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های ایجاد شهرخالق سینمایی در اسناد باالدستی و ظرفیت

 1ارائه راهبرد برای آینده

 *فرناز سربندي
 14/9/1399تاریخ پذیرش:    29/4/1399تاریخ دریافت: 

 

 چكيده
امروز شهرهاي خالق از اهميت بسياري برخورداري هسيتند. شيهرهاي خيالق در موضيوعات     

ایع د. ازجمله صننگيرشوند كه طيف صنایع خالق را در برميگوناگوني در سراسر دنيا ایجاد مي
باشيد كيه بيه لحياظ فرهنگيي، اقتصيادي، سياسيي و        موردنظر در شهرهاي خالق دنيا سينما مي

توجه و درخور اهميت است. بنابراین نظر به جایگاه سيينماي ایيران در منطقيه و    اجتماعي قابل
 شيهرخالق هاي ایجياد  اهميت ایجاد شهرهاي خالق در كشور، هدف این مقاله بررسي ظرفيت

ش گذارانه و در نهایت ارائه راهبرد براي آینيده اسيت. رو  ينمایي در اسناد باالدستي و سياستس
حيوه اجيرا   نظر داده، كيفيي و بيه لحياظ ن    نظر هدف كاربردي، از استفاده در این مقاله، از مورد

امل شي شده اسيت. اسيناد باالدسيتي     توصيفي است. به این منظور از روش تحليل محتوا استفاده
هياي كليي نظيام و    ساله، سياستانداز بيستن اساسي، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشمقانو

باشد. عيالوه بير ایين بيراي ارائيه راهبيرد، روش مصياحبه و        اصول سياست فرهنگي كشور مي
در طيوركلي  انيد. بيه  شيده  ه برفي انتخابنظران با روش گلولاسنادي مدنظر بوده است. صاحب

يازمنيد  يت مناسبي براي ایجاد شهرخالق وجود دارد، اما تحقق شيهرخالق ن اسناد باالدستي ظرف
ریيزي شيهري اسيت. بنيابراین، راهبردهيایي بير مبنياي ميدل         گيذاري كيالن و برناميه   سياست
 شده است. ه این هدف ارائهگذاري سيستمي براي دستيابي بسياست
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  طرح مسئله
تبع  نظران بوده است، چنانکه به هاي اخیر موردتوجه بسیاري از صاحب خالقیت در دهه

تنهایی  آن، مفاهیم بسیاري ایجادشده است که عالوه بر وابستگی به یکدیگر، هرکدام به
تصـاد خـالق و   ازجمله این مفـاهیم، صـنایع خـالق، اق   . از اهمیت بسیاري برخوردارند

چـه ذاتـی و   (ریـزي و طراحـی    از طریق رویکرد برنامه 1»شهرخالق«. شهرخالق است
عنوان اهرم اصلی  شود و داراي صنایع خالق به ایجاد می) طبیعی و چه منتج از سیاست

عنـوان اسـاس و مشخصـه مکـان اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت         اقتصاد، جامعه خالق به
)Durmaz & Platt, 2016 .( باید اشاره داشت که مفاهیم دیگري نیز همچون شـهر  البته

هـا و   شده است که داراي تفـاوت   هاي اخیر مطرح در دهه... هوشمند، شهر فرهنگی و 
اما آنچه مسلم اسـت در شـهرخالق، صـنایع خـالق و     . هایی با یکدیگر هستند شباهت

بـه حـدي   اهمیت ایـن شـهرها   . فرهنگی از جایگاه و اهمیت بسیاري برخوردار هستند
یونسکو اقدام به ایجاد شبکه شهرهاي خالق کرده است کـه در   2004است که از سال 

کنند و تجارب خـویش   آن شهرهاي خالق در جهت تحقق اهداف به یکدیگر یاري می
بنابراین اهمیت شهرهاي خـالق بـه صـنایع خـالق     . دهند را در اختیار یکدیگر قرار می

  .اي هستند اسی و اجتماعی داراي جایگاه ویژهاست که ازنظر فرهنگی، اقتصادي، سی
گذاران قرار گرفته است، سـینما   ازجمله صنایع خالق که بسیار موردتوجه سیاست

وسـیله آن فعالیـت    اي دیداري شنیداري مبتنی بر فناوري است که به سینما رسانه. است
وه بـر  همچنـین عـال  . گیرد و همچنین قابلیت اسـتفاده هنـري دارد   اقتصادي صورت می

رسانی، سرگرمی و آموزش، داراي کارکردهـاي   اي ازجمله اطالع کارکردهاي عام رسانه
). 106: 1388آزاد ارمکـی و امیـر،   (دیگري است که برخی از آنهـا خـاص سینماسـت    

تنها از جنبه تأثیرگذاري فرهنگی و اجتماعی، که از ابعاد سیاسی و اقتصادي نیز  سینما نه
اند  عنوان قدرت نرم پی برده اي بسیاري به اهمیت سینما بهکشوره. اهمیت است داراي

                                                
1. creative city 



   
  
  
  

 187     … شهرخالق سینمایی در اسناد هاي ایجاد ظرفیت

عنوان یک صنعت  گذاري فراوانی براي رونق اقتصاد سینما به گذاري و سرمایه و سیاست
توان به کره جنوبی  جمله این کشورها می از. اند گرفته  هاي اخیر در پیش خالق در دهه

ش انجمن سـینماي آمریکـا در سـال    چنانکه بر اساس گزار. و چین در آسیا اشاره کرد
  میلیـارد دالر درآمـد از سـینما     9/7متحده، چـین بـا    ، بدون در نظر گرفتن ایاالت2018

میلیـارد دالر و   2ازاین کشور ژاپـن بـا    در صدر کشورهاي دنیا قرار گرفته است و پس
انـد   گرفتـه  میلیـارد دالر درآمـد قـرار    6/1سپس بریتانیا، هند و کره جنوبی هر یـک بـا   

)MPAA, 2018 .(  
کنند چراکه  که شهرهاي خالق سینمایی در این زمینه نقش بسزایی را ایفا می چنان
هاي سینمایی و رویدادهاي مرتبط بـا فـیلم و سـینما در ایـن شـهرها برگـزار        جشنواره

درواقـع  . باشـد  واسطه اقتصاد سینما و فیلم می اي از درآمد آنها به شود و بخش عمده می
برداري از ظرفیت سـینما و صـنایع    ري فرهنگی در این کشورها بر پایه بهرهگذا سیاست

آنچه روشن است، داشتن رونق اقتصاد خالق . تبع آن، شهرهاي خالق است خالق و به
ریزي فرهنگی است  گذاري و برنامه و اقتصاد سینماي شکوفا وابسته و منوط به سیاست

هـاي مهـم    توانـد یکـی از بخـش    می گذاري براي داشتن شهرخالق سینمایی و سیاست
متأسـفانه بـاوجود مطـرح بـودن     . دشـو گذاري فرهنگی هر کشوري محسـوب   سیاست

سینماي ایران در کشورهاي منطقه و جهان، هنوز این صـنعت نتوانسـته اسـت جایگـاه     
توانـد از جهـات    حال شهرخالق سینمایی مـی  بااین. اي را در کشور داشته باشد شایسته

هـا و   کشورمان سودمند باشد، چراکـه هـم سـبب تقویـت زیرسـاخت     گوناگونی براي 
ساز گردشگري فرهنگـی   نوعی زمینه گردد و هم به امکانات فرهنگی و هنري شهري می

ریزي هم در سـطح کـالن و    گذاري و برنامه ها در کل نیازمند سیاست همه این. شود می
  .هم در سطح شهر است

اي خالق صرفاً از منظر اقتصـادي نیسـت،   البته الزم به ذکر است که اهمیت شهره
چنانکـه  . بلکه از ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز داراي اهمیت هسـتند 

تـوان تحقـق شـهرهاي خـالق      یکی از رویکردهاي دستیابی به توسعه فرهنگـی را مـی  
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هاي بسیاري را پیش روي کشور  عالوه بر این شهرهاي خالق سینمایی فرصت. دانست
توان به رونق گردشگري فرهنگی، تعامـل و دیپلماسـی    جمله آن می د که ازنده ر میقرا

عنوان نماد و سـمبل   شدن یک شهر از کشور به  که مطرح چنان. اشاره کرد... فرهنگی و 
توانـد   بسـیار مـی   ،المللی و جذب گردشگر فرهنگی فرهنگی در تعامالت سیاسی و بین

انـد و رویـدادهاي    هنرمندان خـالق در آن سـاکن   شهري که افراد و. حائز اهمیت باشد
فرهنگی و سینمایی در آن جریان دارد و یکی از محورهاي اقتصاد شهر و البتـه کشـور   

توانــد بســیار مــدنظر  روي شــهرخالق ســینمایی مــی ازایــن. شــود نیــز محســوب مــی
  .گذاران فرهنگی و شهري قرار گیرد سیاست

ن پایه و رکنی مهـم بـراي ایجـاد شـهرخالق     توا بنا بر آنچه گفته شد، سینما را می
هایی است کـه   مطرح نمود که البته تحقق شهرخالق سینمایی نیازمند الزامات و پیشران

بـا  . شود به برخی از آنها با توجه به اسناد باالدسـتی اشـاره شـود    در این مقاله سعی می
و قطعـاً مـدنظر   بر نفت باید  توجه به اهمیت موضوع در شرایطی که اقتصاد بدون تکیه

