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 نظریه شهرخالق

 

 هلیا احمدی کشنیگان، زهرا فخرایی راد ، ، مهدی نیا محمدهادی دکتر

 

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد،دکترای شهرسازی 

 دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری

 دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری 

 

 

جهان امروز شاهد جهشی بلند به سوی زندگی هر چه بهتر و با کیفیت تر است  چکیده:

و تالش برای ارتقائ کیفیت زندگی شهری دغدغه اصلی ذی منصبان شده است. در این 

 تمسیر توجه به شهرها به عنوان مراکزی که گرداننده اصلی این جریان هستند از اهمی

ایده شهر خالق با پیدایش فناوری نوین و مخصوصا ارتباطات  بسیاری برخوردار است.

اینترنتی تسهیل گشت، حرکت جدی در جهت تقویت خالقیت و دانایی بر پایه تمرکز بر 

قدرت اندیشه  و ارزش گذاری آن بر پایه اختراعات و نوآوری ها در پهنه پردازش اطالعات 

ی دارد به تشریح و تبیین نظریه شهر خالق، تاریخچه و نمونه آغاز گشت. مقاله حاضر سع

 جرا شده در ایران و جهان بپردازد.های ا

 شهر خالق، برنامه ریزی شهری، خالقیت، مشارکت واژگان: کلید

 

 مقدمه:

 و ها دیدگاه این از یک هر. است شده مطرح متعددی های نظریه و ها دیدگاه شهری توسعه و ریزی برنامه زمینه در کنون تا

 برای راهبردهایی آن مبنای بر نهایت در و داده قرار توجه مورد را شهر دهنده تشکیل اجزاء از بخشی خود سهم به ها نظریه

 از ادهاستف حداقل و فرهنگی منابع از برداری بهره بر که خالق شهر ایده و پارادایم به توجه .است کرده پیشنهاد شهری توسعه

  خود  شتال  تمام  ریزان برنامه و گرفته قرار بسیار توجه مورد اخیر سالهای در کنند، می ای مالحظه قابل تاکید طبیعی منابع

 را شود می  پایدارشهری و همه جانبه توسعه به منجر که خالق جامعه و خالق صنایع ، خالق اقتصاد تا اند نهاده  این  بر  را

همواره عاملی حیاتی در زندگی شهری قلمداد می شده است. شهرها همواره نیازمند خالقیت از منظر تاریخی،  .دننمای فراهم

 که توده های عظیم کارآفرینان، سرمایه گذاران، خالقیت بوده اند تا بتوانند به مثابه بازارها، مراکز خرید و فروش و مراکز تولیدی،

در طول تاریخ ، مکان  "شهرها عمومای داده اند، عمل نمایند.هنرمندان، متفکران، دانش آموزان و مسئوالن اجرایی را در خود جا
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مختلف بوده و به دلیل تعامالت موجود در آنها ، پدیدآورنده های ایده های نو، مصنوعات و نهادهای ترکیب نژادها و فرهنگ های 

 (91:4891) الندری، جدید بوده اند.

زندگی بر پایه ی کار افراد در کارخانه ها و ادارات، افزایش جرم و بروز مجموعه ای جدید از مشکالت شهری نظیر افول کار و 

جنایت، عدم امنیت، فائق آمدن بر روند جهانی سازی و افزایش سرعت گردش اطالعات، و ارتقای کیفیت محیط زندگی روزمره، 

 (91:4896) الندری، .توجه به مساله خالقیت را ضروری می سازد

اند توجه صرف به ابعاد کالبدی و محیطی، ما را به سوی پایداری در اجتماع رهنمون نمی کند. بلکه  امروزه برنامه ریزان دریافته

برای دستیابی به این مهم ، عالوه بر مسائل کالبدی، توجه به موضوعاتی از قبیل چگونگی تعامل میان افراد، شناسایی محرکها و 

نان یک جامعه محلی، مسئولیت محیط مسکونی خویش را بر عهده ساکعوامل انگیزاننده و این مساله که تحت چه شرایطی 

دهند، ممکن خواهد بود. .)  گرفته، آن را متعلق به خویش دانسته و شیوه ی زندگی خویش را با شرایط محیطی انطباق می

 (91:4891الندری، 

به  یباتر می کند، تقویت نماید. خالقیتنظریه شهر خالق سعی دارد تا کیفیاتی را که تصویر ذهنی یک شهر را برای شهروندان ز

