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شهر خالق

ا
باب نخست :مفهوم شهر خالق
پیسایف ایدسٌ قدُط ذدبه تدٍ اياذدط زَدٍ
 1980تطمیگطزز .پیسایف ایه مفُدً زض ياعدـ
واقی اظ تبـ مسیطان قُطی تطای ؾداذااضزَی
مجسز قُطَا زض پاؾد تٍ تحًالت جُداوی تدًز.
زض ايایددد زَددٍ  1990کددٍ ایدده مفُددً ضيا
تیكاطی پیسا کطز ،مىغد اند ی ایده تدًز کدٍ
َمًاضٌ پااوؿید َط مىغقدٍ تدیف اظ ن زیدعی
اؾت کٍ زض وگاٌ ايل تٍ وؾط میضؾس ،يلً ایهکدٍ
قُطَای مقسيزی ماوىس لىسن ،تًکیً ،ویًیًضک،
یا مؿاطزا ياعقا ذبه َؿداىس .اظ ایده مىؾدط
تایس قطایغی تطای افطاز مُیا قدًز کدٍ تاًاوىدس
تطای قکًفایی فطنت َای مرا فی اظ کمک تدٍ
تیذاومان َا گطفاٍ تدا ذ د ثدطيت تیىسیكدىس،
تطوامٍضیعی کىىس ي زؾت تٍ اعسا تعوىس.
جان کب ایه کٍ مطز فازی ویع میتًاوىدس
مقجعٌ تیافطیىىس ،ي اگط َط کدؽ تىُدا  5زضندس
ضيیدداپطزاظتط اظ امددطيظ تددًز ،زویددا ي ددـ زیگددطی
زاقت .زض قُط ذبه تىُا َىطمىسان ویؿاىس کٍ
زض اعاهازذبه زؾت زاضودسَ ،دط کدؽ کدٍ تدٍ
ؾددبن وگدداٌ ي تفکددط مراطفاوددٍ مجُددع اؾددت،
می تًاوس زكمٍ جًقان ذبعیت تاقدىس اظ یدک
تاجط گطفاٍ تا مُىسؼ ،زاوكمىس یا ضفاگط.
جالة ایىکٍ گطيٌَای تطکیثی تا وگطـَدای
مافايت ،واب تطیه ایسٌ َا ضا تًلیس میکىىس .ایده
یقىی قُط ذبه ؾطاؾط ضيیداپطزاظ اؾدت .قدُط
ذدبه زاضای تًضيکطاؾددی ذدبه ،افددطاز ذددبه،
مساضؼ ذبه ،ؾاظمان َای ذبه ،زاوكگاٌ َدای

ذبه ي غیطٌ اؾت .تا تدطيی ذبعیدت ي ایجداز
تؿاطَای عاوًوی مىاؾة تدطای اؾدافازٌ اظ عدًٌ
ترید زض حًظٌ َدا ي ؾدغًن مرا دب ،تداوکی اظ
ایسٌَا مكامد تط احاماالت ي ضاٌحدَای تدالقًٌ
تطای مؿاید قُطی ایجاز میقًز.
قددُط ذددبه تددٍ ظیطؾدداذتَددایی فطاتددط اظ
ظیطؾاذت َای ؾرت افدعاضی ماوىدس ؾداذامان،
ذیاتان یا فا بب قُطی زاضز.
ظیطؾدددداذتَددددای ذددددبه میددددعٌای اظ
ظیطؾاذت َای ؾرت ي وط اؾت .یکی اظ اضکدان
ظیطؾاذت ودط  ،ظیطؾداذت َدای فکدطی اؾدت:
ضيیکطز قُط تٍ فطنتَا ي مؿألٍَا ،ي ویع فضا ي
اتعاض تًاومىسؾاظی کدٍ وُدا ضا اظ عطید تطذدی
مكًهَا ي ؾاذااضَای تىؾیمی تقًیت میکىدس.
َمچىیه ظیطؾاذت وط ویطيی کاض تؿیاض ماَط ي
اوقغددا پددصیط ،اوسیكددمىسان ،پسیس يضوددسگان ي
مجطیان پًیا ضا قامد می قدًز .ظیطؾداذت ودط
تایس تاًاوس تطای افدطاز مؿداقد فضدای ؽُدًض ي
تطيظ فطاَم ومایس ،اضتثاطَدای زضيودی ي تیطيودی
فمیقی ایجاز کىس ،ي ضين فطَىگ کداض فطیىی ضا
زض کالثس جامقٍ تسمس .ذبه تًزن یدک فدطز یدا
ؾاظمان زىسان زقدًاض تدٍ وؾدط ومدیضؾدس ،امدا
ذددبه تددًزن قددُط تددا تًجددٍ تددٍ فطَىددگَددا ي
گددطایفَددای مرا فددی کددٍ زض ن يجددًز زاضز،
زاؾاان تٍ ک ی مافايت اؾت.
ذبه تًزن قدُط مقمدًال مؿدا ع ضیؿدک
پصیطی ،ضَثطی ،حؽ وًفی حطکت ي پًیایی زض
تطاتط ؾدکًن ،مهدمم تدًزن زض فدیه پطَیدع اظ
گاهناهم رصد