شـود کـه بـراي داشـتن شـهرخالق       گذاران قرار گیرد، این موضوع مطـرح مـی   سیاست
شـده    هـاي انجـام   گـذاري  سینمایی و شکوفایی اقتصاد خالق و اقتصاد سینما، سیاسـت 

د و آیا ظرفیتی براي ایجاد شـهرهاي خـالق   نند پاسخگو باشنتوا تاکنون تا چه میزان می
گذاري مکتوبی هستند  درواقع اسناد باالدستی، سندهاي سیاستشده است؟   در آنها دیده

بنـابراین بـراي داشـتن    . شـوند  ریزي بـراي آینـده و حـال محسـوب مـی      که پایه برنامه
ریزي براي ایجاد شهرخالق، نیازمند تحلیل این اسـناد هسـتیم تـا بتـوانیم بـراي       برنامه
شود  بنابراین در این مقاله سعی می. سازي بهتري انجام دهیم هاي آینده زمینه ریزي برنامه

هـاي اسـناد باالدسـتی بـراي ایجـاد       به این پرسش اصلی پاسخ داده شـود کـه ظرفیـت   
توان براي آینده در جهت  اند و چه راهبردها و راهکارهایی می سینمایی کدم شهرخالق

 .سینمایی ارائه داد شهرخالقداشتن 
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  پژوهش پیشینه
 شهرخالقتوجه بسیاري در حوزه  هاي قابل در ایران و هم خارج از کشور، پژوهشهم 

هاي مرتبط با موضوع مقاله  شده است که در جدول زیر تالش شده است، پژوهش انجام
  .صورت خالصه ارائه گردد به

  
  پیشینه پژوهش -1جدول 

  :هاي داخلی پژوهش) الف
  ها و نتیجه یافته  عنوان  نویسندگان

ناظمی و آزاد، 
علیرضا نژاد 

)1398(  

پژوهانه  تحلیل آینده
؛ شهرخالقگذاري  سیاست
  اي در شهر تهران مطالعه

ــکل  ــراي ش ــري  ب ــهرخالقگی ــناریو،   ش ــرین س بهت
است و بـدترین سـناریو،   » تهران خالق«سناریوسازي 

در سـناریوي تهـران آشـفته    . »تهران آشـفته «سناریوي 
اجتمـاعی و  هـاي   تنها مشارکت شهروندان و سرمایه نه

دهند، بـا توسـعه    فرهنگی اهمیت خود را از دست می
هاي  زیستی و آسیب هاي محیط صنایع موجود، آلودگی

  .شود اجتماعی در تهران تشدید می
پیر بابایی، ربیعی 

فر و اسدي 
)1397(  

پایش ساختار شهرها از منظر 
مطالعه ( شهرخالقراهبرد 
  )شهر کشور کالن 8: موردي

ــک ــاخ از ی ــو در س ــاعیس ــی و  -تارهاي اجتم فرهنگ
ــین  -اقتصــادي عملکــردي خالقیــت شــهري حتــی ب

شهرهاي کشـور توزیـع نـامتوازن و ناعادالنـه در      کالن
منابع انسانی، اجتماعی و اقتصـادي حـاکم اسـت و از    

هاي موجود در  ها و پتانسیل سوي دیگر باوجود ظرفیت
هـا ناشـناخته    هاي خالقیت شهري این توانایی شاخص
ت و به شایسـتگی بـه اجـرا و عمـل نرسـیده      مانده اس

  .است
محمودي آذر و 

داوود پور 
)1397(  

برندسازي شهري براي تحقق 
اي  ، ارائه نظریهشهرخالق
موردمطالعه شهر (داده بنیاد 

  )ارومیه

ی مهـم برندسـازي شـهري، ملحـق     ازجمله شرایط علّ
با ملحق شدن بـه  . شدن به شبکه شهرهاي خالق است

بروز خالقیـت در میـان تمـام اقشـار     این شبکه زمینه 
نوعی جو یا فضاي خالقیت  شود و به جامعه فراهم می

  .شود بر جامعه حاکم می
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مافی، قدمی، 
مظاهري و 

  )1397(فراهانی 

ارائه الگوي مطلوب 
  شهر تهران در کالن شهرخالق

میـزان برخـورداري    شـهرخالق هـاي   از لحاظ شاخص
طـرف افـزایش و    ازیـک . مناطق تهران همگون نیسـت 

تأثیرات خود را درحرکـت   شهرخالقبهبود معیارهاي 
گـذارد و از   می شهرخالقسوي تحقق  محالت شهر به

  .سوي دیگر میزان این تأثیرگذاري بسیار متفاوت است
زنگنه شهرکی و 
فتوحی مهربانی 

)1397(  

تبیین الگوي مطلوب 
شهر  براي کالن شهرخالق

  تهران

» بنیـان  صنایع خالق و دانش«، »طبقه خالق«سه راهبرد 
در تهران  شهرخالقجهت تحقق » گردشگري خالق«و 

دستیابی به سه راهبرد یادشـده در  . شده است شناسایی
این پژوهش از طریق پنج مؤلفه سرمایه انسانی و طبقه 

ري، خالق، امکانـات محیطـی، تنـوع و تسـامح، فنـاو     
هـاي   شـدن و زیرشـاخص   تحقیق و توسـعه و جهـانی  

مربــوط بــه آنهاســت کــه تــأثیري مســتقیم در تحقــق 
راهبردها دارند و هریک از آنها بر یکدیگر تأثیر و تأثر 

  دارند
حیدري پور، 
مظفر و فیضی 

)1397(  

 شهرخالقهاي  تدوین مؤلفه
دستی در محور  صنایع

فرهنگی تاریخی اصفهان به 
  اروش تحلیل محتو

شامل آثـار هنـري و   (زیرگروه  23پنج مؤلفه اصلی با 
ــه صــنایع هــاي گردشــگري، بهســازي و  دســتی، جاذب

هاي مؤثر بر  ترین مؤلفه از مهم) موقعیت شهري اصفهان
دستی اصفهان به شمار  صنایع شهرخالقایجاد و توسعه 

ها در حال حاضر  ها و زیر مؤلفه برخی از مؤلفه. رود می
مصــداق عینــی و  یادشــدهمحـور  طــور بالفعــل در  بـه 

صـورت بـالقوه    خارجی دارند و برخی دیگر صرفاً بـه 
هستند و قابلیت بالفعـل شـدن را در شـرایط مقتضـی     

  .دارند
نظم فر، آفتاب، 

غفاري گیالنده و 
  )1397(موسوي 

تحلیل عوامل کلیدي مؤثر بر 
 شهرخالقریزي  برنامه

  )ارومیه: مطالعه موردي(

ــه 15 ــل ب ــوان  عام ــترین  عن ــه بیش ــدي ک ــل کلی عوام
 تأثیرگــذاري مســتقیم و غیرمســتقیم را داشــتند، ارائــه

از این میان شش عامل به طبقه خـالق و سـه   . ندا شده 
اند که بیشترین  هاي خالقیت مربوط عامل به زیرساخت

 شهرخالقتأثیر را بر قرار گرفتن ارومیه در مسیر تحقق 
  .دارند
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حسینی، قلی پور 
و مظفري 

)1396(  

هاي  حلیل شاخصت
و ارتباط آن با  شهرخالق

نمونه (توسعه پایدار شهري 
  )شهر رشت: موردي

 شـهرخالق هاي  وضعیت شهر رشت بر اساس شاخص
همچنـین بـین   . کمتر از میـانگین مـورد انتظـار اسـت    

و ابعـاد توسـعه پایـدار رابطـه      شهرخالقهاي  شاخص
  .آماري مثبت و معناداري وجود دارد

کریم زاده، 
شهریاري و 

  )1396(اردشیري 

هاي فرهنگی  تبیین سیاست
تأثیرگذار بر بازآفرینی شهري 

با تأکید بر (محور  فرهنگ
تجارب بازآفرینی شهري 

  )استانبول ترکیه

گیري از صنایع خالق فرهنگی  بازآفرینی شهري با بهره
منجر بـه احیـاي اقتصـادي منـاطق مـوردنظر شـده و       

ــأثیر  ــگ ت ــی اقتصــاد و فرهن ــر همگرای ــزایی ب ات بس
  .بازآفرینی بناهاي تاریخی داشته است

کالنتري، رجایی 
و فتوحی مهربانی 

)1395(  

تحلیلی بر برخورداري 
شهرهاي ایران از  کالن

  شهرخالقهاي  شاخص

شهرهاي کرج، قم،  شهر تهران در رتبه اول و کالن کالن
اصفهان، مشهد، شیراز، تبریـز و اهـواز بـه ترتیـب در     

هـاي   هاي بعدي از لحاظ برخورداري از شـاخص  رتبه
ها همچنین نشان داد که از  یافته. قرار دارند شهرخالق

ایرانـی، عامـل    شـهرخالق بین ابعاد چهارگانه شاخص 
تــرین عامــل و  محلـی مهــم  طبقـه خــالق و امکانــات 

غیر هاي مهاجران خارجی واردشده و متولدان  شاخص
هاي تحقیق و توسـعه   از ساکنان شهر و سپس شاخص