عنوان یک پیش زمینه و جزئی از هوش عمومی سنجیده می شود و افزایش توان نوآوری و تولید دانش در این راه از جمله 

شاخص های سنجش میزان پیشرفت اجتماعی به حساب می آید. شهر خالق مکانی برای شکوفایی خالقیت های هنری ، نوآوری 

و فناوری و صدای رسای فرهنگهای رو به رشد است و جایی است که همه پتانسیل های خالق خود را جامه عمل های علمی 

می پوشاند و پرچمدار فعالیتهای فرهنگی و توسعه ای است. در این شهر هر شهروند به استفاده از ظرفیت های علمی، فنی، 

 (90198911واره حرکتی رو به رشد دارد.)جاوید و همکاران،که همهنری و فرهنگی خود اطمینان خاطر داشته و می داند 

 چون 8 اصطالحاتی از استفاده با شهر

 اقتصاد ،(، )فلوریداFlorida,911981)،طبقه ی خالق ونظریه پرداز شهری(  ،درین)ال ،( Landry, 911:004)،شهر خالق  

 که بیانگر اهمیت و هنر در بافت شهری است به طور فزاینده ای مفهوم سازی میشود.  دان(

 



 

 513-539، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

      ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 

767 
 

 خالق: شهر نظریه گیری شکل تاریخی روند

 

 

 

 

 خالق: شهر مفهوم

 آن از وانت می کنیم می فکر ما یا و دارد وجود مکان یک در که پتانسیلی از بیشتر همیشه که بود این خالق شهر ایده فلسفه

 یم فراهم نیز را خود ساکنین پرورش زمینه و است انسانی خالقیت تربیت برای مساعدی محیط خالق شهر یک . کرد استفاده

 ایده با را خود سرعت به و کرده استقبال واردها تازه از باز جامعه یک صورت به و دارند سالمی و پویا فضای شهرها این آورد،

 خالقانه همزیستی و همسازی به و داده جای خود در راحتی به را مهاجر جدید های گروه همچنین. کند می سازگار جدید های

 (91:4)الندری،.نماید می کمک آنها

 فرهنگی های فعالیت به دستیابی برای خالق افراد برای جذاب محیطی مردم8 ایجاد

 ثروت تولید و زایی اشتغال سبب خالق و نوآورانه های ایده ، سازی بنگاه های اقتصادی8 تجاری

 شود. می ساکنین خالقیت بیان و انطباق برانگیختگی، باعث شهر یک فضا8 فضاهای

 شهر به نظم و هدایت بخشیدن و خالقانه و قوی انداز چشم توسط استعدادها چشم انداز8 رشد

 شهری محیط در مجزا اقدامات پیوندها8 پیوند

 

 

 

 

 

ظهور ایده  •
شهر خالق

1980

شروع عمومی تر  •
این ایده

1990

مطرح شدن •
عنوان شهر 

خالق
2002

آغاز جنبش نوین•

پیوند دادن مفهوم شهر•
خالق به تحوالت  

اقتصادی

2003
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شاخص های اصلی و 
ضروری یک شهر 

خالق

کیفیت محیط 
زیست

شرایط اجتماعی و 
فرهنگی

کاربرد تکنولوژی

وجود الگوهای 
اقتصادی

استقرار سیاست 
عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارکان 
شهر 
خالق

مردم

بنگاه 
های 

اقتصادی

پیوندهافضا

چشم 
انداز
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اقتصاد خالق

سبب شغل و 
درآمد توسعه و 

رشد 
اقتصادی

سبب 
مشارکت 
اجتماعی

سبب تنوع 
فرهنگی

سبب 
توسعه 
انسانی

امکان 
پذیری 
توسعه 
نوآوری

پاسخ دهی 
به 

سیاستگذار
ی چند 

بعدی

شامل 
اقتصاد و 
فرهنگ 

شامل مفاهیم 

ا اجتماعی مرتبط ب

هم و همراه با 

ی تکنولوژی و ویژگ

های عقالیی 

 خالق: شهر گیری شکل در خالقیت های مقیاس

 خالق مناطق و ها قطب 

 خالق فرهنگی صنایع 

 خالق اقتصاد 

 خالق شهر 
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صنایع خالق

اصطالحات 
فرهنگ 

سنتی
هنرهای 
نمایشی

هنرهای 
سمعی و 

بصری

رسانه های 
جدید

خدمات 
خالق

طراحی

رسانه های 
چاپی

هنرهای 
بصری

سیاست 

های 

فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8118)فلوریدا،

 