جثطگطایی ،ي اظ وؾط اؾاطاتػیک ضاؾدد ي اظ وؾدط
تاکایکی مىقغب تًزن اؾت.
ایددهَدددا مؿددا ع تنییدددط وگدددطـ ،زضک،
ذًاؾت َا ي ازاضٌ ،ي َمچىیه زضکی اظ ؽطفیدت
قثکٍ ای قُط ي فم ي غىای فطَىگی ن اؾت.
ایه تحًل تأثیط قدگطفی تدط فطَىدگ ؾداظماوی
زاضز ي مؿا ع َعاضان تنییط زض زیسمان شَىدی،
ایجاز قطایظ الظ تطای تثدسید قدسن افدطاز تدٍ
فامبن تنییط تٍ جای عطتاویان ن ،ي اؾداقثال اظ
تحًل تٍفىًان یک تجطتٍ ظوسٌ ي مساي  ،وٍ یدک
ضيیساز ایؿاا ي مقغقی اؾت.
ذبعیت قدُط مؿدا ع تًضيکطاؾدی ذدبه
اؾددت  Landry,2000تددٍ وقددد اظ کیقثددازی،
.)42:1387
وؾطیددٍ قددُط ذددبه زض عالددة تطوامددٍضیددعی
فطَىگی تطای قُطَا تسيیه قسٌ اؾت؛ تدٍ ایده
مقىا کدٍ ذبعیدت جایگداٌ يیدػٌای زض پیكدثطز
فطَىددگ زضين قددُطَا ي زض وایجددٍ تؿددظ ي
گؿاطـ تًؾقٍ قُطی پایساض زاضز.
پؽ اظ مغطن قسن ؾ ؿ ٍ تحث َدای قدُط
ذبه زض زٍَ  ،1900وؾطیٍ قُط ذبه زض ؾال
 2002ي تا اواكاض کاداب ضیچداضز ف ًضیدسا اتقداز
تداظٌای تددٍ ذددًز گطفدت .تطاؾدداؼ ایدده وؾطیددٍ
قُطيوسان قُط ذبه تایس تًاوایی اتطاظ وؾطات ي
پیكىُازَای ذًز ضا تٍ ؾًُلت زاقاٍ ي فضدای
قددُط زض تددط گیطوددسٌ اؾدداقسازَای ذددبه زض
ظمیىٍَای ترههی گًواگًن تاقس.
زىددیه قددُطيوساوی تددا تكددکید اجامافدداتی
ذًزجًـ تٍ تثازل وؾط ي اضایٍ ایسٌ میپطزاظودس
ي اظ ایه عطی َمدٍ اتقداز يجدًزی مااتًلیؿدم
قُطی ضا زض جُت تُثًز ،ضاَثطی میکىىس.
اعاهاز قدُط ذدبه تطاؾداؼ ودً يضی َدا ي
ایسٌ َای قُطيوسان ذبه تدٍ ؾدغحی مغ دًب
میضؾس ي تدا پًیدایی کدٍ زض َمدٍ اتقداز ن تدٍ