ها، اهمیت فراوانی در تحقق  ترین شاخص عنوان مهم به
  شهرهاي ایران دارند در کالن شهرخالقمفهوم 

زنگنه شهرکی، 
فتوحی مهربانی، 

پور اکرمی و 
سلیمان زاده 

)1395(  

ها و جایگاه  تحلیل قابلیت
شهر تهران ازنظر تحقق 

در مقایسه  شهرخالقمفهوم 
  با سایر شهرهاي دنیا

سال  14-25تهران تنها در شاخص تعداد افراد در سن 
ــر    ــا در اکث ــهرها دارد، ام ــایر ش ــري از س ــاه بهت جایگ

ویـژه در امکانــات گردشـگري بــراي    هـا، بــه  شـاخص 
ــین  ــگران ب ــد   گردش ــی، درص ــاغل در  الملل ــراد ش اف

وضـعیت مناسـبتی   ... هاي تحقیـق و توسـعه و   فعالیت
تـرین رویکـردي کـه تهـران بـراي تحقـق        مهم. ندارد

تواند بـه کـار گیـرد، اول بهبـود محـیط       می شهرخالق
شهري خالق در راستاي پـرورش شـهروندان خـالق،    
دوم، حفظ و جذب طبقه خـالق و شـهروندان خـالق    

  .است
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شبانی و ایزدي 
)1393(  

ویکردي نوین به بازآفرینی ر
  شهرخالق

در ) رقابت(توجه به دو عامل اصلی فرهنگ و اقتصاد 
هاي مکانی، ارتبـاط عمیقـی بـین نظریـه      بستر ویژگی

در . و بازآفرینی شـهري پدیـد آورده اسـت    شهرخالق
این مقاله سازوکار چنین ارتباطی در قالـب یـک مـدل    

تواند راهبردهـایی بـراي    شده است که می مفهومی ارائه
عنـوان رویکـرد    بـه  شـهرخالق عملیاتی نمودن نظریـه  

هـاي بهسـازي و    هـاي هـدف برنامـه    مداخله در بافت
  .نوسازي شهري ارائه دهد

  خارجیهاي  پژوهش) ب
بونلی، جوتل و 

  )2019( 1لئوتا
، سینماي شهرخالق

گردشگري ولینگتون در دوره 
  نئولیبرال

تولید محصوالت سینمایی ولینگتون یک فراینـد چنـد   
نفعـان   سطحی و پیچیده است که با همکاري میان ذي

. شـود  وکارهاي خالق و محلی ایجاد می سیاسی، کسب
عنوان یـک   ولینگتون بهعالوه بر این بر چگونگی ارائه 

شهر سینمایی و خالق تأکید دارد که محلی براي طبقه 
خالق جهانی است که با پارادایم نئـولیبرال و حضـور   

  .شود دار ساکنان آن عرضه می ریشه
دودلک مانکوسکا 

 2و گروکوسکی

)2019(  

از صنایع خالق تا برند مکان 
ها در  برخی واکنش: خالق

  برندسازي شهر در لهستان

شهرهاي با پایه متنوع توسعه اقتصادي و پتانسیل باالي 
هاي خود بدل  بخش خالق را به یکی از سرمایه ،خالق
دارنـد کـه    مـی در نهایت نویسندگان اذعـان  . ندا ساخته

رغـم فقـدان    علـی » شهرخالق«انتظارات باال از تصور 
هـاي   گذاري و طراحی استراتژي گرایی در سیاست واقع

  .دبرندسازي وجود دار
تبیین صنعت خالق و   )2018( 3آالکوِه

شرحی بر : فرهنگی
بوم فرهنگی و خالق  زیست

  نیجریه

هر تعریفی از صنایع خالق و فرهنگی باید بـر مبنـاي   
گـذاران،   تولیدکنندگان، قـانون : چهارعنصر اصلی باشد

هاي خـالق و صـنایعی کـه خـدمات      شهرها و خوشه
  .دهند حمایتی انجام می

                                                
1. Diego Bonelli,Thierry Jutel &Alfio Leotta 
2. Sylwia Dudek, Mańkowska& Miroslaw Grochowski 
3. Kizito Ogedi Alakwe 
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 1استراسیولیس

)2017(  
ایده جامعه خالق و توسعه 

  صنایع خالق
اي به توسعه مفهـومی و واقعـی در منـاطق     توجه ویژه

ایـن مقالـه بـا ارزیـابی     . اروپاي مرکزي و شرقی دارد
هـاي جهـانی،    موقعیت این مناطق در زمینـه پیشـرفت  

  .دهد رویکردهاي نوینی را پیشنهاد می
دورماز و پالت 

)2016(  
شبکه فرایند توسعه شهري و 

صنعت فیلم در سوهو : خالق
  اوغلو و بی

اي هـ  کیفیت کلی مکان که باعث جذب و حفظ شـبکه 
ارگانیـک و  (شود به فرایندهاي ایجاد مکـان   خالق می

ایـن مطالعـه   . مـرتبط اسـت  ) گـذاري  ناشی از سیاست
شدت تأیید دارد که پایداري شبکه خـالق ناشـی از    به

ــارچگی و انســجام سیاســت ــ یکپ ــذاري عمــومی ب ا گ
گذارانه است کـه   تغییرات ارگانیک و اقدامات سیاست

وکار باشد تأثیر منفی بر بازار  اگر برخالف منافع کسب
 .ها خواهد داشت و شبکه

و  دورماز
  )2008(همکاران 

شهرهاي خالق و صنعت 
سوي  گذار آنتالیا به: سینما

یک مرکز سینمایی در 
  اوراسیا

نیــز  شــهرخالقهــاي  ایـن مقالــه بــه برخــی از نمونــه 
سـوي   کرده است و درباره گـذار شـهر آنتالیـا بـه     اشاره

  .سینمایی در اوراسیا به بحث پرداخته است شهرخالق

سینماي ملی یا صنایع خالق؟   )2004( 2وارد
  سیاست فیلم در گذار

دو رویکرد کوئینزلند را در ایجاد گفتمان صنایع خالق 
اثر ایـن   اي براي درك عنوان شیوه اي به و منطق خوشه

بنیان جهانی موردبررسی قـرار   حرکت در اقتصاد دانش
  .داده است

  
طور عمده بـه   هاي داخلی به شود در تحقیقات و پژوهش طور که مالحظه می همان

سینمایی مـورد تأکیـد و    شهرخالقطور خاص  شده است و به  شهرهاي خالق پرداخته
هاي خارجی هم بـاوجود برخـی    در بخش مقاالت و پژوهش. تمرکز قرار نگرفته است

طور خاص پژوهش مشـابهی در ایـن زمینـه انجـام      سینمایی، به شهرخالقمنابع درباره 

                                                
1. Stasiulis, N. 
2. Susan Ward 



  
  
  
  
 1397، زمستان 7اي، سال سوم، شماره  شهري و منطقه ریزي توسعه فصلنامه برنامه     194 

 شهرخالقشده براي ایجاد  هاي انجام گذاري بنابراین در این مقاله سیاست. نگرفته است
  .گردد گیرد و در نهایت راهکارهایی ارائه می بررسی قرار میسینمایی مورد

  
 مبانی نظري

که کاالها و خدمات خالق تولید تعریف کرد عنوان صنایعی  توان به صنایع خالق را می
عنوان صـنایعی کـه کاالهـا و خـدمات فرهنگـی تولیـد        کنند و صنایع فرهنگی را به می
اند  تر صنایع خالق اي از گروه گسترده موعهبدین ترتیب صنایع فرهنگی زیرمج. کنند می

گذاري عمومی هنوز بسیار  منظور سیاست مفهوم صنایع خالق به). 161: 1393تراسبی، (
. انـد  ها هنوز نیاز به پرداختن به این بخش را احسـاس نکـرده   جوان است و همه دولت

کـه باعـث   . ..هاي نوینی چون اینترنـت، تجـارت الکترونیـک و     عالوه بر آنکه فناوري
، نـد ا تر کاالها و خدمات فرهنگی نسبت به گذشته شده تسهیم، تجارت و مصرف آسان

در ). UNESCO1 , 2006(توجهی بر صنایع خالق داشـته اسـت    شدن تأثیر قابل جهانی
تولیـد  : شده اسـت   طور سنتی به سه دسته تقسیم علم اقتصاد، تولید در نظام اقتصادي به

بنـدي   این رویکرد بعد جدیدي را بـه ایـن دسـته   . اولیه، تولید صنعتی و تولید خدماتی
اند از افرادي که در صنایع خالق  افزوده که آن صنایع خالق است و طبقه خالق عبارت

از مفاهیم وابسته به صـنایع خـالق،   ). 1397اینارسون، (مشغول به کار و فعالیت هستند 
دیگر، صـنایع خـالق داراي    بیان اشاره کرد که در آن خالقیت و به شهرخالق توان به می

  .نقش اساسی هستند
اي و مکانی است که در هر روندي حائز اهمیت  هاي منطقه هر شهر داراي ظرفیت

 عنوان تسهیلگر توسعه اجتماعی فرهنگی محلـی مـورد   تواند به ظرفیت شهرها می. است
هـا و   سازي ارزشـمندي بـراي بنگـاه    اي اي آن عناصر منطقهه استفاده قرار گیرد و مؤلفه

