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چکیده

تغییر ماهیت توسعه اقتصادی در این قرن ،سبب شده است که در بطنن اقتصناد اراعنیعت  ،اعالیتهنای
ارهیگ که در گذشته ارض م شد دارای اثرات جنابب بنر بالیندگ اقتصنادی ه،نتید ،بهتندری بشن
پرربگ در ادبیات بربامهریزی شهری و بازآاریی ایفا کردهابد؛ بهگوبهای که بازآاریی بر مبیای ارهیگ ،بنه
یک از رای ترین رویکردهای بازآاریی در ب،یاری از شهرهای دبیا تبدیل شده است .این درحنال اسنت
که با گذشت چید دهه از تجربه بازآاریی در شهرهای ایران ،رویکنرد بنازآاریی هینوز تاندتا بنر مبینای
مرمت و بازسازی کالبدی میاطق ارسوده قرار دارد و با وجود میابع غی ارهیگ  ،بهرهبرداری از این مینابع
بهتیوان بیروی محرک بازآاریی  ،کاتر مورد توجه بربامهریزان و سیاستگذاران شهری قرار گراته است .اما
بهواقع ارهینگ دارای چنه بش ن در بنازآاریی شنهری اسنتف بنازآاریی ارهینگمحور چی،نت و چنه
ویژگ های داردف مدلها و شاخصهای تحشقپذیری آن کدامیدف چه چال هنای پنی روی اینن بنو
بازآاریی قرار داردف جایگاه رویکرد بهادی در این بو بازآاریی چی،تف این مشاله که از حیث هند ،،از
بو بییادین و برح،ب رویکرد توعیف و مبتی بر مطالعنه دادههنای پاینه اسنت ،در پن آن اسنت کنه بنا
پاسخگوی به پرس های یادشده به تبیین و ب،ط ادبیات بظری رویکرد بنازآاریی ارهینگمحور بپنردازد؛
شاید در تحشقپذیری تجربههای موانق اینن رویکنرد در شنهرهای اینران ،رهگ نا باشند .در جاعبیندی
مباحث ،م توان این رویکرد را رویکردی امروزی و یکپارچهبگر داب،نت کنه بنا تکینه بنر مینابع مابیند
تاریخ ،اضاها ،و بیروهای بوآور ،اقدام به توسعه و بازآاریی شهرها م کید.
کلیدواژهها:بازآاریی  ،ارهیگ ،تولید ،مصر ،،رویداد
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 .داب جوی دکتری جغراایا و بربامهریزی شهری ،داب کده جغراایا و بربامهریزی محیط  ،داب گاه سی،تانوبلوچ،تان ،زاهدان ،ایران.
 .استادیار جغراایا و بربامهریزی شهری ،داب کده جغراایا و بربامهریزی محیط  ،داب گاه سی،تانوبلوچ،تان ،زاهدان ،ایران.
 .داب یار جغراایا و بربامهریزی روستای  ،داب کده ادبیات و تلوم اب،اب  ،داب گاه گیالن ،رشت ،ایران (بوی،یده م،ئول).
 .استادیار اقتصاد ،داب کده اقتصاد ،مدیریت و تلوم اجتاات داب گاه شیراز ،شیراز ،ایران.
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قرن بی،تم ،دوره دگرگوب زبدگ اجتاات اب،ان و ت،لط الگوی زبدگ شهری بود .شهرها بهسنرتت
رشد کردبد و تارکز جاعیت هاراه با م کالت گوباگون ،زبدگ اردی و اجتاات اب،ان را با چنال
تادهای روبهرو کرد؛ ازاینرو وجود تلوم که بتوابید پدیده شهر و م،ائل و م نکالت پی آمنده آن
را در شکل جامع و اراگیر مطالعه و بررس کیید ،ضرورت یاات (ایرابدوست.)2 ،1931 ،
بربامهریزی شهری ،تلم ارتباط اب،ان با محیط است .شهر و اب،ان الزم و ملزوم و کاملکیینده
یکدیگر ه،تید .هرچید در م،یر تاریخ و جغراایای شهری ،رابطۀ اب،ان با شهر دچار تحول شده و
ب،بتهای تعامل اب،ان با شهر،گوباگون شده اسنت ،امنا هانین ویژگن و تحنوالت آن ،رویکنرد
میانرشتهای به شهر و بیز اب،ان را ضروری م کید .شهرها اب،انها را تربینت م کییند و اب،نانها
شهرها را م سنازبد (ریاضن  .)119 ،1932 ،ارتبناط اب،نان و محنیط شنهری در ابعناد م تلن
سیاس  ،اجتاات  ،اقتصادی ،زی،تمحیط  ،ارهیگ  ،و کالبدی تبلور م یابد .بهاینترتیب است
که بربامهریزی شهری را تلا بینرشتهای م دابیم که با استفاده از تلوم مرتبط و ایجاد پیوبد میان
آنهننا ،رابطننهای میطشن بننین اب،ننان شننهری و محننیط برقنرار م کینند .در ایننن تلننم ،هاننواره
رهیااتهای وجود داربد که در حل معضالت شهری رهگ ا ه،نتید؛ رهیااتهنای کنه بنه تانام
ابعاد ارتباط اب،ان با محیط اهایت داده و آنها را بررس م کیید.
در طول سالهای گذشته ،ب،یاری از رهیااتهای بازآاریی شنهری کنه بنا هند ،سنامابده
میاطق ارسوده ،مورداستفاده بربامهریزان در ایران قرار گراتهابد ،بهدلیل بگرش تکبعندی و اغلنب
عراا کالبدی و کمتوجه به سایر ساختارهای اب،ناب  ،بنا شک،نت روبنهرو شنده و در ب،نیاری
موارد ،زمییه ارسودگ بی تر میاطق را بیز اراهم کردهابد؛ با توجه به این شنرایط ،در مشالنه حاضنر
درعدد معرا رهیاات ارهیگمحور برآمدهایم .اعل مهم در تحشقپذیری این رهیاانت ،اسنتفاده
از تلوم مرتبط و پیوبد درست آنها با یکدیگر در راسنتای بنازآاریی میناطق ارسنوده اسنت .اینن
رهیاات با تأکید بر استفاده از ظرایتهای ارهیگ و سرمایه اجتاات برای م ارکت مردم  ،وارد
وادی تلم جامعهشیاس م شود و ارهیگ را بهتیوان یک تامل رشد اقتصادی بهکار م گیرد تنا بنا
ب،ط عیایع ارهیگ  ،چرخه اقتصادی در میطشۀ دچار اات را بنهحرکت درآورد و بنهاینترتیب وارد
ترعه تلم اقتصاد م شود .رهیاات یادشده ،از تلوم تاریخ ،ادبینات ،و هینر بهنره م گینرد تنا بنا
شیاخت سیت ،میراث و مفاخر تاری بنه غینای هوینت میطشنه بیفزایند .دربهاینت مواشینت در
پیادهسازی این الگوی بازآاریی  ،بیازمید تشویت ب،تر سیاستگذاری و اجرای آن است؛ بیابراین،
تلم مدیریت شهری دارای بش کلیدی در تحشقپذیری رهیاات بازآاریی ارهیگمحور است.