يجًز می یس تٍ ؾمت پایساضی ؾدًه مدییاتدس.
قُط ذبه فضایی اؾت کٍ زض ن فقالیدتَدای
وً ضخ میزَس .قُط ذبه ؾسٌ تیؿت ي یک تدٍ
مقىدای قدُطيوسان ذددبه اؾدت .زض ایده قددُط
مؿدد د ًالن قددددُطی ذددددسمات َمگدددداوی ي
ظیطؾاذت َای فطَىگی ي اجامافی ضا تدٍ ودًیه
تطیه ،کاضاتطیه ،تُطٌ يضتدطیه ي ظیثداتطیه ضيـ
اضائٍ می زَىس .قُط ذبه وٍ تىُا فضدایی اؾدت
کٍ ذبعیدت زض ن ضقدس مدی کىدس ،ت کدٍ کدد
ؾاظماوسَی ي مسیطیت ن تٍعًض ذبعاودٍ عدطن
ضیعی می گدطزز .قدُطی کدٍ تاًاودس تدٍ قدک ی
ذبعاوٍ اؾاقساز َمکاضی جمقدی ضا زض ضاؾداای
اضایٍ ذسمات تیكاط تٍ کداض گیدطز ،مًفد تدطیه
قُط زض ایه ؾسٌ ذًاَس تًز.
تٍ ؾره تُاط ،قُط ذبه مکاوی تطای ضقدس
ذبعیت َا زض قُط ،جایگاَی تطای ذبعیتَای
َىددطی ،وددً يضی ف مددی ي فىايضاوددٍ ،نددسای
فطَىگَای ضي تٍ ضقس ،قُطی تا عات یدت جامدٍ
فمد پًقاوسن تٍ َمٍ پااوؿید َای ذبه ذًز،
پیكددااظ زض فقالیددتَددای فطَىگددی ي َىددطی ي
قدُطی پًیدا اظ لحداػ یدازگیطیَدای فطَىگددی
اؾت .زض تقطیفی زیگط قُط ذبه قُطی اؾدت
کٍ قُطيوسان ن تطاؾاؼ ذبعیت ي وً يضی تدٍ
َمطاٌ مسیطان قُطی ظودسگی مدیکىىدس ،تافدث
حطکدت ي جىدثف َمؿدایگان ذدًز قددسٌ ي زض
فط یىس ومًز ذبعیت ،وُا ضا ویع تا ذدًز َمدطاٌ
می کىىدس .زض ياعدـ ایده َمؿدایگان پایدٍ َدای
تكکید قُط ذبه َؿاىس میطظایی.)32:1391،
قُط ذبه قُطی اؾت کٍ تٍ زلید اَمیدت
ظیثایی قىاذای ي تًاوایی ن تطای پدطيضـ عدًٌ
ازضاک ي اضتثاعات مًضز احاطا اؾت؛ جایی کدٍ
تىددًؿ فطَىگددی غىیمددت قددمطزٌ قددسٌ ي تیددان
ذبعیت زض تما قکدَای ن تكًی میقدًز.
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مددطز مددیتًاوىددس زض ظوددسگی ضيظمددطٌ ذددًز اظ
ذبعیت لصت تثطوس.
َىط تٍفىًان یکی اظ دطيضتَدای مًظقدی
مغطن اؾت ي ذبعیدت تدٍفىدًان یدک مُداضت
اضظقمىس زض فهط اعبفات تٍ ضؾدمیت قدىاذاٍ
میقًز ي َىط وٍ تىُا تٍ زلید وقف مُدماـ زض
اعاهاز ت کٍ تٍ زلیدد مىدافـ مقىدًی ،فکدطی ي
اجامافی ذًز تااضظـ محؿًب می قًز .گطزدٍ
زض قُط ذبه َىطمىسان ي فقاالن وقدف مُمدی
زض اعاهاز ذبه ایفا می کىىس ،امدا تىُدا مىكدا
ذبعیت محؿًب ومیقًوس .ذبعیت میتًاوس اظ
َط مىثـ ي اظ ؾًی َط قرهی اظ جم ٍ مسزکاض،
تاجط ،زاوكمىس ي یدا کاضمىدس زيلدت تاقدس .ایده
زیسگاٌ اظ وُازیىدٍ قدسن فطَىدگ ذبعیدت زض
زگًوگی فم کطز شیىفقان قُطی زفاؿ میکىدس.
تٍ ایه تطتیة تا تكًی عاوًوی کطزن اؾدافازٌ اظ
ذبعیددت ي تهددًض زض فطنددٍَددای فمددًمی،
ذهًنی ي اجاماؿ مح ی ،تاوک ایسٌَای ممکه
ي ضاٌ حد َای تدالقًٌ تدطای َدط مكدکد قدُطی
گؿاطزٌ تط ي پط تداضتط ذًاَدس قدس زاکؿدثطی،
.)76:1389
اؾدداطاتػی قددُط ذددبه ایفددای یددک وقددف
ضَثطی زض تدیه تمدا اجدعای ؾیؿدام قدُطی
اؾت ،ي عًضی جُت گیدطی قدسٌ تدا زض جُدت
پیسا کطزن ضيـَای کاض مدس تدطای ایجداز یدک
محیظ َمکاضی ،تقامدد ي زفدًت اظ قدُطيوسان
تطای مكاضکت زض فقالیتَای فطَىگی تاقس.
َمکاضی ي تقامد زض زضين اضکدان ؾیؿدام
مسیطیت قُطی تطای پدطيضـ ودً يضی زض تمدا
اجعای ؾیاؾتَدا ،تطوامدٍَدا ي ذدسمات اؾدت؛
تٍعًضیکٍ ایدسٌَدای فىدی ،فطَىگدی ي َىدطی
اجاظٌ ضقس ي ومً زاضوس ي تدا زیدسگاٌَدای تؿداٍ
مًضز َجً عطاض ومیگیطوس.