اي بـا سـایر    در حال حاضـر ظرفیـت منطقـه   . شود وکارها یا ساکنان محسوب می کسب
                                                

1. http://portal.unesco.org/culture/es/files/30297/11942616973cultural_stat_EN.pdf / 
cultural_stat_EN.pdf 
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شود که اهمیت  ها همچون ظرفیت خالقیت و نوآوري یک شهر یا منطقه تأمین می گروه
ضوع شـهر و  خالقیت در مو). Vanva & Miskovicova, 2014(روزافزونی یافته است 

. هاسـت  تر از خالقیت در مورد افراد و سـازمان  ، متفاوت و پیچیدهشهرخالقبه عبارتی 
هـایی بـراي    شـرط  به معناي مهیا سـاختن پـیش   شهرخالقتوان گفت که  طورکلی می به

» شهرهاي خـالق «عبارت ). Landry, 2012(ریزي و عمل خالقانه است  اندیشه، برنامه
هاي شهري عمدتاً مرتبط با تعدادي  است و انواع موقعیت اغلب همراه با حوزه فرهنگ

  ). Moldoveanu & Ioan-Franco, 2016(کند  از محصوالت فرهنگی را تشریح می
خالقیت براي حل مشکالت شهري بسیار اهمیـت  ) 2000(بر اساس نظر الندري 

سازواره آید، شهر بیش از آنکه یک  که از شهرهاي خالق سخن به میان می هنگامی. دارد
اي زنده و پویاست؛ شهرهاي خالق بیشتر بـه معنـاي    واره و ماشین محسوب شود، اندام

شهرهایی هستند که بر شکوفایی، رفاه و انسانیت و نیز تجربه زندگی در شـهر تمرکـز   
 ,Jurene & Jureniene... (دارند و نه صرفاً شهرهایی واجـد زیرسـاخت، سـاختمان و    

بـر   1انـد،  که در مفهوم شهرهاي خالق مطالعه انجام داده نظران بسیاري صاحب). 2017
این ادعا هستند که شهرهاي خالق فرصتی براي خلـق، دمیـدن روح و سـرزنده کـردن     

به عبارتی، اصطالح . آمیز در رقابت جهانی هستند فضاهاي شهري براي شرکت موفقیت
هاي فرهنگی مختلف جزء  تشریح کننده فضاي شهري است که در آن فعالیت شهرخالق

  . ناپذیر اقتصاد شهر و عملکرد اجتماعی است جدایی
هاي قدرتمند اجتماعی و فرهنگی اسـت؛   اساس چنین شهرهایی اغلب زیرساخت

هـاي   گذاري مهـارت  اي بر کارکنان خالق دارند و براي سرمایه العاده شهرها تمرکز فوق
دهنـد، چراکـه    شهرها صنایع خالق را به خود نسبت می. هنگی جاذبه بسیاري دارندفر

شـهرهاي  . فرهنگی غنی و سازگاري و تنـوع اسـت   دهنده وجود خالقیت، زیست نشان

                                                
1. Landry (1995; 2000; 2012), Hospers (2003), Levickaitė, Reimeris (2011), 
Černevičiūtė (2011), Makselis (2010), Wood, Landry (2007), Pratt (2008), Florida 
(2002), Costa et al. (2008), Smith, Warield (2006). 
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اند، اما شهرهاي خالق امروزي شـهرهایی   هاي دور وجود داشته خالق فرهنگی از زمان
طـور برابـر بـراي     نـوآوري فناورانـه بـه   نوآورانه هستند که در آن خالقیت فرهنگـی و  

-Moldoveanu & Ioan(گیـرد   بازسازي و پیشرفت مناطق شهري مورداستفاده قرار مـی 

Franco, 2016 .( طـور   اتکینسون و ایستوپ شرایط اصلی تشکیل شهرهاي خالق را بـه
، جمعیـت داراي  )جمله کیفیـت مکـانی   از(کیفیت باالي زندگی  خالصه مبتنی بر لزوم

اقتصادي، انسانی و (و ذخیره باالي سرمایه ) طبقه خالق(ت عالی و تنوع قومی تحصیال
 & Durmaz, Yigitcanlar(داننـد   بـراي جـذب و حفـظ صـنایع خـالق مـی      ) فرهنگی

Velibeyoglu, 2008.(  
ریزي یا دستورالعمل شهري براي شـهرها   یک پارادایم یا سرمشق برنامه شهرخالق

هایی براي  حل عنوان راه مداخله فرهنگ و خالقیت به کننده شود که ترغیب محسوب می
اي اسـت از مباحـث گونـاگون کـه حـامی       این مفهوم چکیـده . مشکالت شهري است

 -2درآمـد اقتصـادي،    -1مشارکت هنر و فرهنگ در محیط شهري است که منجـر بـه   
گـردد   پـذیري شـهري مـی    کیفیـت و سـکونت   -3سـازي و تحـرك فرهنگـی و     هویت

)Richtofen, Tomarchio & Costa, 2019 .(  نگاه راهبردي و استراتژیک مسـتلزم درك
رقابتی از موضوعات توسعه و رشد اقتصادي و وابسته به درك و فهم از اقتصاد شهري 

. هـا و کشـورهاي جهـان اسـت     و بر مبناي نیاز به ارتباط مزیتی با سایر شهرها، دولـت 
ها و  باید در دو سطح دولتگذاري شهري در خصوص شهرهاي خالق  درواقع سیاست

رویکردهـاي مختلفـی در   ). Atkinson & Easthope, 2009(شـهرها صـورت بگیـرد    
  :اند از وجود دارد که عبارت شهرخالقریزي براي  گذاري و برنامه سیاست
ریـزي فرهنگـی    بر برنامـه : گذارانه براي فرهنگ و هنر دستور و برنامه سیاست -1

ها، تئاترها، میراث فرهنگی، هنرمندان و صـنایع   ها، گالري شهري تمرکز دارند و به موزه
  . پردازند فرهنگی و خالق می

مثابه هدف توسعه، به  به شهرخالقطور خالصه،  به: هدف توسعه فضاي شهري -2
. مـرتبط اسـت  ...) ها و دفاتر خـالق و   براي مثال توسعه شرکت(توسعه فضاي شهري 
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شهري تمرکز دارد و در اساس درباره توسـعه  رویکرد توسعه فیزیکی بر توسعه فضاي 
  . فضاهاي جدید یا تبدیل فضاي موجود به فضاهاي مناسب براي صنایع خالق است

در این مفهوم ظرفیت متصور براي یک : سازي شهري شکل نوینی از استراتژي -3
ایده  این. ریزي در نظر گرفته شود عنوان دارایی ارزشمند و ابزار مهم برنامه شهر باید به

گـذاران، شـهروندان،    ریـزان، سیاسـت   برنامه(براي توسعه محیطی است که در آن مردم 
بنـابراین  . فهم بیشتري نسبت به اندیشه، برنامه و عمـل خـالق دارنـد   ...) سازندگان و 

  ).Nientied & Toto, 2010(د نها جذابیت بیشتري دار شهرها براي ساکنان و شرکت
هاي  تواند از طریق طراحی صحیح استراتژي اي است که می پدیده شهرخالقاصوالً 

توسعه ) جامعه(و اجتماع خالق ) اقتصاد(، باوجود صنایع خالق )گذاري سیاست(خالق 
طور خاص در مورد صنعت فـیلم و   به شهرخالقارتباط منطقی میان این سه جزء . یابد

 Durmaz, Yigitcanlar(است شده  سینما صادق است و در نمودار پیش رو نمایش داده

& Velibeyoglu, 2008.(  
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  محور چارچوب تحلیل صنعت سینماي خالقیت -1نمودار 
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هـاي ذکرشـده در نمـودار تشـریح و توضـیح داده       بنـدي  در ادامه هر یک از دسته
  .شود می

  
 1اجتماع خالق

ها و اعمالش سبب تغییر در یک عرصـه و یـا    فرد خالق، شخصی است که اندیشه
خلق آن گردد و گروهی از افراد خالق، اجتماع یا طبقه خـالق، منبـع و منشـأ سـرمایه     

ـ نمای شوند که در رشد اقتصادي شهرها نقـش محـوري ایفـا مـی     خالق محسوب می د ن
)Florida, 2002 .(آینـد کـه پیشـران     عنوان سرمایه خالق بـه شـمار مـی    طبقه خالق به

اي و اساسـاً بـراي    و رشـد منطقـه  ) تـک  هـاي (نوآوري و ایده، صنعت فناوري پیشرفته 
نظریه طبقه خالق توسط بسیاري ). Andrew & Spoehr, 2007(توسعه ضروري هستند 

نظــران و مــدیران شــهري موردبحــث و اســتقبال قــرار گرفتــه اســت و در   از صــاحب
) 2006(درهرحـال النـدري   . گیـرد  ها و ایجاد شهرهاي خالق مدنظر قرار می یابی مکان

. دهند، موردانتقاد قرار داده است را که صرفاً طبقه خالق را مدنظر قرار می رویکردهایی
عالوه بر اینکه شهرها عالوه برجذب استعداد باید با مـدیریت اسـتعدادهاي درونـی و    

  .دنرشد آنها سبب توسعه اجتماع خالق باش
  

  هاي خالقیت استراتژي
خالق هستند و آثـار خـالق   آل اقتصاد شهرهاي خالق مبتنی بر صنایع  طور ایده به