 اقتصادی: و اجتماعی کالبدی، ابعاد با رابطه در خالق شهرهای توسعه

 

 شهرهای خالق

 اقتصاد

 اشتغال

 مصرف و تولید

 

 اجتماعی عدالت

 زندگی کیفیت

 اجتماعی همبستگی

 توسعه عادالنه

 

 زیست محیط

 ها اکوسیستم

 طبیعی منابع

 

 ماندنی توسعه

 (2008)بیکر:

 توسعه قابل تحمل
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 خالق: شهر با ارتباط در مختلف های نظریه و ها دیدگاه

 ت،اس استوار خاصی ایدئولوژی بر یک هر که متفاوتی های دیدگاه اساس بر اجتماعی -اقتصادی مفاهیم همه مانند خالق شهر

 .گیرد می شکل

 :دموکرات سوسویال دیدگاه

 ومتحک دارای باید شهر دیدگاه این در. باشد خالق شهروند یک باید فرد هر که معتقدند دیدگاه این پیرامون کلی صورت به

 شهر هدف ترین مهم دیدگاه این در .روند پیش شهری حکومت کالن سیاست تحت صنعتی های واحدی تا باشد، قوی شهری

 491 در شهری کالدنبرگ، شهر شهرها، این نمونه ترین مهم .است شهروندان رفاه میزان افزایش برای ثروت تولید خالق،

 ها ندهآالی تولید میزان تا کند، می استفاده ها کارخانه سایر ضایعات از ای کارخانه هر شهر این در که است کپنهاگ کیلومتری

 .یابد کاهش آن در

 :نئوکالسیک دیدگاه

 را فردگرایی و مخالفند دولتی سیستم با آنها. شود می فروش و خرید جامعه، در چیز همه که دارند عقیده دیدگاه این طرفداران

 رایج انگلستان شفیلد شهر در تفکر این بارز نمونه. دارد کمتری کاربرد دیدگاه این در مدت دراز های پروژه. کنند می تشویق

 .شد دیدگاه این از کارشناسان شدن گردان روی سبب آن در دیدگاه این شکست جاییکه. است

 :کنزین دیدگاه

 هم در که صورتی در تنها و است ضعف نقاط دارای شده، یاد دیدگاه دو هر دارد عقیده و است میانه تفکری دارای دیدگاه این

 (90198:9همکاران،)رضائیان و .آمد خواهد دست به مطلوبی نتیجه شوند ادغام

 پردازان: نظریه زبان از خالق شهر مفهوم

 :(اقتصاددان) فلوریداریچارد 

در نیجرسی آمریکا، تئوریسین شهر خالق است که به خاطر تحقیقات گسترده  9111متولد سال  "ریچارد فلوریدا"پروفسور 

 کتاب اولین 9119 سال در او گرفته است. اش در مسائل اقتصادی و اجتماعی شهری در سطح بین المللی مورد توجه قرار

 تقویت برای را دیگری کتاب 9111 سال در آن از پس و کرد منتشریا طبقه خالق  creative class  عنوان تحت را خود

 یک انسانی خالقیت در که جامعه و اقتصاد در گسترده تغییرات با ناچار خالق، شهر مفهوم کلی برتری .کرد منتشر موضوعش

 طور به ،است شده معروف خالق طبقه عنوان به که فلوریدا تئوری در شده مطرح . ایدهاست خورده گره است، کلیدی عامل

 رمندان،هن پیشرفته، تکنولوژی متخصصین تمرکز و حضور میزان با شهر اقتصادی توسعه میزان اینکه از است عبارت خالصه

 مثل علمی کارکنان دسته دو به را خالق طبقه وی. دارد مستقیم بستگی جامعه فرهیخته قشر کلی طور به و دانان موسیقی

 این .دکن می تقسیم دانشگاهی های حوزه فعاالن و رایانه نویسان برنامه ، شهرسازان مانند خالق فرا کارکنان و وکال و پزشکان

 شود. می ،دارد دخالت صنعتی فرا ارزش تولید در که فردی هر شامل تقریبا اصطالح
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 8 شاخص سه 9119 سال در فلوریدا ریچارد

 استعداد 

 فناوری 

 ( تسامح) تحمل قدرت 

 .داد قرار استفاده مورد شهر یک در خالقیت سنجش برای را

 در خالق طبقه و باال تکنولوژی با صنایع نسبی تمرکز دهنده انعکاس ها شاخص از تعدادی همراه به شاخص سه این