افعين تط ایده َمیكدٍ ؽطفیدت فطَىگدی ي
ذبعاوٍ َط قُط تؿیاض تیكاط اظ وچٍ اؾدت کدٍ
زض اتاسا تهدًض مدیکدطزیم .زض ياعدـ قدُطيوسان
فازی زض نًضتی کٍ فطنت َای کافی زض اذایاض
زاقاٍ تاقىس ،میتًاوىدس کاضَدای فدًهالقدازٌای
اوجا زَىس میطظایی.)1391 ،
ایسٌ اعاهاز ذدبه تدٍعدًض يیدػٌای زض اعاهداز
قُطَا کاضتطز یافاٍ ،زىان کدٍ تدٍ پیدسایف مفُدً
عثقٍ ذبه مىجدط قدسٌ اؾدت .قدُط ذدبه یدک
مجامـ قدُطی اؾدت کدٍ فقالیدتَدای فطَىگدی
ترفَای مرا ب ن جع جدسایی واپدصیط فم کدطز
اعاهازی ي اجامافی قُط میتاقىس.
زىددیه قددُطَایی تطاؾدداؼ یددک ظیطؾدداذت
فطَىگی ي اجامافی عًی تىا میقًوس ،ي تا حدسيزی
تمطکددع تؿددیاض تدداالیی اظ قددندَددای ذددبه زاضوددس.
ایددهگًوددٍ قددُطَا تددٍ ذدداعط امکاوددات فطَىگددی
ممااظقان تطای ؾطمایٍ گصاضی مکانَای جصاتی تدٍ
قماض می یىس .زاضلع لىدسضی زض کاداب اضظقدمىسـ
زض مًضز قُط ذبه تط ایه تايض اؾت کٍ قُطَا یک
مىثـ تؿیاض مُم تٍ وا مطزمكان زاضوس.
ذبعیت تٍفىًان یک اند ک یس پًیایی قدُطی
جایگعیه مکان ،مىاتـ عثیقی ي زؾاطؾدی تدٍ تداظاض
قددسٌ اؾددت .لىددسضی ذدداعط وكددان ؾدداذاٍ اؾددت.
"امطيظٌ تؿیاضی اظ قُطَا تا زيضٌَای گصاضی مًاجٍ
قسٌاوس کٍ فمستا واقی اظ ویطيی جُاویقسن اؾدت.
ایه زيضٌ گصاض اظ مىغقٍای تٍ مىغقٍ زیگدط مافدايت
میتاقس .قدُطَا زض مىداعقی وؾیدط ؾدیا زض حدال
ضقس َؿاىس زض حدالی کدٍ زض ؾدایط مىداع وؾیدط
اضيپا ،اعاهازَای عسیمی زض حال واتًز قسن َؿاىس
ي اضظـ افعيزٌ قدُطَا تدٍ ودسضت اظ عطید ندىایـ
تًلیسی ي نىقای ایجداز مدیقدًز ،ت کدٍ تیكداط اظ
عطی ؾطمایٍَای مقىًی ي فکطی ایجاز مدیگدطزز
کٍ زض محهًالت ،فط یىدسَا ي ذدسمات ومدًز پیدسا
میکىس".