در ادبیات اخیر بربامهریزی« ،بازآاریی شهری» بهتیوان یک واژه تام که مفاهیم دیگری مابید
شهری را دربنر م گینرد ،بنهکار من رود
به،ازی ،بوسازی ،بازسازی ،توابایدسازی و روانب
(بحریی  .)13 ،1939 ،بش اعل بازآاریی شهری ،ک بیروها و توامل است که اات شنهری را
بهوجود آورده و پس از آن در پ ات اذ واکی مثبت و پایداری است که به بهبود م،تار و کیفن حینات
شهری میجر م شود (رابرتز و اسکایز .)11-93 ،2222 ،
بازآاریی در طول دوره تکامل خود از ابزارهنای م تلفن بنهتیوان محنور ینا بینروی محنرک
استفاده کرده است و بهاینترتیب ،با ارائه رویکردهای گوباگون ،ارعتهای زیادی را برای کناه
اات شهری اراروی خود قرار داده است .ابت اب و تأکید بنر هرینک از اینن رویکردهنا ،بنهمیظور
بهره برداری هرچه بهتر از امکابات بالشوه موجود با توجه به شنرایط اقتصنادی و اجتانات حناکم،
عورت گراته است .دراینمیان ،رویکرد ارهیگمحور بهتیوان رویکردی امروزی و یکپارچهبگر در
ب،ننیاری از شننهرهای بننزر دبیننا مطننر شننده اسننت .از بظننر ب،ننیاری از پژوه ننگران ،در قننرن
بی،تویکم ،ارهیگ م توابد بهتیوان اعل ترین محرک بازآاریی تال کید.
رویاروی شهرهای امروزی با سی،تم اقتصادی غیرقابلپی بیی  ،باتث شده است که شنهرها
بی ازپی بر میابع داخل خود تکیه کیید؛ میابع مابید تاریخ ،اضناها ،و بینروی خنال  .ا نار
جهاب شدن و به تبع آن ،م کالت که بهدلیل تغییر ساختار اقتصادی بهوجود آمد و هاچینین بیناز
به ایجاد هویت جدید ،شهرها را واداشت که از دارای های ارهیگ خود بنهمیظور تانایز هوینت و
بیز بازآاریی باات شهری استفاده کیید (ریچارد و پنالار  .)13 ،2212 ،رویکردهنای گذشنته در
بازآاریی که تادتا مبیای آنها مرمت و بازسازی کالبدی بااتها است ،دارای ایرادهای ه،نتید،
زیرا بازسازی کالبدی میاطق ارسوده بهتیهای  ،بهبدرت تواب،ته است م نکالت منرتبط بنا اانت و
ارسودگ این میاطق و مهم تر از آن ،بیازهای ساکیان و اانراد اشینر میطشنه را حنل کیند .در پنروژه
بازسازی ،معاوال ساکیان محلن بادینده گراتنه م شنوبد و شنبکهها و سنرمایه اجتانات کنه در
مدتزماب طوالب ابباشته شدهابد ،از بین م روبد؛ دربتیجه بعضن از مت صصنان ،بنر ارهینگ
بهمثابه وسیله ای برای حفظ و استحکام باات اجتاات میطشنه ،بهبنود کیفینت زبندگ  ،و اانزای
مهارتهای سناکیان ،تأکیند داربند (سنزتو  .)2221 ،هاچینین ،تغیینر ماهینت توسنعه و رشند
اقتصادی در این قرن سبب شده است که در بطن اقتصاد اراعیعت  ،اعالیتهنای ارهیگن کنه در
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گذشته ارض م شد دارای اثرات جابب بر بالیدگ اقتصادی ه،نتید ،جایگناه مهمتنری از سنوی
سیاستگذاران و بربامهریزان ک،ب کرده و بهتدری بش پرربگ در ادبیات بربامهریزی شنهری و
بازآاریی ایفا کیید .این مشاله سع دارد بنا تبینین و ارائنۀ چنارچوب مفهنوم  ،بنه شنفا ،کنردن
شاخصهای تالیات و تحشق پذیری اینن رویکنرد بپنردازد؛ بینابراین در اراییند پنژوه بنه اینن
پرس ها پاسخ داده خواهد شد که ارهیگ چه بش در بازآاریی شهری داردف رویکرد بنازآاریی
ارهیگمحور چی،ت و مدلهای تحشق پذیری آن کدامیدف در این راسنتا بنا مطالعنه پژوه هنای
ابجامشده و تجربههنای منرتبط بنا پیادهسنازی رویکنرد ارهینگمحور در برخن شنهرهای دبینا،
شاخصهای تحشقپذیری این رویکرد را بهتفصیل بررس خواهیم کرد.
 .1روش پژوهش
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مشاله حاضر درعدد تبیین و ارائه الگوی بوین برای سامابده میاطق ارسوده است تا با پر کنردن
خالء بظری و معرات در این زمییه ،م،یر ابجام پژوه های کاربردی و پیاای هاوار شنود .بنا
توجه به این موضو  ،روش بهکارگراتهشده در اینن پنژوه از حینث هند ،،از بنو بیینادین و از
لحاظ روش ،از بو توعیف است .دادههای موردبیاز بنا روش اسنیادی جانعآوری شندهابد و بنا
ابجام تحلیل محتوای کیف دادهها ،مؤلفههای تحشقپذیری رهیاات ،است راج گردیدهابد.
 .2یافتههای تحقیق
 .2-1نقش فرهنگ در بازآفرینی شهری

از دهه  13۹2گرای به عیعتزدای و جهاب شدن ،شهرها را در رقابت پایانباپنذیری بنرای جنذب
گردشگران ،مالیاتدهیدگان ،عاحبان ک،بوکار ،و ...قرار داده است .در اینن رقابنت ،شنهرها ینک
مدل برم را برای توسعه زیرساختهای شهری پذیراتهابد؛ بهگوبنهای کنه در طنول  ۰2سنال گذشنته،
بهتدری بوت بربامهریزی ارهیگگرا در ادبیات بربامهریزی شنهری و بنه تبنع آن ،بنازآاریی شنهری
بهوجود آمنده اسنت (راساوسنن و هاکناران  .)2 ،2212 ،رابنرت هناگز در مشالنه خنود بنا تینوان
«ارهیگ ،جوامع را م سازد» اظهنار من دارد« :ارزیناب منن در ب ،نتین برداشنت اینن اسنت کنه
بربامههای بازآاریی بدون دربظر گراتن بعد ارهیگ  ،کارساز ب واهید بود .اجتااتات بایند سنرزبده
باشید ،آنها بیاز به امید داربد و باید روحیه بوآورابه خود را بهکار گیربد» (الکس .)1۹ ،2219 ،
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