 .است مکان یک فرهنگی گوناگونی و فضا بازبودن میزان دهنده نشان خود است،که ناحیه یک

 معیار شاخص

 و حضور دهنده نشان( باالتر و لیسانس) دانشگاهی مدرک دارای جمعیت درصد احتساب با شاخص این استعداد

 .است ناحیه یک در انسانی سرمایه تمرکز

 دهنده انعکاس اول شاخص. باال فناوری شاخص و نوآوری شاخص شود؛ می محاسبه شاخص دو ترکیب با فناوری

 .است منطقه یک در ساکن جمعیت نوآوری قدرت

 .دهد می نشان ناحیه یک در را فناوری با مرتبط صنایع از ای مجموعه تمرکز و اندازه دوم شاخص

 .شود می گیری اندازه متنوع و ترکیبی شاخص یک با قدرت تحمل

 معیار یک عنوان به که است ازدواج برای آماده یا ها زوج باالی جمعیت دهنده نشان که8 زوجیت شاخص

 .دهد می نشان را ناحیه یک اجتماعی تسامح و تفاوت و بودن باز از مستقیم غیر

. هدد می نشان را هستند خالق هنرمندانه صورت به که مردم از گروهی نسبی تعداد8 شکنی سنت شاخص

 .است ناحیه یک در خالق های سرمایه و فرهنگ تولیدکنندگان از مستقیمی معیار

. دان شده زاده انجا در که است ای بومی غیر افراد نسبی درصد تعیین برای معیاری8 فلزات ذوب شاخص

 می باشد. مهاجران سوی به درها بودن باز سنجش برای دیگری مفهوم معیار این

 (1391:101)جاوید و همکاران،

 :(شهرساز) الندری چالز

 از ادهاستف در المللی بین نویسنده یک او .کرد تحصیل ایتالیا و آلمان انگلیس، در و امد دنیا به :914 سال در الندری چارلز

 ههد اواخر در را خالق شهر مفهوم و دارد المللی بین شهری خالقیت لیسانس فوق او. است شهری تغییرات در تخیل و خالقیت

 های یژگیو بر تر بیش بلکه کند، نمی تاکید جدید ی طبقه اعضای بر چندان ندریال فلوریدا، با مقایسه در کرد. اختراع 91:1

 عقاید طتوس خالقیت وی برای. کند می تمرکز آزاد شکل به رویکردی مسائل و پذیر انعطاف اندیشیدن توانایی مانند خالقیت

 تماعاتاج گیری شکل اجازه که است خالق شهری وی نظر از . گیرد می شکل خالق منبع یک ی مثابه به فرهنگ اهمیت و تفکر

 .باشد خالق و جوان استعدادهای شناسایی جهت شهریعمومی   فضاهایدر 
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 پردازان: نظریه

 غیر یا مستقیم نظریه بر اثرش نظریه نام محصول/ تالیف پرداز نظریه تاریخ

 مستقیم

 رابرت 1991

 جامعه)پانتوام

 (شناس

 سرمایه کتاب

 اجتماعی

 گذاری سرمایه

 و اجتماعی

 های نشست

 خودجوش

 عقالیی، گذاری سرمایه

 خالق، گذاری سرمایه

 اجتماعی گذاری سرمایه

 موضوع ترین مهم که

 .است خالقیت مشترک

 مستقیم غیر

 تماشایی شهر -- دبور 1911

 شهر یا

 نمایشی

 موعد از پیش ظهور او نظر

 فضای تلفیق ایده،

 در فرهنگی و اقتصادی

 خصوص به انسانی مقیاس

 فضای نظیر موضوعاتی در

 های مجموعه جدید، مولد

 نمایش به و فرهنگی

 های محیط درآوردن

 .باشد می بصری

 مستقیم

 الندری چالز 1991

 یبیانچین فرانکو
 جعبه خالق شهر

 برای ابزاری

 نوآوران

 خالق شهر

 یهرو تغییر آنها ایدئولوژی --

 بر)سنتی ریزی برنامه

 های حل راه مبنای

 ارتقا سوی به( کالبدی

 و شهری های محیط

 و خالقیت جو تقویت

 از نرم های زیرساخت

 های همکاری طریق

 جدید

 مستقیم

 هاوکینز جان 2001

 (اقتصاددان)