بندي یـا   صورت. شود کران خالق تولید میفریزان، محققان، روشن مان، برنامهتوسط مرد
شـهرهاي خـالق   . عنوان منبع اصـلی خالقیـت ضـروري اسـت     ارتقاي صنایع خالق به

دهنده  کنند که شکل هاي فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي را تعدیل می رویکردها و ویژگی
اتکینسـون و  . براي پرورش خالقیت و حفظ و جذب افراد خالق است »کیفیت مکان«

                                                
1. creative community 
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طـور خالصـه بیـان     را چنـین بـه   شهرخالقشرایط اصلی براي ایجاد ) 2007(ایستوپ 
جمعیت متنوع به لحاظ قومی  -2، )شامل کیفیت مکان(کیفیت زندگی باال  -1: اند کرده

اقتصادي، انسانی و (سرمایه  اندوخته باالي -3و ) طبقه خالق(و داراي تحصیالت عالی 
  .براي جذب و حفظ صنایع خالق) فرهنگی

فرد بودن است که نقش مهمی در رقابتی شدن  منحصربه ،عامل مهم دیگر خالقیت
دهد چـه   هاي شهرها را پوشش می متمایز بودن تمام ویژگی. کند و متمایز شدن ایفا می

بر اساس ظرفیت شـهر از لحـاظ   تمایز ذاتی ). Turok, 2004(ذاتی باشد و چه تحمیلی 
تـوان   بنابراین تمایز را مـی . است... میراث، فضاي شهري، ساختار اجتماعی فرهنگی و 

تمایز تحمیلی و . با ایجاد ساختارهایی بر مبناي پیشینه تاریخی و طبیعی شهر ایجاد کرد
اریـابی  هـاي باز  ها، طراحی نوآورانـه و پـروژه   ایجاد شونده به ساختارهایی مانند رسانه

هـاي   تـوان بـا اسـتراتژي    توان گفـت کـه تمـایز را مـی     بنابراین می. شهري مرتبط است
  ).Turok, 2004(محور ایجاد کرد  نگرانه و فرصت آینده

بودن براي شهرها در حوزه دانش داراي اهمیت است و  دستیابی به تمایز و رقابتی
و  1)ملمـوس (محـور   مکـان هـاي   کارگیري اسـتراتژي  تواند از طریق توسعه و به این می

گـذاري شـهري    ها ابزار سیاسـت  این استراتژي. حاصل شود 2)ناملموس(استعدادمحور 
محور خالقیت را به مکان  هاي مکان استراتژي. شوند محسوب می شهرخالقبراي ایجاد 

هـاي   اسـتراتژي . دند و الزم است در سـامانه شـهري در نظـر گرفتـه شـو     نده پیوند می
هـا،   د که از طریق برنامهنش خالقیت را در فضاي شهري مدنظر داراستعدادمحور پرور

شـود   کارگیري مردم و تنوع جمعیت حاصـل مـی   مراکز مهارتی و یادگیري تجربی با به
)Turok, 2004 .(  در کنار این دو استراتژي موضوع مهم دیگري که باید در نظر داشـت

ند بـراي ایـن منظـور هنرهـا،     برخی ابزارهاي سودم. هاست کارگیري موفق استراتژي به
هاي مدیریت پیشـرفت، حفـظ تنـوع     بنیان، برند مکان، استراتژي نوآوري، اقتصاد دانش

                                                
1. place-based (tangible) 
2. talent-based (intangible) 
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ها بـراي حمایـت از زنـدگی مـدنی در کنـار پیشـرفت        اجتماعی و تمرکز بر استراتژي
در ایـن راهبـرد، برنـد مکـان سـبب      ). Atkinson & Easthop, 2009(اقتصادي اسـت  

  .گردد جاد شهرهاي خالق میتوجه براي ای جلب
  
  برندسازي مکان -

. شـوند  اي براي مهاجران مستعد و تولید ثروت محسوب می شهرهاي خالق جاذبه
بر این ادعا هستند که شهرها باید با یکدیگر بر سر ) 2002(و فلوریدا ) 2000(الندري 

 دردا ن مـی اذعا) 2002(چنانکه فلوریدا . جذب و حفظ سرمایه و استعداد رقابت نمایند
ایـن  . »استعداد هر جا باشد، خالقیت، نوآوري و رشـد اقتصـادي هـم در پـی دارد    « که

عنوان حامالن  حفظ و ارتقاي افراد مستعد و خالق به ،دهنده اهمیت جذب عبارت نشان
ــودن شــهرهاي خــالق اســت  رقــابتی ــاط  درایــن). Yigitcandlar et al, 2007(ب ارتب

ـ کن بودن جلب می سوي مزیت رقابتی وجه را بههاي برندسازي شهري ت استراتژي د کـه  ن
برندسـازي قـوي   ) 2006(بـر اسـاس نظـر پرافیـت     . نیازمند حضور طبقه خالق اسـت 

انـداز مشـترکی را    چشم -2دریافت از مکان را در نظر دیگران ارتقا دهد،  -1تواند  می
 -4بازنمـایی متناسـبی را از مکـان فـراهم نمایـد،       -3براي آینده آن جامعه ایجاد کند، 

سـبب از میـان رفـتن     -5اي و محلی را از منطقه افزایش دهـد و   آگاهی جهانی، منطقه
برندسازي مکان تنها یک نشانه یا لوگو . هاي نامطلوب درباره مکانی خاص شود کلیشه

اهـداف و  هـاي توسـعه بـراي تحقـق      از یک شهر نیست، بلکه فراینـدي از اسـتراتژي  
شـوند کـه    اي از عوامل ایجـاد مـی   عنوان مجموعه برندها به. انداز بلندمدت است چشم

هـاي گردشـگري را در    ها، محصوالت، فرهنگ، محیط تجـاري و جاذبـه   مردم، سیاست
  .گیرند برمی
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  کیفیت مکان -
محور دیگري از خالقیت و عامل مهمی براي جـذب طبقـه خـالق      ،کیفیت مکان

هـاي   کـارگیري اصـول طراحـی شـهري و اسـتراتژي      با بـه  دتوان کان میکیفیت م. است
سه حوزه اصلی را براي دستیابی و ) 1997(پرفکت و پاور . مدیریت مکان تضمین شود

ریـزي، توسـعه و مـردم و     برنامـه : اند از اند که عبارت کارگیري کیفیت مکان برشمرده به
هري عوامل قدرت انسانی و نیروهاي ریزي و طراحی ش دارند که اجراي برنامه اظهار می

ـ نمای اقتصادي را مشخص و بارز می افـزایش کیفیـت مکـان ازنظـر ایجـاد فعالیـت       . دن
عالوه . فرهنگ مردم داراي اهمیت است و شناختی اقتصادي و ایجاد رفاه روانی، زیبایی

 & Durmaz, Yigitcanlar(بـودن شـهر نیـز داراي اهمیـت اسـت       براین بـراي رقـابتی  

Velibeyoglu, 2008.(  
  
  فیلم/ صنعت سینما -

صنعت سینما و فیلم بخش مهمی از صنایع خـالق و پیشـران رشـد اقتصـادي بـه      
هاي صنعت سـینما و سـایر    زنجیره). Bassett, Griffths & Smith, 2002(آید  شمار می

بـراي طبقـه خـالق    ...) مانند عکاسی، موسـیقی، تبلیغـات و   (صنایع خالق پیرامون آن 
کنند، عالوه بـر   ریزي می داراي جذابیت هستند و ایجاد شهرهاي خالق سینمایی را پایه

 & Durmaz, Yigitcanlar(هــاي شــغلی فراوانــی هــم هســتند  آنکــه منشــأ فرصــت

Velibeyoglu, 2008 .(دهند که صنعت فیلم تأثیر مثبتـی بـر    هاي اخیر نشان می پژوهش
هر از طریـق رویـدادهاي سـینمایی و    شهرت شهر دارد که در ایجاد تصـور از یـک شـ   

هـاي حرکـت    ایجاد طبقه خالق یکـی از پایـه  ). Beeton, 2005(ها مؤثر است  جشنواره
پـذیري افـراد مسـتعد     ارتباط صنعت سینما در دسترس است و دراین شهرخالقسوي  به

  ).Hayward, 2000(نماید  بسیار تنوع ایجاد می
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  روش -
اسناد (زنظر هدف، کاربردي، به لحاظ داده، کیفی روش مورداستفاده در این مقاله ا

بـراي تحلیـل   . توصـیفی اسـت   ،و ازنظر تحلیـل ) نظران باالدستی و مصاحبه با صاحب
سـینمایی از روش تحلیـل محتـوا     شـهرخالق هـاي اسـناد باالدسـتی در حـوزه      ظرفیت
جامعه آماري در این روش، اسناد باالدسـتی شـامل قـانون اساسـی،     . شده است استفاده

هاي کلی نظام و اصـول   ساله، سیاست انداز بیست قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم
در . انـد  شده  گیري هدفمند انتخاب صورت نمونه د که بهنباش سیاست فرهنگی کشور می

عمـل  ) 2019(اتحادیه اروپا  شهرخالقهاي  بندي بر اساس شاخص یل محتوا، مقولهتحل
و » اقتصـاد خـالق  «، »توانمندي محـیط «به این مفهوم که در سه مقوله کلی . شده است