هاانگوبه که در این بشلقول بیز م ص است ،اجتااتات در رابطه با ارایید و تأثیرهنای بنازآاریی ،
بیاز به امید یا بهتعبیر دیگر ،اتتااد داربد ،بهویژه زماب که ب اتظم پروژه از بیرون از اجتانا هندایت
م شود .ارهینگ ،جیبنه ضنروری درک و تعرین بیناز جامعنه اسنت ،زینرا توسنعه در ب،نتر ارهینگ،
بربامهریزی م شود و شکل م گیرد .هاین موضو است که باتث م ارکت و بهچال ک نیدن بربامنه
از ساکیان و ذیبفعان در میطشه م شود .بازآاریی بر مبیای ارهینگ ،توجنه را از
بازآاریی توسط ب
قدرت حاکم بر اضای شنهری ،بهسنات طر هنا و سنیاریوهای جلنب م کیند کنه بیازهنای اعنل
اجتااتات تحت تأثیر ارایید بازآاریی را بازتناب م دهیند .ارهینگ (سنرمایه و سیاسنت ارهیگن ) در
تعری شکل جدید اجتاا ب،یار مفید است؛ به این عورت که ارهینگ م توابند اسنتفاده هداایند از
بربامهریزی اجتاات را بهبود ب د .م ارکت در اعالیتهای ارهیگ میجر به اانزای سنطد دابن و
ارتباط بین اش اص و گروهها ،اازای اب،جام و هویت اجتاات  ،و ایجاد مهارتهنای جدیند در طنول
بربامه بازآاریی و بیز تشویت شبکههای اجتاات م شود .این موارد از ابزارهای ضروری توسنعه پایندار
میطشه مح،وب م شوبد (هاان1۹ ،؛ بیل و هاکناران  .)222۰ ،اعالیتهنای ارهیگن ازیکسنو بنا
جذب کردن طبشۀ متوسط و اروشیدگان به میطشه ،م تریان و مصر،کییدگان جدیندی را ایجناد کنرده و
میجر به تجدید حیات اقتصاد محل ااولیااته م شنوبد (دیکنس  )2229 ،و از سنوی دیگنر ،بنهطور
بالشوه ،هویت محل موجود و شبکههای اجتاات را تشوینت م کییند کنه دربهاینت ،بهبنود چ ناگیر
بتیجه بربامه بازآاریی را در پ خواهد داشت (بیل و هاکاران .)32 ،222۰ ،با توجه به بشن ارهینگ
در بازآاریی شهری ،الزم است ،ابتدا به تعری مفهوم ارهیگ در این ارایید بپردازیم.
بیل و شولتز در پژوه خود ،ارهیگ را اینگوبه تعری م کیید« :ارهیگ در اراییند بنازآاریی تنا
حد زیادی به ارهیگ تجاری و کاالی شده و بهعورت محدودتر ،به ارهیگ سیت  ،اشناره دارد .ارهینگ
در این مفهوم ،شامل گوبههای م تل بیان هیری مابید تئناتر ،موسنیش  ،هیرهنای دینداری ،معاناری،
طراح  ،عیایع دست  ،رسابه ،ایلم ،ادبیات ،و میراث ارهیگ م شود؛ هاچیین م توابد عنیعت مند،
تبلیغات ،رایابه ،برماازار ،پارکهای تفریح  ،و ...را دربرگیرد »(بیل و شولتز.)123۰ ،2222 ،
ارهیگ بنه اینن معینا ،ابنزاری بنرای بهبنود و زیباسنازی میناطق ارسنوده شنهر تلشن م شنود.
ساختاانهای قدیا دوباره استفاده م شوبد (مثال کارخابهها یا ای،تگاههای راهآهن قندیا  ،تبندیل
به موزه یا بگارخابه م شوبد)؛ اضاهای جدید مصنر ،در زمینهنای بنایر سناخته م شنوبد (مابیند
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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مراکز خرید ،مکانهای باای نگاه)؛ و مکانهنای عنیعت  ،پاک،نازی و از بنو سناخته م شنوبد .در
بعض موارد ،ارتباط بزدیک بین تاریخ و میراث مکان با جوامع محل حفنظ م شنود ،امنا در سنایر
موارد ،بهبظر م رسد توسعه و پی رات ،ااقد هرگوبه حس محل اسنت (اسنایت  .)2221 ،اراییند
بازآاریی و بش که ارهیگ در این ارایید بهتهنده م گینرد ،ب،نته بنه مینزان ،بنو و بحنوه مداخلنه
بربامههای ارهیگ م توابد شکلهای م تلف به خود بگیرد .ایوابز و شا در پژوه های خنود ،سنه
الگو بنرای سنهم ارهینگ در بنازآاریی ارائنه کردهابند؛ ب ،نت ،ارهینگ و بنازآاریی  ،کنه در آن،
مداخلهها معاوال بهعورت کوچکمشیاس بوده و اعالیتهای ارهیگ بهطور یکپارچنه وارد مراحنل
بربامهریزی یا سیاستهای توسنعه شنهری با شنوبد؛ دوم ،بنازآاریی ارهیگن کنه در اینن الگنو،
اعالیتهای ارهیگ در کیار سنایر اعالیتهنا ،اتنم از اقتصنادی و اجتانات  ،بهعنورت اسنتراتژی
یکپارچه در محیط شهری بهکار م روبد؛ و سوم ،بنازآاریی ارهینگمحور کنه در آن ،اعالیتهنای
ارهیگ بهتیوان موتور محرک بازآاریی تال م کیید (ایوابز و شا.)2 ،2222 ،
دالیل و ابگیزه های زیادی در گذر از بازآاریی ارهیگ به بازآاریی ارهیگمحور وجنود دارد،
که پرهزییه و زمانبر بودن بازآاریی ارهیگ  ،یک از اعل ترین آنهاست .در طول اینن گنذر ،از
ابت اب و به کارگیری تیاعر محدود ارهیگ  ،به جریان یکپارچه بازآاریی شهری و آاریی مکنان
م رسیم که در آن به تفرج ،تجارت ،و تشاضناهای جامعنه در محیطن رقنابت پرداختنه م شنود
(لطف .)3۰ ،1932 ،
جدول شماره ( .)6الگوهای نحوه مداخله فرهنگ در بازآفرینی
الگو

ویژگیها

ارهیگ و بازآاریی

اعالیتهای ارهیگ بهطور کامل با راهبردهای توسعه ادغام ب دهابد.

بازآاریی ارهیگ

در راستای ادغام اعالیت ارهیگ با محل توسعه از طریق اعالیتهای اقتصادی ،اجتاات  ،و
محیط  ،تالش م شود.

بازآاریی ارهیگمحور

ه،ته اعل  ،اعالیتهای ارهیگ است.
توجه به لزوم ارهیگ در ارایید بازآاریی
(منبع :یافتههای ایوانز و شا2002 ،؛ )2001
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 .2-2بازآفرینی فرهنگمحور

این بو بنازآاریی حاعنل ترکینب بظرینهها و دیندگاههای رشنتههای م تلن مابیند جغرااینای
ارهیگ  ،بربامه ریزی شنهری ،معاناری ،طراحن شنهری و مطالعنات شنهری اسنت (ویکنری ،
 .)12 ،2221ایوابز و شا ( )222۰بازآاریی ارهیگمحور را اینگوبه تعری م کیید« :استفاده از
اعالیتهای ارهیگ و هیری بهتیوان سازوکار و موتور حرکت بازآاریی » .بازآاریی ارهینگمحور
بهمعیای استفاده از اعالیتهای ارهیگ موجود بهتیوان ابزاری برای بنازآاریی میناطق ارسنوده و
اجتاا محروم آنها است .بهتبارت دیگنر ،م تنوان گفنت ،معینای اعنل اینن بنو بنازآاریی ،
خصوع بهمیظور بازگردابندن زبندگ
دخالت دادن ارهیگ و اعالیتهای ارهیگ در بازار ب
به ب های داخل و اراموششده شهر است .در این الگو ،اعالیتهای ارهیگ  ،تامل اعنل و
سببساز بازآاریی م شوبد .این اعالیتها بهتیوان ب ابههای از بازآاریی به شنکلهای زینر در
مکان ابجام م شوبد:ال ) طراح بیاها یا تغییر کاربری آنها به ساختاانهای با استفاده تاوم
یا کاربریهای م تلط؛ و ب) بنازآاریی و اعنال اضناهای بناز شنهری؛ج) معران بربامنهها و
اعالیتها ی که باتث بازیاب اضای شهری موردبظر شوبد ،مابیند ج نیوارههای هینری ،اجنرای
اعالیتهای هیری در اضاهای باز ،و( ...ایوابز و شا.)3-1 ،2222 ،
اعالیتهای ارهیگ ازیکسو میجر به ایجاد بازار شده و ارزش مال خود را ب ان م دهیند و
از سوی دیگر ،باتث شکلگیری تاایل و ذائشه خاع در مصر،کییدگان م شوبد کنه دربهاینت،
خود ارهیگ را تشویت م کیید .در این م،یر ،اقتصاد ارهیگ  ،اراییند متغینری اسنت کنه هنم بنه
«تولید» و هم به «مصر »،معیا م ب د (ل و اوری .)122 ،133۰ ،
راهبردهای بازآاریی ارهیگمحور در قالب دو مدل کل تش،یمبیدی م شوبد؛ ب ،ت ،مدل
تولید ارهیگ که رشد عیایع ارهیگ را بهتیوان شناخص محنرک توسنعه اقتصناد محلن دربظنر
م گیرد و قصد دارد از طریق جذب طبشۀ بنوآور و تولیدکییندگان ارهیگن بنه میطشنه ،زمیینههای
تحرک اقتصادی و تولید اضاهای خال را اراهم کید؛ دوم ،مدل مصر ،ارهیگ که دربظر دارد از
طریق راهبردهای بازاریاب و ارتشای مکان ،زمییههای استفاده از مکان توسط ساکیان و گردشنگران
را اراهم کرده و بهاینترتیب ،میاطق داخل شهر را احیا کید (بیابچیی 1339 ،؛ بییز .)۰ ،2223 ،
در ادامه دو مدل یادشده بررس شدهابد.
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در چینند دهننه گذشننته ،ب،ننیاری از شننهرهای دبیننا ،ارایینند عننیعتزدای را تجربننه کردهابنند و در
بازساخت اقتصادی خود از تولیدات عیعت بهسات ب ن خندمات گنرای یااتهابند (یابنگ و
لیور  .)3۹9 ،1331 ،در اقتصاد اراعیعت  ،میابع جدیدی برای تولید و رشد اقتصاد معرا شند و
بهاینترتیب ،اعالیتهای ارهیگ که در گذشنته انرض م شند دارای اثنرات جنابب بنر بالیندگ
اقتصننادی ه،ننتید ،جایگنناه مهمتننری از سننوی سیاسننتگذاران و سننرمایهگذاران ک،ننب کردبنند؛
بهگوبهای که حکومتهای شهری ،توجه شایاب به سرمایهگذاری و توسعه میابع ارهیگن بنهتیوان
معیارهای توسعه اقتصادی داربد (رابرتز.)991 ،2222 ،
بگاه جدید به ارهیگ به تیوان محرک توسعۀ اقتصاد ،تعری مینابع ارهیگن را بینز تغیینر داد.
لیدری تعری میابع ارهیگ را اعال کنرده و آن را شنامل خالقینت ،مهنارت و اسنتعداد اانراد
م دابد .از بظر او میابع ارهیگ مابید ساختاانها ،شن ء بی،نتید ،بلکنه مجاوتنهای از باادهنا،
اعالیتهننا و تولینندهای محل ن در هیننر ،خنندمات ،و عننیایع م باشننید (لینندری.)13 ،2222 ،
بهاینترتیب ،هاانگوبه که راهبردهای بازآاریی در متن اقتصاد عیعتزدا بهوجود آمدبند ،مفهنوم
شهر خال بیز در این اضا متولد و با سیاستهای ارهیگن ابطبنا یاانت .شنهر خنال  ،محنیط
ارهیگ میاسب برای ایجاد ایدههای بوآورابه و راهحلهای آن است و بنه ب،نط مینابع ارهیگن بنا
مفهوم که لیدری و بیابچیی بیان کردهابد ،م ابجامد .شهر خال  ،مکاب است که سنرمایههای
ارهیگ و اجتاات را تبدیل به اعالیتهای تولیدی م کید (لیدری.)2222 ،
از زبان مت صصان بنازآاریی و
ایدب،ور و هاکاراب اتتشاد داربد که امروزه خالقیت ،به ب
بربامهریزان شهری تبدیل شده است .ایده استفاده از ارهیگ و خالقینت بنهتیوان محرکهنای توسنعۀ
اقتصادی ،ارعت برای شهر اراهم م کیند تنا رقابتهنای اقتصنادی خنود را بنا اسنتفاده از مبحنث
خالقیت ،اازای داده و زمییههای توسعه شهر را اراهم کید (ایدب،نور و هاکناران .)223 ،2212 ،
از اواسط دهه  1332به بعد ،موضو شهر خال بنهتیوان ینک اسنتراتژی جدیند رواج یاانت .شنهر
خال  ،رویکردی ارهیگ در توسعه شهری است .در این رویکرد ،شهر باید بتوابند محیطن جنذاب
برای جذب و پرورش استعدادها ،بوآوریها و ایدهها باشند و از اینده و خالقینت اانراد ننن چنه اانراد
خاص و ویژه مابید هیرمیدان ،داب ایدان ،و بوی،یدگان و چه شنهروبدان تنادی ننن در راسنتای حنل
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