8 خالق اقتصاد

 از مردم چگونه

 پول هایشان ایده

 آورند؟ می در

 مستقیم غیر -- --

2002 

 

 فلوریدا ریچارد

 (اقتصاددان)

 خالق قشر ظهور

9119 

 کجا شما شهرهای

 هستند

 اقتصادی توسعه میزان خالق طبقه

 و حضور میزان با شهر

 خالق طبقه تمرکز

 .دارد مستقیم یستگی

 مستقیم
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 مزیت توانیم می چگونه __ __ اسکات آلن 2001

 ظرفیت و رقابتی های

 و شهرها در موجود های

 خالقیت سمت به مناطق

 و ییریم؟ پیش بیشتر

 تقویت را آنها چگونه

 کنیم

 مستقیم

 

 جهان: و ایران در خالق شهرهای از موردی هایی نمونه

 به را خالق شهر عنوان موسیقی و ادبیات شهری، طراحی دستی، صنایع مختلف های حوزه در 9119 سال در یونسکو سازمان

 (9019)رضائیان و همکاران، .داد نسبت شهرها از برخی

 خالقیت حوزه شهر نام

 دستی صنایع (آمریکا) سانتافه ،(مصر) آسوان

 شهری طراحی (کانادا)مونترال ،(آرژانتین)آیرس بوینس ،(آلمان) برلین

 ادبیات (اسکاتلند)ادینبرگ

 موسیقی (اسپانیا)سویل و(ایتالیا)بولونیا

 

 .اند بوده یونسکو خالق شهرهای ی شبکه در خود ثبت دنبال به اصفهان و تبریز شیراز، مانند شهرهایی ایران کشور در

 

 

 

 

 

 

 ادینبرگ
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 برلین

 ایران: در هایی نمونه

 قرار به توجه با و شیراز شهر در معاصر و گذشته های دوره در نویس داستان و منتقد شاعر، زیادی تعداد وجود با شیراز شهر

 در دیگر ادبی شهرهای به نسبت برتر جایگاهی در شیراز شهر ، حافظ و سعدی جهانی بزرگ شاعر دو آرامگاه داشتن

 اجالس در ساله هر شهر این در ادبی های فعالیت پرونده یونسکو تصویب صورت در .گیرد می قرار( ادینبورگ همچون)جهان

 مانند ای هویژ های فعالیت است الزم ادبیات بخش در شیراز نهایی ثبت . برایشود می تمدید و گرفته قرار بررسی مورد یونسکو

 اهفروشگ و کتابخانه ها، دانشگاه در ادبی فعال واحدهای فعال، انتشارات ادبی، های جشنواره و هنری های برنامه برگزاری امکان

 (94489019) جاوید و همکاران،  .یابند افزایش و شده برخوردار مناسب قانونی جایگاه از کتاب مهم های

 شهرتهران:

 مرکز. گردد می مطرح ایران در مناسب شرایط دارای شهر دومین عنوان به تهران خالق، شهر شرایط به رسیدن برای تالش در

 باعث را تهران شهر فضای در نوآوری و خالقیت گیری شکل تکنولوژی، مدیریت حوزه در تهران شهر ریزی برنامه و مطالعات

 زیرساخت وجود و شهری پایدار توسعه شدن فراهم جهت مناسب های ساخت زیر وجود .داند می پایتخت موفقیت و توسعه

 عامل که داشت توجه باید و رساند می خالق شهر های استاندارد به را تهران که است خالق مدیریت و  اقتصادی و فرهنگی

 مجموعه اگر بنابراین .است تهران شهر توسعه و رونق در نوآور و خالق افراد نقش بر تاکید و توجه هدف این به رسیدن در کلیدی

 ینا و  کرده رشد خالق شکلی به جامعه های ارزش تمام و فرهنگ و اقتصاد یابد، توسعه خالق شکلی به بتواند تهران شهری

 .شد خواهد مرتفع نوآور و مستعد شهروندان دست به کالنشهر این مشکالت از بسیاری طریق

 مانند .است شده سبب تهران در اقتصادی شگرف تحول یک جهانی اقتصادی نظام با آن ارتباط و تهران شهر در سکونت الزامات

 حضور .اند کرده خلق را اقتصادی جدید های فعالیت هم با ترکیب در همه...  و نوین های فناوری جدید، ایه فروشگاه ظهور