 16این کشورها شامل . تحلیل محتوا صورت گرفته است» تحرك و سرزندگی فرهنگی«
، چهار کشـور در آسـیا و سـایر آنهـا     د که یک کشور در آمریکاي جنوبینشو کشور می

دو ماه  ،روایی و پایایی هم با تحلیل محتواي مجدد. مربوط به کشورهاي اروپایی هستند
در ارائه راهبرد و راهکـار  . بندي اولیه صورت گرفته است پس از تحلیل محتوا و مقوله
) سکوعضو یون(سینمایی  شهرخالقهاي کشورهاي داراي  نیز با روش اسنادي، سیاست

. موردبررسی قرار گرفتند و نیز با روش مصـاحبه از نخبگـان نظرخـواهی شـده اسـت     
آشـنا بـه سـینما کـه از      شـهرخالق نظـران حـوزه    صاحب(نظران مورد مصاحبه  صاحب

بـا روش گلولـه برفـی    ) مسئوالن فعلی و سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بودنـد 
ها مصاحبه انجام گرفت و راهکارها با نظر انتخاب شدند که در نهایت با چهار نفر از آن

در نهایت راهکارهاي موردنظر در قالب مـدل  . و اصالحات آنها مورد تأیید قرار گرفت
  .اند شده  ارائه) ورودي، فرایند و خروجی(سیستمی 
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  هاي تحقیق یافته
انـداز،   نتیجه تحلیل محتواي اسـناد باالدسـتی کـه شـامل قـانون اساسـی، سـند چشـم        

انداز، اصول سیاست فرهنگی کشور و نیـز برنامـه    هاي کلی نظام در دوره چشم سیاست
طور خالصـه   ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی اقتصادي و سیاسی است در ادامه، ابتدا به

  .شده آورده شده است  طور تفکیک در جدول و سپس به
  

  )درصد(هاي موردنظر در اسناد باالدستی  فراوانی مقوله -2جدول 
  تحرك فرهنگی  اقتصاد خالق  توانمندي محیط  عنوان

  31  15  54  برنامه ششم توسعه
  -  50  50  انداز سند چشم

  20  -  80  قانون اساسی
  45  11  43  اصول سیاست فرهنگی

  12  54  34  هاي کلی نظام سیاست
  

  :دهیم بررسی قرار می هاي جدول، در ادامه به تفکیک هر سند را مورد با توجه به داده
برنامه ششم توسعه از سه مقوله تحرك فرهنگی، توانمنـدي محیطـی و   در سند  -

به این معنا که در ذیل . اقتصادخالق، بیش از همه بر توانمندي محیطی تأکید شده است
بـازنگري و تسـهیل در فراینـد     -1: ها توجه داشـت  توان به این زیرمقوله این مقوله می

المللـی در   ترسازي براي حضور بـین بس -2اعطاي مجوز به محصوالت و آثار فرهنگی، 
تأمین بودجه براي پژوهش و حفـظ و نگهـداري آثـار     -3هاي فرهنگی و هنري،  عرصه

هـاي   بهسازي بافـت  -5مستندسازي و حفاظت از میراث و آثار فرهنگی،  -4فرهنگی، 
توجـه بـه    -7هـاي گردشـگري و    تسـهیالت بـراي زیرسـاخت    -6فرسوده و تاریخی، 

در مقوله اقتصاد خالق نیز که کمترین سهم را در این برنامه . جنگلگردشگري طبیعی و 
به خود اختصاص داده است، به امنیت شغلی هنرمندان و واگذاري برخی امور به بخش 

  .شده است  خصوصی و غیردولتی و اصناف اشاره
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سـاله نیـز توانمنـدي محیطـی در صـدر قـرار دارد و        انداز بیسـت  در سند چشم -
هاي توانمنـدي محیطـی در    موارد و زیر مقوله. اد خالق قرار گرفته استازآن اقتص پس

بـر منـابع و    تکیـه  -2ارتقاي دانش و فنـاوري،   -1: قرار زیر است این سند باالدستی به
تأثیرگـذاري در   -4افـزاري،   ارتقاي علمی و جنبش نرم -3سرمایه انسانی و اجتماعی، 

در مقوله اقتصـاد خـالق   . ؤثر با سایر کشورهاارتباط سازنده و م -5المللی و  عرصه بین
نیز به ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمد سرانه، رشد مستمر اقتصادي و کسب جایگـاه  

  .شده است  اول اقتصادي در منطقه تصریح
در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بـه توانمنـدي محیطـی بـیش از همـه       -

در این سند باالدستی ذیل مقولـه  . مانده است باقیشده و اقتصاد خالق مغفول   پرداخته
توانمندي محیطی به ارتقاي دانش عمومی با تأکید بر رسانه و فناوري، تسهیل و تعمیم 

شـده و    آموزش همگانی، تقویت ابتکار و پـژوهش و تـأمین آزادي اجتمـاعی تصـریح    
  .فته استتحرك فرهنگی هم در زیر مقوله مشارکت مردمی در امور مدنظر قرار گر

در اصول سیاست فرهنگی کشور مقوله تحرك و سرزندگی فرهنگی بیشتر از دو  -
ازآن مقولـه توانمنـدي محیطـی و در نهایـت      مقوله دیگر مدنظر قرار گرفته است و پس

هاي تحرك محیطی در این سند سیاستی بسیار مهـم   زیر مقوله. اقتصاد خالق قرار دارد
م در امور، پاسـخگویی بـه نیازهـاي فرهنگـی جامعـه،      مشارکت عامه مرد: از ندا عبارت

 ،هاي فرهنگی مردمی، احیا و بازشناسی مواریث و سـنن تـاریخی   آزادي و تنوع فعالیت
نقـد و   ،هاي فرهنگی، تقویت تفکر ها و سرمایه هنري و ادبی، شناخت ظرفیت ،فرهنگی

ردم در امـور  انتخاب، تقویت و احیاي هنر اصیل و سازنده، گسترش زمینه مشارکت مـ 
هنري و اجتماعی، گسترش روحیـه نقـد و انتقادپـذیري، تبلیغـات فرهنگـی،       ،فرهنگی

هاي فرهنگی و هنري و افزایش امکانات فرهنگی متناسب با  حمایت از مراکز و فعالیت
رشد جمعیت، تقویت صـنایع مولـد فرهنگـی، بازسـازي و تجهیـز مراکـز و امکانـات        

رهنگی و هنري و ایجاد و تقویت اصناف فرهنگـی و  هاي ف فرهنگی، برگزاري جشنواره
هنري، تقویت و تجهیز مراکز اسناد و حفظ و نگهداري، ارتباط بـا سـایر هنرمنـدان در    
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باید توجه داشت کـه در ایـن سـند باالدسـتی     . توسعه گردشگريو  کشورهاي مختلف
سـینما،  هـاي   جملـه سـالن   بیشترین تأکید و توجه به توسعه مراکز فرهنگی و هنـري از 

  .شده است... ها و ها، موزه کتابخانه
انداز که ابالغـی از سـوي مقـام معظـم      هاي کلی نظام در دوره چشم در سیاست -

رهبري است، برخالف اسناد قبلی تأکید بیشتري بر مقوله اقتصاد خـالق شـده اسـت و    
. ازآن توانمندي محیطی و تحرك و سرزندگی فرهنگی موردتوجه قرار گرفته اسـت  پس

تضـمین   -1: شـده اسـت    هایی به این قرار تصـریح  در مقوله اقتصاد خالق به زیرمقوله
افـزایش سـطح کیفیـت     -2حقوق مدنی و انسانی و نهادینه شدن حقوق معنوي افـراد،  

گـذار، کـارآفرین و کوچـک،     زندگی مردم، تغییر نقش و اندازه دولت به سطح سیاست
نرخ بیکاري، روابط با سـایر کشـورها و    تحقق رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال و کاهش

تعامل اقتصادي جهانی، اقتصاد متکی بـر سـرمایه انسـانی و فنـاوري نـوین، صـادرات       
غیرنفتی، ایجاد فضاي مناسب اقتصادي و احترام به حقـوق مالکیـت مـادي و معنـوي،     

  .هاي نوین رقابتی، حمایت از توانمندي بخش خصوصی بر مزیت تکیه
توان  ی اسناد موردبررسی، به لحاظ آماري و درصد و فراوانی میطورکلی در تمام به

  :هاي موردنظر را در اسناد باالدستی موردبررسی در قالب نمودار زیر نمایش داد مقوله
  

  
  ها در اسناد باالدستی درصد مقوله -2نمودار 
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شود، عمده تمرکز اسناد باالدستی موجود، به ترتیـب بـر    طور که مالحظه می همان
. توانمندي محیط، اقتصاد خـالق و سـپس تحـرك و سـرزندگی فرهنگـی بـوده اسـت       

سینمایی در ابعـاد گونـاگون،    شهرخالقهاي  توان با توجه به شاخص دیگر می عبارت به
هـا و ایجـاد    ت تقویـت زیرسـاخت  گذاري در جه خأل و کمبودهاي فعلی را با سیاست