م،ائل اساس و بیز در پایهریزی رشد و توسعهای خنال  ،بهنره ببنرد .در اینن بگنرش ،ارهینگ پاینه
اعل توسعه مح،وب م شود و سنایر ب هنا از آن تنأثیر م پذیربند (ساسناک .)۹2 ،222۹ ،
سرمایهگذاری در «تولید» و ایجاد شهر خال  ،براساس توسعه عیایع خال شکل م گیرد که ری ه
در استعداد و مهارتهنای بوآورابنه اانراد دارد (دیسن اماس .)222۰ ،براسناس تعرین یوب،نکو،
عیایع خال  ،عیایع ه،تید کنه بنه خلنق ،تولیند و تجاریسنازی مضناونهای بام نهود و دارای
طبیعت ارهیگ اشتغال داربد .این مضاونها بوتا از طریق کپ رایت حاایت م شنوبد و م توابیند
شکل کاال و خدمات را به خود بگیربد» (ریچارد و کیو  .)1 ،2222 ،پس از رواج یااتن مفهوم شنهر
خال  ،بربامهریزان توسعه شنهری و اقتصنادی در اجتااتنات ،بنهطور ازاییندهای بنه هینر و ارهینگ
بهتیوان ابزارهای توسعه گرای یااتید .مراکز هیرهای دیداری و باای ن  ،ج نیوارهها ،هینر مردمن ،
مراکز هیری ،و مراکز ارهیگ طراح شدبد .هاچیین در راستای بازسازی بااتهای قدیا  ،جنذب
گردشگر ،حفظ آثار تاری و سیتهای ارهیگ  ،ایجاد و تشویت اجتااتات محلن و حنل م،نائل
آنها تالشهای عورت گرات .درواقع امروزه هیر و اعالیتهای ارهیگ بنهتیوان سنازماندهیدگان
تغییر شهری و هاچیین توامل رشد عیایع ارهیگ جدید مابید رسابههای دیجیتال  ،بهشاار م آیید
(مارکوسن .)2 ،2222 ،
بهطورکل الگوی تولید ارهیگ  ،اشاره به ارتباط میان ارهیگ ،رشد اقتصادی ،و توسنعه شنهر
دارد .به این عورت که سرمایه اب،اب  ،تیصر اساس توسعه ارهیگ و اقتصنادی اضنا مح،نوب
م شود .بدون بیروی اب،اب  ،تولیدی وجود ب واهد داشت و رشند اقتصنادی عنورت با گینرد.
بیروی اب،اب  ،تیصر اعل زبدگ را ت کیل م دهد و راتارهای متفاوت را شکل م دهند کنه آن
را ارهیگ م بامیم .بهتالوه ،بدون یک تالکرد خوب در اقتصاد ،توسعه ارهیگ و هیر یک شنهر،
دشوار خواهد بود .خالقیت برآمده از ایدهها است و ایدهها در مغز اب،ان تولید م شوبد؛ بیابراین،
م توان به این بتیجه رسید که توسعه شهری براساس مدل تولید ،م،تلزم وجود چهار تیصر بیروی
اب،اب  ،رشد اقتصادی ،ارهیگ ،و خالقیت و ارتباطات دروبن آنهنا اسنت (لنین 12 ،2212 ،؛
کاون .)229 ،222۹ ،
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تصویر شماره ( .)6بازآفر ینی شهر براساس مدل تولید
منبع :پژوهشگران با برداشت از لین2001 ،

بر این اساس ،ریچارد الوریدا ( )2222در طراح یک شهر خال  ،موضو طبشات خال را
را مطر م کید؛ طبشههای که از خالقیت خود بهتیوان شیوهای برای زبدگ اسنتفاده م کییند .از
بظر او ،مواشیت اقتصادی یک شهر در گرو جذب اسنتعدادهای بنوآور اسنت .در اقتصناد جدیند،
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خالقیت اب،اب یک سرمایه ب،یار ارزشاید است و هاواره گروه از ااراد خال  ،شکل ،جهت و
جغراایای توسعه اقتصادی جدید را تعیین م کیید (ویل،ن و کیل  .)۹۰1 ،222۹ ،آنها بنهتیوان
تولیدکییدگان ارهیگ تال م کیید؛ ک،اب که اسنتعدادها و مهارتهنای خنود را بنه اعالیتهنای
تولیدی تبدیل م کیید و اعاالبه در تغییر اضا و چ مابدازهای شهری درحالبازآاریی  ،بش داربد
(ایوابز و شا .)9 ،222۰ ،با شرو جیب اقتصاد خال  ،میاطش م توابید در اقتصاد جهاب رشد
کیید که از توابای جذب بیروی اب،اب خال شامل ابدی ایدان ،پژوه گران ،معااران ،طراحان،
مت صصان ایاوری ،اقتصاددابان ،و ...برخورداربد .ازیکسو این اانراد ،بیناز بنه اضناهای مابیند
باای گاههای هیری ،کااهها ،م،یرهای دوچرخهسواری و بهطورکل اضای باز و آزاد داربد تا این
اضاها هدایتگر ایدههای برآمده از خالقیت آنها باشند (اسنترن و سنایفرت  )29 ،2221 ،و از
سوی دیگر ،یک اضای ارهیگ پویا م توابد ااراد و مؤس،نهها را بنرای زبندگ و سنرمایهگذاری
جذب کید و میجر به توسعه اقتصادی مکان و بیز اازای تعداد شاغالن بوم در میطشه شود (بیل
و شولتز.)1229 ،2222 ،
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