 اب بسیاری قرابت که کرده ایجاد را ها آموزش و ها فرهنگ و ارتباطات از نوینی شکل جدید، های رسانه و اینترنت کامپیوتر،

 نوانع به فلوریدا ریچارد های نظریه در آن در که هایی گروه.را دارند شوند می شناخته خالق صنایع عنوان به که هایی فعالیت

 (94489019) جاوید و همکاران،  .است شده یاد خالق طبقه

 :میکند معرفی خالق شهر یک عنوان به را تهران که هایی شاخص

 خالق طبقه وجود 

 تهران شهر مهاجرپذیری 

 نوین ها فناوری از استفاده 
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 فرهنگی صنایع و خالق صنایع 

 فراغت اوقات گذراندن و سرگرمی و تفریحات 

 (94489019) جاوید و همکاران، جهانگردی صنعت 

 :(2018 تا2008)خالق شهر برای ونکوور شهر برنامه

 عیینت پیش از که اساسی های ارزش پایه بر که شود می استفاده خالق شهر در جدید فرهنگ توسعه برای که ریزی برنامه روش

 شود می دریافت متعددی های مشاوره ی پروسه طریق از آن دریافت که اجتماع ورودی. است شده بنا واضحی دیدگاه و شده

 در ورونکو در برنامه این تدوین نظام. است شده آمیخته اینده برای سودمندی و تمرکز فضاهای استراتژیک، های تم صورت به

 .است شده داده نشان نمودار

 ونکور در فرهنگ و هنر از جدیدی انداز چشم

 فرهنگی های ارزش

 ها گیری جهت و اهداف راهبردی، موضوعات

 ارزش و بها همسایگی، ارتباط، یادگیری، نواوری، -

 سازی پیاده های برنامه بعدی، های گام-

 بالقوه عملی های ایده از هایی نمونه جلو، به حرکت -

 بعدی های گام

 اقتصادی مشارکت طرح

 شهروندی آموزش طرح

 همسایگی فرهنگ طرح

 بورس اعطای

 فرهنگی توریسم طرح

 عمومی هنر بازنگری

 سازی پیاده برنامه

 عملیاتی های برنامه

 

 

 شوند؟ می پنداشته خالق هایی مکان چه

 شهر به دوباره شکلی اعطای

 والنسیا شهر

. برد می رنج داشت، قرار شهر کیلومتری 99 حدود در که توریا رودخانه از ناشی سیالب معضل از متمادی سالهای برای شهر این

 ارکپ یک به رودخانه پیشین بستر و یافت انتقال شهر های حاشیه به رودخانه جریان مسیر سیل خطر از اجتناب منظور به

 (91:4861)الندری،  .شد تبدیل..  و سواری دوچرخه فرهنگی، تسهیالت کودکان، بازی نظیر امکاناتی دارای که شهری خطی
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 متظاهرانه اقدامات و شهری سازی زیبا

 زا اشتوتگرات شهر در مثال برای .شوند می محسوب امروزی شهرهای های ویژگی ناخوشایندترین از یکی ها پارکینگ مسلما

 ورودی ای، گونه به باشد می طبیعی غارهای به ورودی فضاهای یادآور که خالقانه طراحی یک و سبز فضاهای ایجاد طریق

 (91:4860)الندری،  .است گشته متمایز زیرزمینی های پارکینگ

 نو و کهنه میان پیوند

 شهر پاریس

 به جدید روحی که گردد می محسوب پاریس شهر شاخص بناهای از یکی لوور، ی موزه روی به رو پی ام آی ای شیشه هرم

 موفق یاربس ای تجربه توان می واقع در .نماید تعریف مجددا پایتخت کل با را بنا این ارتباط است توانسته و دمیده لوور ی موزه

 (91:4861)الندری،  .گرفت نظر در تاریخی بناهای با معاصر معماری و محیط باالی کیفیت میان پیوند برقراری در

 فرانکفورت شهر

 طراحی قدیمی، ساختمان یک نمای با اما مدرن ای مجموعه صورت به که شهر این های موزه از یکی روی بر گذاری سرمایه

 .است شده

  مداری پیاده

 کند قتشوی خیابان این از بیشتر چه هر استفاده به را مردم تا کرد کاری چمن را ملبورن سوانستون خیابان سراسر الندی جیم

 (914:811) الندری، شهر مرکز در پیاده فضاهای ایجاد نیز و

 

 