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قُطَای ذدبه تدٍ قدیًٌ َدای مرا دب اظ
پااوؿید َدای ذدبه ذدًز اؾدافازٌ مدیکىىدس.
تطذددی قددُطَا اظ تقضددی فم کطزَددا تددٍفىددًان
گطٌ َای ایجاز تجطتٍَای فطَىگی تطای ؾاکىان
ي تاظزیسکىىددسگان اظ عطی د اضای دٍ زاضایددیَددای
میطاث فطَىگیكان یا اظ ضاٌ فقالیت َای فطَىگی
زض َىطَای ومایكی ي تهطی اؾافازٌ می ومایىس.
تطذدددی زیگدددط وؾیدددط تیدددطيت ،ازیىثدددًض ي
ؾالعتًض  1اظ تطگعاضی جكدىًاضٌ َدای اؾدافازٌ
میکىىس کٍ تٍ کد قُط ًَیت میتركس.
تطذددی ویددع تددٍ زوثددال نددىایـ فطَىگددی ي
ضؾاوٍ ای گؿاطزٌ تط َؿداىس تدا قدند ي زض مدس
ایجاز ومدًزٌ ي تدٍ فىدًان مطاکدعی تدطای ضقدس
مىغقٍای ي قدُطی فمدد مدیکىىدس .زض مدًاضز
زیگط ،یک وقف فطاگیطتط تطای فطَىگ تٍ ذداعط
ؽطفیددتَددای َىددطی ي فطَىگددی زض اضتقددا
ؾددطظوسگی ،اوؿددجا ي یکگدداضزگی اجامددافی ي
ًَیت فطَىگی زضقُط ذبه عاید میقًوس.
کمک ترف ذبه تدٍ ؾدطظوسگی اعاهدازی
قُطَا ضا میتًان تط حؿة کمک مؿداقیم ایده
ترددف زض ذطيجددی َددا ،اضظـ افددعيزٌ ،زض مددس،
اقددانال ي اثددطات مؿدداقیم ي غیددط مؿدداقیم ن
اوساظٌ گطفت .تٍفىًان مثال تدا َعیىدٍَدایی کدٍ
تًؾظ گطزقگطان تطای لصت تطزن اظ جاشتٍَدای
فطَىگی یک قُط ذط میقًز.
افعين تط ایه قُطَایی کٍ ظوسگی فطَىگدی
فقالی زاضوس ،می تًاوىس ؾطمایٍ گصاضان مطتًط تدٍ
ؾایط نىایـ ضا تٍ ؾمت ذًز جصب کىىدس؛ زدطا
کٍ ؾطمایٍ گصاضان تٍ زوثال ؾدطمایٍ گدصاضی زض
مطاکعی َؿاىس کٍ محیغی جصاب ،لصت تردف
ي تطاوگیعودددسٌ تدددطای کاضمىدددساناـ فدددطاَم
ومایس).(Creative Economy Report,2010
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مفهوو شهرووهقهرووازهچههه هنهوو چهم ووقه
میت هنهتعقیفهکقد:
ه
نخستتتته شتتتهر ختتتالق

