضعيف و سركوب ميگردد .تنها در صورت به رسميت شناختهشدن طبقه
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خالق و تقويت آن از سوي مديريت شهري است كه زمينه الزم براي توسعه همه جانبه شهرها فراهم ميآيد
(ضرابي.)012: 0984 ،
 -7حکمرانی خوب و ابعاد شهر خالق در تهران
بنا به نتايج مركز آمار ايران در سال  ،0981تهران كالن شهري است با جمعيتي بيش از  9ميليون نفر
و امكانات وسيع در كشور پهناور و كهن ايران كه از ديرباز داراي جايگاه مهمي در منطقه و حتي جهان بوده
است .از اينرو ،الزم است پايتخت ايران اسالمي داراي موقعيت منطقهاي و بينالمللي وااليي باشد .به ويژه
اينكه ايران در شاهراه سه قاره اروپا ،آسيا و آفريقا قرار دارد ،براي رساندن تهران به جايگاه بينالمللي مطلوب
خود ،الزم است اقدامات و برنامهريزي خاصي توسط حاكميت شهري انجام گيرد .غير از توسعه بسترهاي
دانش (دانشگاهها ،موسسات فرهنگي و غيره) ،صنعت خالق و به ويژه صنايع با فناوري برتر ،بسترهاي
اجتماعي و فرهنگي چون تنوع اجتماعي ،مطلوبيت محل زندگي ،كيفيت زندگي و برابري اجتماعي و امنيت
سياسي جايگاه مهمي در اين شهر به خود اختصاص دادهاند .سنگ زيربناي خالقيت ،مشاركت طبقه خالق
است .اين مشاركت هم مستقيم است و هم از طريق نهادهاي شهري ايجاد ميشود .مشاركت مستقيم اهميت
زيادي دارد زيرا خالقيت بدون امكان عرضه آسيبپذير است .بنابراين خالقيت هم بايد سازمان يافته باشد
هم غيررسمي ،ايده اصلي خالقيت سياسي اين است كه به شهروندان نقش معنيداري در تصميماتي كه بر
آنها تأثير ميگذارد ،داده شود همچنين خالقيت سياسي مستقيم در آزادي اجتماعات ،سخنرانيها ،مراسمات
و جشنهاي سازمان يافته تبلور مييابد .درحكمراني خوب شهرتهران ،مردم بايد در تصميماتي كه به زندگي
آنها مربوط ميشود ،سهيم باشند .بدينترتيب ،به عنوان يک شهروند با حقوق و جايگاه مشخص در مراسمات
و فضاهاي خالق شركت كنند ،و مفهوم خالقيت شهري از وراي حوزه عرفي شهرنشيني به تمام نهادها
گسترش يابد.
از جمله مهمترين پتانسيلهاي ديگر اين شهر ،وجود زمينه منابع مالي پايدار ميباشد .طرحهاي توسعه
شهري تهران نيز در مراحل مطالعاتي خود ،تا حدودي موارد ياد شده را مورد بررسي قرار دادهاند؛ اما توجه
ويژه به استفاده از پتانسيلهاي باال ،در جهت تحقق توسعه اقتصادي و تحريک توسعه ديگر بخشها بدين-
وسيله ،در جهت تسريع و تسهيل حركت به سوي توسعه پايدار شهري ،صورت نپذيرفته است.
اجراي استراتژي توسعه شهري و حكمراني خوب شهري در شهر تهران نيازمند شرايط سياسي و اجتماعي
خاصي است .وجود اين شرايط موجب موفقيت طرح و نبود آنها منجر به ناكارآمدي فرايند در حصول اهداف
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تعيين شده ميشود .با توجه به اهميت دو مؤلفه مشاركت فراگير جامعه ذينفع در تدوين چشمانداز و منابع
مالي در اجراي طرح شرايط را بايد در رابطه با اين مؤلفهها جستجو كرد .مشاركت مستلزم سازوكار پذيرش
آن توسط سيستم اداري سياسي شهر و توان جامعه براي مشاركت فراگير بر اساس احساس مسئوليت و
تعلق به شهر است .توان شهرداري يا تشكيالت مديريتي اجراي فرايند براي تأمين هزينههاي اجراي
برنامههاي تعيين شده براي دستيابي به اهداف و تحقق چشمانداز شهر خالق نيز نيازمند كمکهاي دولت،
مشاركت طبقه خالق با مردم در تأمين هزينههاي اداره شهر و كارآمدي هزينه و درآمد امور مرتبط با
خالقيت در شهر است.