بکته مهم دیگر آن است که ارزش ارهینگ در درون و مینان شنبکه سنازماب و تجانع عنیایع
خننال م ن ص م شننود ،زینرا خالقیننت ارهیگن و هیننری بی ننتر محصننول م ننارکت جامعننه
تولیدکییدگان آن است تا یک تال ابفرادی .این ارتباط میان تولیدکییندگان ارهیگن  ،بنرای ایجناد
اینندهها و چ ننمابدازهای خالقابننه ضننروری اسننت .اا نزای ظرایننت ،ب نرای پویننای اینندههای
ارهیگ نهیری و ایجاد شبکهه ای بین هیرمیداب که در یک میطشنۀ موردبنازآاریی زبندگ و کنار
م کیید ،با ایجاد و تجاع مؤس،ههای عیایع خال  ،امکانپذیر م شود (اسکات.)92 ،2221 ،
ارهیگ در میطشه از طریق وجود زیرساختهای بهادی م ص ،پایدار م مابند کنه م تنوان
آن را در بشاط تجانع مؤس،نههای عنیایع خنال یاانت .اینن مؤس،نهها بهگوبنهای بظاممیند بنه
غی سازی محصوالت خالقابه پرداخته و میجر به تشویت ،تبادل و ایجاد داب م شوبد؛ دربتیجه،
سیاست شهری باید در جهت تشویت ارتباطات و هاکاری بین این مؤس،هها گام بردارد تا از اینن
طریق بیروهای کار بالشوه در اقتصناد خنال شیاسنای و ینک بنازار کنار محلن بنا مهنارتهنای
ت صص باال شکل بگیرد (پاور و اسکات  .)222۰،3،در اییجا اسنت کنه تبلنور اینن تجانع از
عیایع خال در اضا ،مفهوم خوشههای خال را شکل م دهد.
سیییت ( )222۹خوشههای خال را میاطق ب،یار شیاختهشدهای از شهر معرا م کید کنه
تجاع باالی تیاعر ارهیگ در آن میطشه میجر به ارائه خندمات و اعالیتهنای متشنارن و مکانل
یکدیگر م شود .این خوشه ها ابزاری برای تشویت هویت محل ه،تید و بیز پویای اقتصاد بوم
را در پ داربد (سیییت  .)11 ،222۹ ،خوشهها بهطور معاول ،توسط حکومت محل یا میطشهای
در قالب م ارکت ب ن خصوعن و دولتن شنکل م گیربند (بنراون و الوبگنا .)31 ،2221 ،
به دلیل ارتباط ب،یار پرربگ بنین هیرمیندان ،عنیایع خنال و بنازآاریی ارهینگمحور ،گناه از
اینگوبننه بربامننههای بننازآاریی بننا تیننوان «بننازآاریی هیرمینندمحور» ،یننا «توسننعه اقتصننادی
خالقیتمحور» بیز یاد م شود (گی،بون و کالکر .)91 ،222۰ ،
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شاخص
ناختالط کاربریها و ایجاد کاربریهای پویا (کتاباروش  ،اروشگاه
محصوالت هیری ،بگارخابه ،کااه ،رستوران و)...؛
نتغییر کاربری بیاهای تاری برای اعالیتهای ارهیگ و هیری (موزه،
بگارخابه ،آموزشگاه هیری ،اضای کار هیرمیدان) و بیز برای تولید
اضاهای اقامت و پذیرای ؛
ناستفاده دوباره از ساختاانهای خال و متروکه برای اعالیتهای ارهیگ ،
هیری و گردشگری؛
نترضه اضاهای درونباات به هیرمیدان و سایر تولیدکییدگان ارهیگ برای
استفاده بهتیوان اضای کاری؛
نتوسعه زیرساختهای خال در میطشه؛
نتجاع اضای مؤس،هها و اضاهای مرتبط با عیایع ارهیگ با
اعالیتهای مکال یکدیگر در میطشه (خوشههای خال ارهیگ ) در
حیطه چاپ ،رسابه ،هیرهای معاعر ،هیرهای باای  ،عیایع دست ،
آموزشگاههای ای وحراهای ،مؤس،ههای پژوه و ...در یک ساختاان
م،تشل ،بهعورت شبکهای و یا گ،ترده در یک محله؛
ناستفاده از هیرمیدان در گروههای طراح اضا؛

منبع

( ِابیس و داگالس ،2211 ،
)2
(سیییت )11 ،222۹ ،
(میتگومری)222۰ ،
(ایوابز و شا)222۰ ،
(الدیآ)2223 ،
( ِپرت)3 ،222۹ ،
(اسکات)1۹2 ،2212 ،
(هاسپرز و دالم 2223 ،
(ساسک )31 ،2212 ،
(لیدری)12 ،2222 ،

اقتصادی

به اقتصاد بوم ؛
نتجدید حیات و تیو ب
نآسانسازی ورود و استشرار بااییدگ ها و مؤس،ههای توسعه ارهیگ و
هیری بهمیظور توسعه خوشههای خال ارهیگ ؛
نهاکاری ب های دولت نخصوع  ،و مردم و جذب سرمایهگذاری
ب های خصوع ؛
نحفظ حراههای قدیا و ایجاد شغلهای جدید؛
نمابدن داب آموختگان و کارارمایان در میطشه؛
نتیو بیروی کار از بظر مهارت؛

(موبتگومری )222۰ ،
(ایوابز و شا)222۰ ،
(بران و الوبگا)2221 ،
(ایوابز)2223 ،
(ساسک )222۹ ،
(ل چیوک )2212 ،
(بیل و بارکز) 1333،
(لین)2212 ،
(رابرتز)1939 ،

اجتماعی

ناازای داب و مهارت ساکیان با استفاده از دورههای آموزش ؛
نتشویت خوشهها و شبکههای اجتاات ؛
نتیو بیروی کار در مهارتهای م تل از گروههای جی ، ،قوم و
اجتاات گوباگون.

(موبتگومری)222۰ ،
(ایوابز)2229 ،
(ل چیوک-3۰ ،2212 ،
)32

منبع :پژوهشگران با برداشت از منابع مرتبط
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 .2-2-2بازآفرینی براساس الگوی مصرف فرهنگی