ن تتتر

یرساخت های هنتری ررهنیت  :تمطکدع
اغ ة ضاَثطزَا ي تطوامٍ َدای قدُطَای یازقدسٌ
تددطای زؾددایاتی تددٍ قددُطَای ذددبه تقًیددت
ظیطؾاذت َای فطَىگی ي َىطی ماوىس حمایت اظ
َىط ي َىطمىسان ي ظیطؾاذت َای وُدازی مدًضز
ویاظ اؾت.
د مه شهرهای خالق ن ر قتصتادخالق:
تقًیت نىایـ ذدبه یدا اعاهدازذبه ضيظ تدٍ ضيظ
تیكاط مًضز تاییس مسیطان قدُطَا عدطاض مدیگیدطز؛
زطا کٍ ؾکًیی تطای تًؾقٍ اعاهازی ي حای کدد
قُط تٍقماض می یدس .زض کداوًن ایده وگدطـ ؾدٍ
فىهط ک یسی مكامد تط میطاث فطَىگی ي َىدطی،
نىایـ تفطیحی ي ضؾاوٍ ي اضائٍ ذدسمات ذدبه تدٍ
کؿة ي کاضَا میتاقس.
ایدده ذددسمات مُماددطیه فىهددط اعاهددازذبه
اؾت ،زطا کٍ میتًاوس َط ذدسمت یدا محهدًلی ضا
اضظقددمىس ومایددس .ترهددًل عطاحددی ،تث ینددات ي
تفطیح پیكطان َای ودً يضی زض پیکدطٌ اعاهداز تدٍ
قددماض مددیضيوددس ي "اعاهدداز تجطتددٍ" 2ضا قددکد
میزَىس.
سوم شهر خالق

من ر حضتو بقهت

خالق :ضیچاضز ف ًضیسا کٍ مفًُ عثقٍ ذدبه ضا
مغطن ومًزٌ ،وگاٌ ذًز ضا تٍ وقف ذدبه افدطاز
زض فهددط ذبعیددت مامطکددع ومددًزٌ اؾددت .يی
مقاقس اؾدت زیگدط ماوىدس گصقداٍ تىیدان َدای
اعاهاز جًامـ تط قطکت َدا ي مًؾؿدات تدعض
اؾاًاض ویؿت ،ت کٍ وقف افطاز زض اعاهاز پطضوگ
می قًز .تٍ تايض ف ًضیسا ،امطيظٌ قُطَا افعين تدط
فضای مىاؾة تطای کؿدة ي کاضَدا تدٍ فضدای
Experience economy
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مىاؾة تطای افدطاز ویدع ویداظ زاضودس .ف ًضیدسا زض
پػيَف َای ذًز قاذمَدایی تدطای ؾدىجف
جصاتیت قُط جُت جصب ي ؾکًوت افطاز ذبه
تقطیب ومًزٌ اؾت.
تسیُی اؾت جصب افطاز ذًز تٍ ذًز جدصب
قطکت َا ضا زض پدی ذًاَدس زاقدتَ .ىطمىدسان
َؿاٍ کاوًوی قُط ذبه ضا تكکید مدیزَىدس ي
مُددمتددط اظ ن ،زاوكددمىسان زض کىاضقددان عددطاض
می گیطوس .تا ایه حؿداب تقطیدب ؾدً اظ قدُط
ذبه گؿداطزٌتدط اظ زي تقطیدب پیكدیه اؾدت.
تطاؾاؼ ایه تقطیب قُطَای ذبه تطای ج دة،
وگُساضی ي ضقس قدُطيوسان ذدبه تدا یکدسیگط
ضعاتت میکىىس.
قُطَای کٍ زض اعاهاز وًیه مًفد قدمطزٌ
مددیقددًوس ،ماىددًؿتددطیه ي مىقغددبتددطیه ي
َىطی تطیه قُطَای زویا َؿاىس .قُطَایی کدٍ
زض فىايضی تطتط ؾطمایٍ گصاضی میکىىس ،امدا تدٍ
ذ د میددعٌای اظ تجطتددٍَددای فطَىگددی تًجددٍ
وساضوددس ،زض ت ىددس مددست اظ ضعیثددان ذددًز فقددة
میماوىس.
چها م شهر خالق