بنابراین با توجـه بـه تجربـه کشـورهاي دیگـر کـه داراي       . شرایط مطلوب جبران نمود
ریزي  توان براي برنامه شهرهاي خالق سینمایی عضو یونسکو هستند، راهبردهایی را می

این راهبردها با توجه . سینمایی در کشور ارائه کرد شهرخالقپیش رو در جهت تحقق 
نظران این حوزه که همگی تجربه مسئولیت در بدنه فرهنگی و سـینماي   ر صاحببه نظ

روشن اسـت کـه در راهبردهـا بایـد     . شده است  اند، تدوین و تکمیل ایران را نیز داشته
موضوع تحرك و سرزندگی فرهنگی و اقتصـاد خـالق بـیش از توانمندسـازي محـیط      

ش توانمندسازي محـیط نیـز بـاوجود    اما الزم به ذکر است که در بخ. مدنظر قرار گیرد
سـینمایی چنـدان    شـهرخالق گذاري مکتوب موجود شرایط براي تحقـق   اسناد سیاست

ها  بنابراین در راهبردهاي مورداشاره سعی شده است تمامی مقوله. مهیا و مساعد نیست
ایـن  . مدنظر قرار گیرد و تکیه بیشتري به مقوله اقتصاد خالق و تحرك فرهنگـی باشـد  

 زیر ارائه 3و خروجی 2، فرایند1دها در قالب مدل سیستمی در سه زیرشاخه وروديراهبر
  :ندا شده 

  

                                                
1. input 
2. process 
3. output 
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  نمایش سیستمی راهبردهاي ایجاد شهر خالق سینمایی -3 جدول
  خروجی فرایند  ورودي

ــته -  ــینمایی و  توســعه رش هــاي س
  خالق

ــگاه -  ــعه آموزش ــز  توس ــا و مراک ه
  آموزشی

 ایجاد و توسعه مراکز پژوهشی در - 
  هاي صنایع  خالق و سینمایی حوزه

هاي گردشگري  وجود زیرساخت - 
  )ها و مراکز اقامتی استاندارد هتل(
اي، هوایی با  ارتباطات ریلی، جاده - 

  سایر شهرها و کشورها
آرشیو و نگهـداري از اطالعـات،    - 

در صــنایع خــالق ... منــابع، آثــار و
  ویژه سینما به
حضور طبقه خالق و متخصـص   - 

ســـینماگران و ســـایر ( و هنرمنـــد
  ...)هنرمندان و

حضــور متمرکــز مؤسســات و    - 
  هاي سینمایی و خالق بنگاه

تنوع فرهنگـی و پـذیریش افـراد     - 
  غیربومی و مهاجر

  تنوع طبیعی و اقلیمی - 
فضاي بـاز بـه سـینماگران بـراي      - 

  تولید
زمینـــه مشـــارکت مــــردم در    - 

  گذاري و تولید سرمایه
 هاي فناوري دیجیتـال  زیرساخت - 

  و اینترنت
ســرانه قابــل قبــول فضــاهاي     - 

...) هـا و   ها، کتابخانه موزه(فرهنگی 
دسترسی شـهروندان بـه امکانـات    (

 )فرهنگی

ــالق و    -  ــار خ ــع آث ــهیل توزی تس
ویـژه آثـار سـینمایی     فرهنگی و بـه 

  )هاي نوین و مدرن شیوه(
حمایت از کـارآفرینی در صـنایع    - 

  خالق و سینمایی
ــه   -  ــعه جاذب ــظ و توس ــاي  حف ه

  گردشگري
وکارهاي تجاري در  توسعه کسب - 

  شهر در بستر صنایع خالق و سینما
ــت مــالی از هنرمنــدان و    -  حمای

  مؤسسات خالق و هنري
عدم وابستگی کامل صنایع خالق  - 

  و سینما به دولت
تعامل با سایر کشورها در مسـائل   - 

  فرهنگی و صنایع خالق
اي براي  سیاست تبلیغاتی و رسانه - 

  جلب مخاطب
ســــازان و  حمایــــت از فــــیلم - 

  سینماگران
توسعه سرانه فضاهاي سینمایی و  - 

مطـابق بـا رشـد    ) فرهنگی(نمایش 
  جمعیت

تولیــد و تقویــت تجهیــزات و    - 
هـاي تولیـد آثـار خـالق و      فناوري

 سینمایی

ــل توجــه محصــوالت   -  ــد قاب تولی
  سینمایی و خالق

ــارکت در  -  ــزاري و مشـــ برگـــ
المللــی  هـاي ملــی و بـین   جشـنواره 

  )اي و آماتور فهحر(
درآمد و گردش مالی قابل توجـه   - 

  از صنایع خالق و سینمایی
صادرات قابل توجه آثار خالق و  - 

  سینمایی
زایی پایدار در بستر صنایع  اشتغال - 

خالق و سینمایی و مشاغل وابسـته  
  و غیرمستقیم

ــگري   -  ــد گردش ــکوفایی و رش ش
افزایش ورودي گردشـگران  (خالق 
 )خارجی
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  :ورودي
  ــته ــعه رش ــالی،      توس ــوزش ع ــطح آم ــا آن در س ــرتبط ب ــینمایی و م ــاي س ه

  اي و مراکز آموزشگاهی و فنی و حرفه) ها هنرستان(وپرورش  آموزش
 هاي سینمایی و خالق براي دسترسـی عادالنـه    افزایش تعداد مراکز و آموزشگاه

  مردم به آموزش
 ره مدرسهاي و دروس مربوط به سینما از دو آموزش سواد سینمایی و رسانه  
  ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه اقتصاد خالق، صنایع خالق

  هاي پیرامونی سینما ویژه سینما و رشته و به
 مرتبط با سینما... ، آثار و )مکتوب و شفاهی(مند تمامی اسناد  آرشیو نظام  
 دگان کارگردانـان، نویسـن  (هایی براي حفظ طبقه خالق  ایجاد تسهیالت و جاذبه

  سینمایی شهرخالقدر ...) و
 هاي سینمایی و یـا ایجـاد شـعب بـراي آنهـا در       ایجاد تمرکز مؤسسات و بنگاه

  موردنظر شهرخالق
  هـاي گونـاگون در    ایجاد تسهیالت براي حضور و ماندگاري و حضور فرهنـگ

  سینمایی شهرخالق
 هـا و تسـهیالتی بـراي    گذاري مردمی و ارائـه مشـوق   حمایت و تشویق سرمایه 

  هاي مردمی در زمینه تولید آثار خالق و سینمایی جذب سرمایه
 هاي  هاي فناوري گذاران به تقویت و توسعه زیرساخت اهتمام مسئوالن و سیاست

  دیجیتال و نوین اینترنتی
   توسعه سرانه فضاهاي فرهنگی متناسب با جمعیت شهر در آینده و برخـورداري

  انات و فضاهاي فرهنگی و سینماییاز امک) اي مناطق حاشیه(تمام مناطق شهر 
 ها و مهمانسراها بـراي گردشـگران    هاي اقامتی و هتل ایجاد و توسعه زیرساخت

 مطابق استانداردهاي جهانی
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  :فرایند
  تسـهیل کسـب مجوزهـا و توزیـع مردمـی     (تسهیل توزیع آثار خالق سینمایی (

  .راحتی میسر گردد که دسترسی به آثار موردنظر مخاطب به نحوي به
 ها و تسهیالت بـه کارآفرینـان بـراي     حمایت از کارآفرینان خالق و ارائه مشوق

  هاي خالق و سینمایی فعالیت در حوزه
        حفظ و توسعه مراکز گردشـگري و فرهنگـی سـینمایی و خـالق بـراي جـذب

  گردشگران فرهنگی و سینمایی
 ویـژه   وکارهـاي حـوزه صـنایع خـالق، بـه      تشویق و ارائه تسهیالت براي کسب

 وکارهاي حوزه سینما بکس

 حمایت مالی از هنرمندان براي ساخت و تولید آثار سینمایی خالق  
      هـاي   تسهیل و تشویق شرکت هنرمنـدان و آثـار خـالق سـینمایی در جشـنواره

  المللی سینمایی بین
  واگذاري بسیاري از امور به بخش صنفی و عدم وابستگی صرف و مطلق سینما

  به دولت
    ویـژه کشـورهاي داراي    ان از کشـورهاي گونـاگون بـه   تعامل بـا سـایر هنرمنـد

  اشتراکات فرهنگی
  هاي  تلویزیون، رسانه(تبلیغات صنایع خالق و آثار سینمایی براي جذب مخاطب

  ...)نوین، فضاي مجازي و 
 هـاي سـینمایی    تقویت تجهیزات تولید آثار سینمایی، ازجمله استودیوها، شهرك

  ...و
 هاي سینمایی داراي استودیوهاي مجهز بـه   پارك ایجاد مراکز فناوري سینمایی و
  هاي روز دنیا هاي نوین و مطابق با پیشرفت فناوري
 ها و اسـتودیوهاي داخلـی و دسترسـی آن     ایجاد پایگاه داده در خصوص لکیشن

  سازان دنیا براي تمام فیلم
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  سـازان   هـا و تجهیـزات بـراي فـیلم     ایجاد سازوکار در اختیار قرار دادن لکیشـن
  و یا ایرانیان و هنرمندان مقیم سایر کشورها خارجی
 هـاي داخلـی و تشـویق سـایر کشـورها بـراي        الملل جشنواره تقویت بخش بین