روی دیگر سکه در رویکرد بازآاریی ارهیگمحور ،طراح یک راهبرد مصر،مبیا است .در اییجا
الزم است مفهوم مصر ،اضا بهگوبهای شفا،تر بررس شود .از دیدگاه جان اوری مصنر ،اضنا
به شیوههای ساخت ،تجربه ،تف،یر ،و استفاده از اضا و مکان اطال م شود .اوری معتشد اسنت،
اضا و مکان به چید شیوه با مفهوم مصر ،درم آمیزد ،ب ،نت اییکنه مکانهنا بنهطور ازاییندهای
بهتیوان مراکز مصر ،ترضه شده و ازاینرو زمییهای را اراهم م کیید که در آن کاالها و خندمات،
مشای،ه ،ارزیاب  ،خریداری ،و استفاده شوبد؛ دوم اییکه مکانهنا خنود از لحناظ بصنری مصنر،
م شوبد و سوم اییکنه ،مکانهنا هوینت اانراد را شنکل م دهیند و دربهاینت ،خنود بنهطورکامل
مصننر،کییده م شننوبد (جننین .)121 ،1931 ،مصننر ،را م تننوان تامننل پیوبددهیننده اا نراد بننا
محیطهای شهری دربظر گرات .از طریق مصر ،اسنت کنه اعالیتهنا و زبندگ روزمنره اانراد و
سازمان ایزیک شهر گرد هم م آیید (جین.)19 ،1931 ،
با کاه عیایع تولیندی و توسنعه اقتصناد اراعنیعت  ،رویکنرد مصنر،مبیا ،بنهتیوان محرکن در
بازتولید اضا بی ازپی توجه برابگی ته و استفاده از آن بنرای جنذب سنرمایهگذاران و مصنر،کییدگان
شهری ،جایگاه مها بزد مدیران شهری پیدا کرده است .در این راستا راهبردهای برای مصنر ،بی نتر و
کاراتر اضا تدوین شده است .بربامههای ارتشای مکان ،یک از جالبترین ویژگ های شهر پ،نتمدرن
است .تغییر تصویر شهر و تالش برای غلبه بر تصویرهای میف که با شهر پس از عنیعتزداین اقتصناد
شهری هاراه بوده است ،راهبرد اعل در ارایید مدل مصر ،بهشاار م آید.
درحال که تولید ارهیگ  ،ارهیگ را تبدیل به محصول تجاری م کید ،مدل مصر ،ارهیگ
به ایدۀ رخیه و هجوم سرمایه در تولید ،گره خورده است و برای جذب طبشه خال و گردشگران ،از
ایجاد یک تصویر ارهیگ پرجیبوجوش از میطشه استفاده م کید؛ بنهتیوان مثنال ،تصنویر ینک
«محنیط خنال » کنه ویژگ هنای مابیند محنیط امنن و سنالم ،سنرمایه اجتانات  ،کیفیتهننای
زیبای شیاس و ...را در ذهن مصر،کییده تدات م کید (بییز .)2 ،2223 ،هد ،از ایجناد اینن
تصویر ،جذب هیرمیدان ،طبشههای خال و گردشگران است کنه بنا ینک راهبنرد مصنر،محور،
ثروت این گروههای واردشده ،به اقتصاد محل تزریق م شنود (وود  .)29 ،2223 ،بنهاینترتیب
در چید دهه اخیر مفهوم «بازاریاب مکان» بنرای ارائنه تصنویر و ب نان میاسنب از مکنان ،وارد
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ادبیات بربامهریزی شهری شنده اسنت .بازاریناب مکنان تبنارت اسنت از توسنعه مکنان (شنهر،
محلههای درون آن ،و )...با اسنتفاده از اعالیتهنای ابجامشنده در آنهنا .بازاریناب بنرای تغیینر
تصویر یک مکان بهمیظور توسنعه گردشنگری ،بگهداشنتن سناکیان ،و جنذب مهناجران از سنایر
مکانها ،استفاده م شود .ساکیان ،سرمایهگذاران و گردشگران با خریند کناال ،خندمات و بینز بنا
مصر ،بصری یا موضوت (تاریخ ،ادبیات ،بیاها ،محیط و )...از مکان حاایت م کیید .هرچیند
مکان بیز درعورت م توابد مواق تال کید که ابتظارات بازار و مصر،کییدگان بنالشوه را بنرآورده
کید (جین121 ،1931 ،؛ سروی .)29 ،2212 ،در این راستا ب انگذاری مکان ،اعل ترین شیوه
شیوه بازاریاب آن مح،وب م شود .یک ب ان ،تجربۀ م تری است که با استفاده از مجاوتهای از
ایدهها و تصویرها ارائه م شود و اغلب به یک بااد اشاره دارد ،مابید یک بام ،یک شنعار ،لوگنو ینا
یک طر  .مفهوم «ب نانگذاری شنهر» از اواخنر دهنه  1332وارد سیاسنتگذاری شنهری شند.
ب انگذاری مکان را م توان بربامهریزی و اجرای ارایید کامل از مدیریت بهبود برداشت و تصور
مصر،کییدگان موجود و بالشوه از شهر داب،ت کنه بنر راتنار اضنای آنهنا ،و از اینن طرینق ،بنر
پایداری و توسعه شهر ،تأثیر م گذاربد (رابو  .)2 ،2212 ،ب نانگذاری و بازاریناب مکنان ،ینک
اقتصاد شهری بازیاب شده و غرور مدب را بهباای م گذارد که باتنث برطنر ،شندن اح،ناس
ازخودبیگابگ و طردشدگ ساکیان م شود .بازآاریی ارهیگمحور ،در متن ارایید جهاب شندن،
متولد شده است؛ بیابراین ،در راستای هد« ،ایجاد تصویر ینک شنهر متانایز ،جنذاب و بنوم »
تال م کید (دوکت .)2221 ،
کاربرد تکییکهای طراح شهری و ساخت مکنان بینز شناخص دیگنری در بازاریناب مکنان
است که معاوال در طر های بازآاریی بهمیظور ایجاد قطبهای ارهیگن و هوینت مکناب وینژه
بننهکار من رود .بتیجننه سنناخت مکننان ،مابینند یننک خیابننان ب هاتننا ،یننک مکننان بنناز ،راحننت و
میحصربهارد ،م توابد سرمایهگذاران بالشوه و مصر،کییدگان (گردشگران ،ساکیان و )...را به خود
جذب کید.
شاخصهای بازاریاب مکان (مابیند ب نانگذاری شنهر) و بازسنازی مکناب  ،سنبب اانزای
غیرم،تشیم رقابتهای اقتصادی ینک شنهر ،بهبنود موقعینت شنهر از بظنر شناخصهای کیفینت
زبدگ  ،و باال راتن مصر ،ارهیگمحور در میطشه م شود (موبتگومری.)۰ ،222۰ ،
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

تحشق این رویکرد در بازآاریی  ،م،نتلزم شنیاخت تفصنیل شناخصهای منرتبط اسنت .در
جدول شااره ( )9شاخصهای تحشق الگوی مصر ،هاراه با جاعبیدی مطالنب و مینابع منرتبط
بررس شدهابد.
جدول شماره ( .)9شاخصهای تحقق بازآفر ینی فرهنگمحور براساس الگوی مصرف
منبع

ابعاد

شاخص

کالبدی

نحفظ و بازسازی میراث محل و ساختاانهای تاری ؛
ناستفاده از هیر تاوم (تیدیسها ،بیاها ،تصاویر ،هیرهای معاعر و...
در اضاهای تاوم )؛
نتوسعه اضاهای اقامت و پذیرای ؛
نتوسعه اضاهای تفریح و اقتصادی شبابه؛
به میطشه؛
ناستفاده از طراح و معااری ویژه در راستای هویتب
ناازای دسترس و بفوذپذیری؛
نبهبود کیفیت محیط ایزیک (سبک معااری ساختاانها ،پاکیزگ و بحوه
طراح خیابانها ،پیادهروها ،بورپردازی اضاهای تاوم )؛
نبهبود کیفیت مبلاان شهری (بحوه طراح ای،تگاههای اتوبوس،
بیاکتها ،تابلوهای ب اندهیده م،یرها ،سرویسهای بهداشت ،
سطلهای زباله ،شیرهای م صوص آب ،تلفنهای تاوم  ،ویترینهای
اروشگاهها ،روشیای و بورپردازی)؛

تاجدیی 1932 ،
(تباسشل زاده)9 ،2211 ،
(ایوابز و شا)222۰ ،
(ایوابز و شا)2222 ،
کالب1932،

اقتصادی

نتوسعه اقتصاد شبابگاه (اازای تعداد خردهاروش ها و اروشگاههای
اعال در شبهیگام ،تعداد جاذبهها (سییاا ،تئاتر ،بگارخابه ،موزه ،و)...
اعال در شبهیگام ،اعالیت تورهای تفریح شبهیگام ،اعالیت خدمات
مرتبط با حالوبشل تاوم بهعورت 2۰ساتته؛
ناستفاده از ب ان برای میطشه و تبلیغ آن؛
ناازای اعالیتهای تبلیغات در راستای تغییر یا بازیاب تصویر مکان (از
طریق رسابهها ،بروشور ،شبکههای اجتاات و)...؛
نجذب سرمایه ب خصوع در زیرساختهای گردشگری؛
توسعه اعالیتهای سازمانیااته گردشگری مابید ب،تهبیدی جاذبههای
ارهیگ ؛

(ساساک )2212 ،
(کتلر و آرم،ترابگ )2212 ،
(کورببرگر )13 ،2212 ،

اجتماعی

نتغییر در تصویر و شهرت مکان برای بگهداشتن ساکیان؛
ناازای سطد امییت اجتاات ؛
ناازای آگاه ساکیان در پذیرش عیعت گردشگری.