ن ر تر یج ررهنگ

خالقیت :ؾٍ تقطیفی کٍ زض تاال تدٍ وُدا اقداضٌ
قس ،تٍ وًتٍ ذًز اضظقمىس َؿاىس اما ومی تًاوىس
ن عًض کٍ تایس ي قایس تاض مقىایی قُط ذبه ضا
مىاقددد کىىددس .قددُط ذددبه زیددعی فطاتددط اظ
اعاهازذبه یا مطزمان ذبه می تاقدس .مفُدً
قددُط ذددبه ،قددُط ضا وؾددا یکگاضزددٍای اظ
ؾدداظمانَددا ي وُازَددای مرا ددب ي م نمددٍای اظ
فطَىگَا زض ترف زيلای ي ذهًنی میزاوس.
اظ ایدده مىؾددط زض فهددط تنییددطات ؾددطیـ ي
تىیازیهَ ،مٍ وُازَای حا ط زض یک قدُط تایدس
مراطفاوددٍ تددط ضفادداض ومایىددس ي تددطای غ ثددٍ تددط
زالفَا ماحس قًوس .زض غیط ایه ندًضت ،قدُط

محکددً تددٍ فىددا ذًاَددس تددًز کددی عثددازی ي
َمکاضان.)40:1387 ،
جسيل قماضٌ  :1-3تقساز قاغبن فطَىگی زض زىس قُط
ذبه

ؾال

جمقیت
قُط 1000
وفط)

وؿثت
جمقیت
قُط تٍ
کكًض

تقساز
قاغبن
فطَىگی
قُط
1000
وفط)

وؿثت
قاغبن
فطَىگی تٍ
کد قاغبن
قُط زضنس)

لىسن

2002

7371

12/4

525

23/8

مًواطال

2003

2371

7/4

98

16/4

ویًیًضک

2002

8107

2/8

309

8/9

پاضیؽ

2003

11130

18/5

113

45/4

قُط

Source: John C. Gordon and Helen Beilby-Orrin,
International Measurement of the Economic and Social
Importance of Culture, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 7002.

یًوؿکً قثکٍ قدُطَای ذدبه ضا زض اکاثدط
 2004زض یکنس ي َفادازمیه مجمدـ فمدًمی
فقددال ومددًز؛ َددس ن کمددک تددٍ تاظیدداتی
پااوؿددیدَددای اجامددافی -اعاهددازی ي ذددبه
نىایـ فطَىگی کٍ تٍ يؾی ٍ َىطمىدسان مح دی
تطپا می قًز ،تًز تا تاًاودس یًوؿدکً ضا زض َدس
تىًؿ فطَىگی اـ مًف تساضز .ایه قثکٍ قُطی
ماكکد اظ َفت ظمیىٍ تًزٌ ي َط قُط تدا تًجدٍ
تٍ اوطغی ي ؽطفیای کٍ تٍ نىقت ذبعاوٍ ذال
اذاهددال مددیزَددس ،ايلًیددت ذددًز ضا اواردداب
می کىس .ایه َفت ظمیىٍ ايلًیدت َدای فقدالیای
قُطَای ذبه ضا تكکید میزَىدس .زض ازامدٍ ي
قماضٌَای تقس ایه گاَىامٍ ؾایط مدًاضز مدطتثظ
تا قُط ذبه مًضز تطضؾی عطاض ذًاَس گطفت.
مىثـ :مكکیىی ،اتًالفضد ي حاتمی ودػاز ،حؿدیه ي
مُسوػاز ،حافؼ ي پطَیدع ،فطیداز ،)1393 ،شتهرخالق
لیوی بر ی توسع د نش بنیان د حو ه مذیریت
شهری ،زاج ايل ،ضاز کااب ،تُطان.
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