 هوایی و آب وضعیت با  نبرد

 آمستردام شهر
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 های ساختمان محافظت برای موقت های سازه ایجاد ی زمینه در که است بنیادی گذار پایه گونتنار فلوریس نام به معماری

 شوند می طراحی طوری ها سازه این. دارد بسیاری مهارت هستند، جوی تغییرات خطر معرض در که تاریخی بناهای و مسکونی

الندری، ).باشند برخوردار ساختمانی درون فضاهای به سریع تبدیل قابلیت از جوی، نامساعد های جریان وقوع صورت در که

91:4819) 

  سویل شهر

 و بازدیدکنندگان عظیم توده رغم علی نمایشگاه در هوا خنکی از 9119 سال در سویل اکسپوی ازنمایشگاه بازدیدکنندگان 

 قآالچی و سبز گیاهان ، ها فواره آب، سریع های جریان استفاده طریق از امر این شدند زده شگفت شهر، در هوا گرم بسیار دمای

   (91:4819) الندری، .شد پذیر امکان نمایشگاه مکان در مساعد اقلیم خرد ایجاد و گرفت صورت ها

 

 

 

 

 

 

 

 مکان روح

 ایه سنت روی بر که کاشان قمصر گیری گالب جشنواره یا و شیلدز نورث در ماهیگیری جشنواره مانند محلی هنر های پروژه

 (91:4811) الندری، .شوند می توریست جذب و شهر پویایی سبب دارند تاکید آنها احیای و تاریخی

 talen زبان از شهر خرد و میانی و کالن مقیاس سه در خالق شهر عملیاتی راهکارهای

 ساختمان و خیابان، بلوک، برزن و ناحیه همسایگی، واحد شهر و شهرک و شهر کالن

 برای هایی گزینه تهیه به نیاز اجتماعی عدالت

 برنامه بی گسترش از جلوگیری

 عمومی قلمرو اهمیت

 سالمت و زیست محیط حفاظت

 اقتصاد

 واحد پایه بر شهری، خوب شکل

 همسایگی

 ها مکان سازنده عنوان به معماری

 و کشاورزی های زمین از حفاظت

 ها باغ گسترش طبیعی،

 عمومی امنیت و ها طراحی پیاده دسترسی برای مشوقی

 بین تعادل ایجاد برای خالق هایی راه تنوع برای مشوقی یافتگی توسعه گسترش

 پیاده افراد و اتومبیل
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 ها بزرگراه که هایی آسیب از اجتناب شهر هویت از حفاظت

 کنند می وارد شهرها به

 و سالم های خیابان برای طراحی

 روی پیاده مشوق

 و پاسخگو سازی ساختمان تمرین عمومی نقل و حمل برای مشوقی حداقل مسکن

 خالق

 شهری محالت اهمیت تهاس اتومبیل به وابسته که آسیبی عمومی ونقل حمل

 خدمات برای گذاری سرمایه تقویت

 عمومی

 گذشته به احترام سبز های پارک اهمیت

 (2002) تالن، 

 گیری نتیجه

 اهداف با حل راه تناسب و مسئله کلیت درک. هستند بدیهی و ساده خالق، شهرهای تمامی در شده گرفته کار به های ایده

 .شود می ها طرح تاثیرگذاری سبب ،محلی جامعه

 ستیبای که است مباحثی جمله از و نبوده کامل شهرها نقش گرفتن نظر در بدون جدید عصر در محور دانش پیشرفت به توجه

 مناسب، ساختاری طرح تاریخی، پیشینه دارای که شهرها برخی امروز جهان در. گیرد صورت آن به ای جانبه همه و جامع توجه

 همچون جمعی ارتباط وسایل طریق از جهان نقاط سایر با ارتباط و کننده تولید و کننده مصرف خدماتی نیازهای تامین کار سازو

 نظم از ای ونهگ که اقتصاد و فرهنگ مختلف ابعاد خالق تلفیق و ترکیب به ملزومات این بر تکیه با توانند می هستند، اینترنت

 فولک، هنر و مهارت ، موسیقی ادبیات، زمینه هفت از یکی در خالق شهرهای خاطر همین به. بپردازند ، است انسانی منطقی

 .رسند می شکوفایی به خود اولویت و توان به توجه با طراحی و تغذیه ای، رسانه هنرهای سینما،

 :منابع

 ، تهرانآذرخش انتشارات ، (خالق شهر)، :914 بیانچینی، فرانکو، چارلز، الندری،_
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