(موبتگومری)222۰ ،
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با مروری بر ادبیات بازآاریی ارهیگمحور و تجربههای آن ،م توان به این بتیجه رسید کنه تحشنق
مواشیتآمیز کارب،ت ارهیگ در بازآاریی شهری با چال های روبهرو است کنه م توابند بتنای
این بو بازآاریی را به م اطره بییدازد .برخن از چال هنای موجنود در اینن م،نیر کنه حاعنل
جاعبیدی ادبیات و تجربههای بازآاریی ارهیگمحور ه،تید ،تبارتید از:
ب ،ت ،استفاده از ارهیگ در شهرها بنهتیوان ینک کناال کنه م توابند تولیند و مصنر ،شنود و
بازدیدکییدگان و عاحبان ک،بوکار را به مکان تجاع آن اعالیتهنا جنذب کیند ،تبندیل بنه ویژگن
اعل ب،یاری از پروژههای بازآاریی در شهرهای م تل شنده و بنهاینترتیب ،اسنتفاده از ارهینگ
بهتیوان ابزاری برای حل م کالت شهری ،تبدیل به یک سیاسنت جهناب و اراملن در بربامنهریزی
شهری شده است .یکن از پیامندهای خطربناک ابتشنال سیاسنتهای اراملن اینن اسنت کنه بنرای
سیاستگذاران این ارعت را اراهم م کیند کنه بنا پنذیرش راهحلهنای آمناده و ارائهشنده در سنایر
مکانها ،با عر ،کاترین زمنان ،سیاسنتهای خنام و ارمولهشندهای داشنته باشنید و بنهاینترتیب،
شهرها هرچه بی تر بهسوی ها،اب و تجابس پی بروبند .تالکنرد ارهینگ در بنازآاریی شنهری،
دوگابه است :ازیکسو م توابد بش کلیدی در میحصنربهارد کنردن مکنان داشنته باشند و از سنوی
دیگر ،م توابد مکان را شبیه سایر مکانها کید؛ بیابراین ،تعری ارهیگ و اییکه ارهیگ چه ک،ناب و
در چه مکاب باید مدبظر قرار گیرد ،یک از چال های اساسن مندیریت شنهری در تندوین بربامنه
بازآاریی بر مبیای ارهیگ است .اگر یک مکان بازآاریی شده بتوابد با ارائنه آثنار جدیند ،و ایندهها و
ابگارههای بو ،معیای جدیدی را متبادر کید ،بی تر به بوت گرتهبرداری از مکانهای دیگر در زمابهای
دیگر و شاید خود مکان در مشاطع پی ین حیات شبیه خواهد بود .یک مکان ارهیگ خوب بنه اینن
معیا ،دارای اعالت و درهاینحال ،بوآوری ،تغییر و گوبهگوب است .بهاینترتیب ،بنازیگران کلیندی
در بازآاریی  ،تالوهبر استفاده از تجربههای سایر مکانها باید راهحلهای خالقابه بوم را بیز تشویت
کیید (موبتگومری1932 ،؛ براون2212 ،؛ گراسیا .)222۰ ،
دوم ،ماهیت ارهیگ از طریق هویت ،اقتصاد ،شکل شهر و تناریخ میحصنربهارد آن بنه مکنان
پیوبد م خورد؛ بیابراین ،پیامدها و بتای بازآاریی ارهیگمحور باید در ابعاد م تل اجتانات ،
اقتصادی ،و کالبدی بررس شوبد .این درحال اسنت کنه در اغلنب مواقنع ،در اراییند بنازآاریی
ارهیگمحور ،ارهیگ تیها بهتیوان یک دارای اقتصادی برای رقابت دربظر گراته م شود و مفهنوم
آن به مجاوتنه ای از تصنویرها بنرای بازاریناب و انروش در ترعنه ملن و بینالاللن  ،محندود
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

م گردد .کاالی و تجاری شدن ارهیگ باتث شده است که در ارایید بازآاریی  ،اولویت بربامنهها
بر مبیای این پرس قنرار گینرد کنه «ارهینگ چنه توایند اقتصنادی بنهدببال خواهند داشنتف» و
بهاینترتیب ،ارزش ماهوی آن در توسعه اجتاات و ارهیگ میطشه بادیده ابگاشته شنود (گراسنیا،
21۰ ،222۰؛ یابگ و لیور.)1331 ،
را یک از چال هنای پنی روی بنازآاریی
سوم ،ب،یاری از پژوه گران ،خطر اعالتب
ارهیگمحور برم شنااربد .بنهرغم بشن مثبنت طبشنه متوسنط در تحشنق بنازآاریی  ،بنازآاریی و
بنه اراییند جنذب طبشنه
بهطور بییادین با یکدیگر در تضاد ه،تید .واژه اعالتب
اعالتب
متوسط به یک میطشه اراموششده از شهر و جایگزیی آنها با ساکیان اعل که بی تر از طبشه کنارگر
ه،تید ،اشاره دارد (لیز  .)2۰32 ،222۹ ،در اینن اراییند ،محلنههای ارودسنت در میطشنه داخلن
خصوع و خرید خابه توسط طبشه متوسنط ،بازسنازی م شنوبد.
شهر ،با هجوم سرمایههای ب
ازآبجاکننه هنند ،بننازآاریی  ،حننل معضننالت شننهری اسننت و بننه ابتشننال آن بننه میطشننهای دیگننر،
اعالتب ن بننه ایننن معیننا در تضنناد بننا مفهننوم بننازآاریی ق نرار م گیننرد (اسننایت.)2 ،1332 ،
 ،اتفاق است که در بازآاریی ب،یاری از شهرهای اروپای بیز رخ داده است .باال راتن
اعالتب
قیات اجاره و ارزش امنالک ،سنبب شنده اسنت کنه بنهتیها سناکیان اجارهب نین ،بلکنه ب،نیاری از
هیرمیدان و تولیدکییدگان ارهیگ بهدلیل باتواب در پرداخت اجارهبهای امالک ،مجبور به ترک میطشه
شوبد؛ برای مثال ،در هک،تن (شنر لیندن) ب،نیاری از هیرمیندان جنوان و بگارخابنههای هینری،
 ،میطشه را ترک کردبد و سایر ساکیان باق مابده بیز اغلب در خابههای اجتاات
بهدلیل اعالتب
زبدگ م کیید و بهبدرت در عیایع خال محل درگیر ه،تید (هریس .)121-119 ،2211 ،
 .4ضرورت رویکرد نهادی در تحقق بازآفرینی فرهنگمحور شهر

برای پرهیز از چال های یادشده و بینز تحشنق شناخصهای ارهینگمحور در اراییند بنازآاریی ،
بررس رویکرد بهادی بهتیوان ب،تر سیاستگذاری و اجرای بازآاریی ضرورت م یابد.
بهادها قواتد رسا و غیررسا و اتاال ه،تید که بر راتار و تالکرد اب،ان بظنارت داربند.
آن ها قواتد و اتاال ه،تید که راتار را سنازمابده و گناه بینز محندودیتهای بنر آن اتانال
م کیید (حاج بژاد .)39 ،19۹1 ،در رویکرد بهادگرای  ،مفهومهنای مابیند سنرمایه اجتانات ،
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درجه رسا بودن بهادها ،شبکهها ،ساختارهای حشوق و مشررات  ،شکلهای سازماب  ،ترتیبنات
بهادی ،ظرایت بهادی  ،و حکارواین  ،بشن مهان در تندوین سیاسنتها و تصنایمگیریهای
توسعه بهطور تام و توسعه شهری ،بهطور خاص داربد (ارج راد)31 ،1931 ،
در این راستا ،ظرایتساز ی بهادی ،سیاست و ابزار اعل رویکرد بهادی در توسنعه شنهری
است و به تیوان یک از مهم ترین مشوله های مدیریت شهری در دهه  2222توجنه جلنب کنرده
است (ارابکو (ب) .)2 ،2219 ،مفهوم های هاچون ظرایت و بهاد ،اغلب با هم و در کیار هم
بهکار م روبد .ارابک معتشد است ،اعطال ظرایت اشاره به توابای ارد و یا گروه برای اجنرای
م،ئولیت های ان دارد؛ بیابراین ،ظرایت تیها توابای های ااراد بی،ت ،بلکه این اعطال بهمعی
ابدا زه وظیفه ،میابع که برای ابجام وظیفه الزم است و چارچوب است که ظراینت در درون آن
شکل م گیرد (ارابک  .)32 ،1333 ،بهطورکل ظرایت سازی بهادی ،شامل سه تیصر توسعه
میابع اب،اب  ،توسعه و تشوینت سناختارهای درون سنازماب و روابنط بین سنازماب و هاچینین
اعال و بهبود ب،ترهای قابوب و مشررات و ابزارهنای سیاسنت بنه میظور ارتشنای سناختارهای
مدیریت و توابایدسازی سازمان ها و بهادها م شود (براون .)229 ،222۹ ،رویکرد بهادی در
مشوله بازآاریی بر این بکته تأکید دارد که مواشیت در پیاده سازی ینک الگنوی بنازآاریی  ،تیهنا
میوط و م روط به قابلیت های اقتصادی ،اجتانات  ،و کالبندی میطشنه بی،نت ،بلکنه از دیگنر
محورهای اساس آن ،این است که چه ک،ناب و چگوبنه در اینن ترعنهها تصنایم م گیربند.
بهگوبهای که م توان گفت ،چ م ابداز بهادگرا ،به درک اعالیت اجتاات  ،اقتصادی ،و سیاسن
که سیاست بازآاریی شهری در حیطه بظری و تال در آن ب،تر قرار گراته است ،کاک م کید
(مک کارت .)2 ،1932 ،
با توجه به بش ب بدیل بهادها بهتیوان ب،تر اجرای رویکردهای شهری ،برای تحشق رویکنرد
بازآاریی ارهینگ محور بایند بنه مشولنه ظراینت بهنادی در محتنوای اینن رویکنرد توجنه کنرد و
بهاینترتیب ،ارزیاب ظرایتهای مجاوتنه ب هنا ،بنازیگران ،گروههنای م تلن اجتانات ،
مؤس،ههای تجاری ،شبکههای رسا و غیررسا اجتانات و اقتصنادی ،سنازمانهای دولتن ،
تاوم  ،و چارچوب قابوب و مشررات  ،برای رسیدن بنه شناخصهای
مؤس،ه ها و بهادهای ب
مطر شده و بازآاریی میاطق ارسوده ضروری است.
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بازآفرینی
فرهنگمحور