ضرورت وجه فرهنگی شهر خالق در شهر تهران
تهران كالن شهري است داراي پتانسيلهاي فرهنگي بسيار ،كه ميبايست اداره كننده جمعيت ساكن در
خود باشد .در اين راستا براي حاكميت ضروري است كه در مسائل مالي شهرداريها كارشناسي دقيق نموده
و در راستاي خودكفايي واقعي گام بردارد .همچنين مجلس بايد با يک ديد باز و بدون در نظر گرفتن «يک
شهر يک شوراي خاص» قوانيني را تصويب نمايد كه بهبود وضعيت فرهنگ شهرها و شوراهاي آن را در پي
داشته باشد .آخرين نكتهاي كه در حكمراني خوب شهري توجه به آن ضروري است مبحث نظارت بر
پروژههاي فرهنگي شهري است ،براي حاكميت شهري ضرورت است كه نظارتي هر چه بيشتر بر سرمايه-
گذاريها و پروژههاي فرهنگي شهري اعمال نمايد تا سرمايهگذاري در اين عرصه با قوت و دقت بيشتري
صورت پذيرد و سعي شود تا به هنرمندان ،كارآفرينان و خالقان فرهنگي فرصت و بستر الزم براي فعاليت
داده شود .در نهايت پيشنهاد ميگردد از آنجا كه مشكل اصلي عدم مشاركت سرمايهگذاران در طرحهاي
فرهنگي شهرداري تهران درون سازماني بوده و از ساختار شهرداري نشأت ميگيرد .براي ايجاد تحرک در
عرصه سرمايهگذاري و جذب سرمايهگذاران در عرصه فرهنگ و تفريحات و اقتصاد خالق الزم است اصالحات
درون سازماني صورت گرفته و قانون جامع سرمايهگذاري كه متضمن منافع چهارجانبه شوراي شهر،
شهرداري ،سرمايهگذار فرهنگي و تفريحي و شهروندان باشد ،تدوين شود .همچنين چنانچه هدف از حكمراني
خوب شهري ،حركت به سوي پايداري شهري باشد ،طرح استراتژي توسعه شهري با رويكرد فرهنگي شهر
خالق به دليل فراهم نمودن مباني توسعه اقتصاد خالق شهر تهران و از اين رهگذر حفظ محيط زيست و
توسعه اجتماعي بدليل دارا بودن فرايندهاي مشاركتي ،ميتواند مسير همواري در جهت توسعه پايدار شهري
تلقي گردد و بر همين اساس ميتوان از شاخصهاي فرهنگي شهرهاي خالق با توجه به تنوع فرهنگي
موجود در كشور براي توسعه اين راهبردها بهره جست.
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در پايان هر نوع تالش حاكميت شهري تهران در زمينه برنامهريزي فرهنگي شهرهاي خالق ميبايد وضعيت
خود را در برابر اين پرسشها روشن كند:
كانون اصلي برنامهريزي فرهنگي شهرهاي خالق در حكمراني خوب شهري كدام است؟
جايگاه حكمراني خوب شهري در برنامهريزي فرهنگي شهرهاي خالق و دامنه اثرگذاري آن كجا است؟
مباني و معيارهاي سياستها و فعاليتهاي حكمراني خوب شهري در شهرهاي خالق كدام است؟
تخصيص منابع توسط حكمراني خوب شهري در بخش فرهنگي شهرهاي خالق چه ضرورتي دارد؟
مباني نظري برنامهريزيهاي فرهنگي شهرهاي خالق در شهر تهران كدام است؟
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