  المللی داخلی هاي معتبر بین شرکت در جشنواره
    بـراي  (تولید آثار سینمایی با موضوعات متنوع و مطابق با نیاز مخاطـب داخلـی

  المللی و بین) جذب مخاطب
 اسالمی و میراث فرهنگی -ثار سینمایی با موضوع فرهنگ ایرانی تشویق تولید آ  

  :خروجی
 توجه و متنوع و پاسخگوي سلیقه و نیاز مخاطب تولید آثار سینمایی قابل  
 ها و آثار سینمایی روز دنیا به همراه اکران ویژه تولیدات داخلی اکران فیلم  
 مطـابق اسـتانداردها و   ) الملل ملی و بین(هاي سینمایی داخلی  برگزاري جشنواره

  قبول معیارهاي قابل
 هاي فرهنگـی و سـینمایی در تمـامی نقـاط شـهر؛       ها و جشنواره برگزاري جشن

  مناطق محروم و بافت قدیمی
   ویـژه کشـورهاي داراي اشـتراکات     صادرات آثار سینمایی به سایر کشـورها، بـه

  فرهنگی و مذهبی
 تولید آثار و محصوالت سینمایی و فرهنگی مشترك  
  
  گیري نتیجه
هاي پیشین نیز بیـان شـد، امـروز صـنایع خـالق در کشـورهاي        طور که در بخش همان

ویژه به لحاظ اقتصادي و فرهنگی  این صنایع به. یافته بسیار داراي اهمیت هستند توسعه
درواقـع  . شوند شهرهاي خالق نیز بر مبناي صنایع خالق ایجاد می. شایان توجه هستند

ــهرهاي خــالق در صــورت  ــایی و   ایجــاد زیرســاخت ش ــهري و جغرافی ــاي الزم ش ه
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هاي محیطی براي شکوفایی و رونق صـنایع خـالق، وجـود و حضـور طبقـه       توانمندي
خالق و فعاالن خالق و فرهنگی در شهر و تحرك و سرزندگی فرهنگی در شهر امکان 

 هـاي شـهري، بایـد    گذاري عالوه بر سیاست شهرخالقبنابراین در یک . یابند تحقق می
هـایی   گذاري دیگر چنین سیاست بیان به. ها و دسترسی فرهنگی نیز مهیا باشد زیرساخت

هـاي مـرتبط و نیـز     هاي فرهنگـی و سـایر دسـتگاه    مستلزم همراهی و همکاري دستگاه
  . گذاران شهري است مسئوالن و سیاست

هاي گونـاگون بـراي ورود و مانـدگاري     هاي کافی از جنبه در چنین شهري، جاذبه
هـا،   بنابراین یکـی از ضـرورت  . ه خالق و هنرمندان و صنعتگران خالق وجود داردطبق

مهیا ساختن شرایط الزم براي ترغیب طبقه خالق بـراي مانـدن و خلـق هنـر در شـهر      
عالوه بر اینکه سایر شهروندان نیز باید شناخت و درك کافی از صنایع خالق را . است

بنابراین ایجاد . فرهنگی در شهر ایجاد گرددنوعی تحرك و سرزندگی  داشته باشند و به
تنها به لحاظ فرهنگی و اقتصادي، که از جنبه اجتمـاعی و سیاسـی نیـز     چنین شهري نه
هـا وجـود دارد و    در این شهر میزان تسامح و تحمل سایر فرهنگ. استداراي اهمیت 

کـه   افـزون بـر ایـن حقیقـت     ،توان شاهد تنوع فرهنگی بسـیار خـوبی بـود    نوعی می به
خالق دنیـا در ارتبـاط اسـت و نمـاد آن را بایـد در وجـود        با سایر شهرهاي شهرخالق
  . درستی دریافت کرد ونقل و ارتباطاتی آن به هاي حمل زیرساخت

سینمایی  شهرخالقهاي اسناد باالدستی براي تحقق  هدف این مقاله بررسی ظرفیت
ین سعی شد با تحلیل محتواي اسناد در کشور و ارائه راهکارهایی بر این مبنا بود، بنابرا

ویـژه   بـه  شهرخالقگذاري براي ایجاد و تحقق  هاي موجود سیاست باالدستی به ظرفیت
با توجه به خألهاي موجـود، و بـا در نظـر    . سینمایی در کشور پرداخته شود شهرخالق

هـاي کشـورهاي    گرفتن شرایط کنونی شهرها و سینماي کشور و نیز با نظر به سیاسـت 
ي شهرهاي خالق سینمایی، بر مبناي مدل سیستمی در سه بخش ورودي، فراینـد و  دارا

شـده    گیران کشور ارائه گذاران و تصمیم خروجی راهکارها و راهبردهایی براي سیاست
  .است
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طـورکلی در اسـناد    بـه : در بخش نخست، تحلیل محتواي اسناد باالدستی نشان داد
هاي مربـوط بـه    سینمایی، از میان مقوله شهرخالقگذاري در خصوص  مکتوب سیاست

توجه شده است و » هاي محیطی توانمندي«، بیش از هر چیز به شهرخالقهاي  شاخص
اما در . دنشو در مراتب بعدي دیده می» تحرك و سرزندگی فرهنگی«و » اقتصاد خالق«

هاي کلـی   ویژه سیاست هاي موردبررسی، به و مقوله شهرخالقهاي  کل در تمام شاخص
هاي الزم وجود دارد، هرچند خألهایی هم  نظام و اصول سیاست فرهنگی کشور ظرفیت

هاي اقتصاد خالق و تحـرك و سـرزندگی    هاي شاخص شود که بیشتر در مقوله دیده می
 ،هـا  ریـزي  ها و برنامه توان با اصالح و بازبینی در سیاست شوند که می فرهنگی دیده می

  .را فراهم ساختسینمایی  شهرخالقهاي تحقق  زمینه
بنابراین در بخش دوم این مقاله سعی شده است، راهکارها و راهبردهایی با توجه 

الزم به . سینمایی ارائه گردد شهرخالقشرایط کنونی سینماي ایران در راستاي تحقق به 
توان از تجربه سایر کشورها که داراي  سینمایی می شهرخالقذکر است که براي تحقق 

هـاي ویـژه    نمایی هستند بهره برد، عالوه بر اینکـه بایـد بـه ظرفیـت    شهرهاي خالق سی
با توجه به . تواند آن را متمایز از سایر کشورها سازد، توجه داشت سینماي ایران که می

طور تفصیلی در  ها، در این مقاله راهبردها و راهکارهایی براي آینده ارائه شد که به یافته
اوجود نتایج تحلیل محتوا که مقوله توانمندسازي بـیش  ب. ها به آن اشاره شد بخش یافته

هـا   شده است، اما در بخش راهبردها تمام مقوله ها در اسناد باالدستی دیده از سایر مقوله
ها در نظر گرفتـه شـود تـا     شده است، چراکه باید تمامی ابعاد و شاخص  در نظر گرفته

  . خألهاي موجود را بتوان از میان برداشت
ــت در بخــش را ــت سیاس ــا اراده و خواس ــاد   هبرده ــر ایج ــئوالن ب ــذاران و مس گ

، )کمی و کیفی(هاي مرتبط  هاي الزم، توسعه آموزش در حوزه سینما و رشته زیرساخت
، توسـعه امکانـات   )ویـژه سـینما   بـه (توسعه پژوهشی در حوزه اقتصاد و صنایع خـالق  

سرانه فضـاهاي   هاي تشویقی براي جذب و حفظ طبقه خالق، توسعه رفاهی و سیاست
راهبردهایی ... سینمایی متناسب با رشد جمعیت، توسعه مراکز گردشگري و فرهنگی و 
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راهبرهـاي بخـش   . ساز تحقق شهرهاي خالق هستند هستند که درواقع ورودي و زمینه
تسهیل توزیع آثار سینمایی، حمایت از کارآفرینان خـالق، تشـویق   : اند از فرایند عبارت

ویژه کشـورهاي داراي   سینما، تعامل با هنرمندان سایر کشورها بهوکارهاي حوزه  کسب
هـاي پیشـنهادي بـراي خروجـی مـدنظر      ددر نهایـت، راهبر و  ...اشتراکات فرهنگـی و 

توجه آثار سینمایی، اکران آثار سینمایی روز داخلی و خـارجی،   تولید قابل: از ندا عبارت
هاي  ویژه در مناطق محروم و بافت هاي هنري و فرهنگی به ها و جشنواره برگزاري جشن

  .اي شهرها، صادرات آثار سینمایی و تولید مشترك آثار سینمایی حاشیه
هـاي   گیـري از ظرفیـت   مستلزم بهـره  شهرخالقتوان گفت که تحقق  در نهایت می

. باشـد  قانونی و سیاستی موجود در جهت ایجاد شهرهاي خالق سینمایی در کشور مـی 
ریزي  گذاري و برنامه ویژه سیاست ها، به گذاري زبینی در سیاستعالوه براین اصالح و با

ویژه  شهري براي پر کردن خألهاي موجود در جهت ایجاد و توسعه شهرهاي خالق، به
برداري مناسب از ایـن ظرفیـت در جهـت توسـعه      سینمایی در کشور و بهره شهرخالق

  .فرهنگی و اقتصادي است
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