طبقه خالق

صنایع خالق و
فرهنگی

هنرمندان ،صنعتگران و
سایر تولیدکنندگان فرهنگی

ایجاد خوشههای
خالق

بستر نهادی و اجرایی رویکرد اجرایی

الگوی تولید

الگوی مصرف
توسعه فضا و زیرساخت
گردشگری فرهنگی

ارتقای تصویر مکان

بازساخت تصویر مکان
بازاریابی و
از طریق طراحی
نشانگذاری مکان

ظرفیت نهادی
جایگاه قانونی و
عملکردی

خالقیت ،دانش و
یادگیری

مناسبات و روابط نهادی

ترتیبات قانونی مناسب

منابع مالی

توانایی تولید ایدههای نو

شراکت نهادها
هماهنگی در تصمیمات
و اقدامات

الزامات قانونی در زمینه
اجرایی کردن بازآفرینی
شفافیت قوانین

بودجه دولتی

دانش تخصصی
ارتقای مداوم دانش
اعضا
دانش بومی
کارآفرینی

انعطافپذیری قانونی
نهادها

مشارکت بخش
خصوصی و مردمی
کمکهای
بینالمللی

نمودار شماره ( .)6الگوی مفهومی رویکرد بازآفر ینی فرهنگمحور
منبع :پژوهشگران با تلفیق برداشتهای بهدستآمده از بازخوانی منابع مرتبط

نتیجهگیری
رویکرد ارهیگمحور بهتیوان رویکردی امروزی و یکپارچهبگر ،اعالیتها و رویدادهای ارهیگن
را تامل ت،هیلکییده و بیروی محرکهای در بنازآاریی شنهری م دابند .توجنه بنه بشن ارهینگ،
استفاده از ارزشهای تاری و ارهیگ بهتیوان میابع بنرای توسنعه ،و توجنه بنه گنذران اوقنات
اراغت مردم ،مهمترین ابعاد این رویکرد ه،تید .در این رویکنرد ضنان توجنه بنه مینااع منال و
اقتصادی در پروژههای شهری ،م،یر سرمایهگذاری در راسنتای ایجناد مراکنز ارهیگن و هینری و
گذران اوقات اراغت تعیین م شود که از اینن طرینق ،تالوهبنر بازگ نت سنرمایه ،بنهدلیل ایجناد
جذابیتهای خاص برای حضور منردم ،ابعناد اجتانات بربامنهریزی مابیند هوینت ،اب،نجام ،و
شبکههای اجتاات میاطق و شهرهای بازآاریی شده ،تشویت م شوبد .این رویکنرد بنر مبینای دو
الگوی تولید و مصر ،ارهیگ شکل م گیرد .تولید ارهیگن بشن مهان در تبندیل ینک شنهر

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

515
تبیین و ارائه الگوی
بازآفرینی شهری ...

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

510

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

ب جان به یک مکان پرب ناط دارد ،زینرا تغیینرات محیطن و کالبندی ایجناد م کیند ،سرچ ناه
ب،یاری از اعالیتها است ،میجر به اازای رشد اقتصادی شده ،پیامدهای مثبت اجتاات مابیند
و اب،جام اجتانات را بنههاراه دارد .الگنوی تولیند ارهیگن
بهبود کیفیت زبدگ  ،هویتب
براساس توسعه عیایع خال و جذب طبشه خال و بهطورکل ایجاد شهر خال شنکل گراتنه کنه
خود مبتی بر استراتژی ارهیگ و بربامهریزی ارهیگ است؛ بهگوبهای که سنایر ب هنا متنأثر از
ه،تید .اقتصاد در این بو بازآاریی با ارهینگ و مینابع ارهیگن پیوبند خنورده اسنت.
این ب
اعطال های مابید عیعت هیر ،عیایع ارهیگ و عیایع خال ننن که بنمایه آنها ارهینگ و هینر
است ننن واژگان رای در اقتصاد این سکوبتگاهها ه،تید .مواد خام اقتصاد این شهرها بینز مینابع
از جیس ارهیگ است ،به میابع مابید زغالسیگ ،بفت و مواد معدب .
برخ توامل تحشقپذیری بازآاریی شهری برمبیای الگوی تولید تبارتید از :ایجاد خوشههای
خال  ،توسعه زیرساختهای خال  ،تیو کاربریهنا ،تجدیند حینات و تیو ب ن بنه اقتصناد
بوم  ،تیو بیروی کار از لحاظ مهارت و هاچیین از لحاظ گروههای اجتانات و هاکناری منؤثر
دولت  .روی دیگر سکه ،الگوی مصر ،ارهیگن اسنت ،کنه بنا کناه
خصوع با ب
ب
عیایع تولیدی و توسعه اقتصاد اراعیعت  ،بهتیوان محرک در بازتولید اضا کناربرد گ،نتردهای در
بربامهریزی و بازآاریی یااته است .این الگو دربظر دارد که از طریق راهبردهای بازاریاب و ارتشنای
مکان ،زمیینههای مصنر ،مکنان توسنط سناکیان و گردشنگران را انراهم کنرده و بنهاینترتیب بنه
بازآاریی میطشه بپردازد .ب انگذاری مکان ،توسعه عیعت گردشگری ،توسعه اقتصاد شبابگاه و
استفاده از هیر تاوم ازجاله شاخصهای تحشقپذیری این الگوی رویکرد ارهیگمبینا ه،نتید.
هر دو الگوی تولید و مصر ،ارهیگ در بهرهبرداری از سرمایه اجتاات و ارهیگن ابباشتهشنده،
محرک یکدیگر ه،تید .اازای تولید و گ،ترش عیایع ارهیگن  ،بیازمیند اراییندهای بازاریناب و
مصر ،بوده و از سوی دیگر ،با اازای مصر ،اضا از سوی ساکیان و گردشگران ،ضرورت تولیند
ارهیگ مطر م شود.
مروری بر تجربههای بازآاریی ب ان م دهد ،مواشیت در بربامنه بنازآاریی  ،م،نتلزم دربظنر
گراتن مالحظات درباره چال های پی روی این بازآاریی است .ازجاله این چال ها تبارتیند
از :خطر جایگزیی طبشه متوسط بهجای ساکیان ،تالکرد ارهیگ در راسنتای متجنابس و یک،نان
کردن مکانها و تدم تأکید بر هویت محلن و ویژگ هنای میحصنربهارد آنهنا ،و کناالی شندن
ارهیگ و تأکید عر ،بر بعد اقتصنادی آن در اراییند بنازآاریی  .تحشنق بنازآاریی ارهینگمحور
بیازمید ایجاد و توسعه ب،تر بهادی از طریق اانزای ظرایتهنای الزم بنرای تحشنق شناخصهای

یادشده است؛ بیابراین ،تحشق الگوهای معرا شده م،تلزم شیاخت بیروهای اجراین بنازآاریی و
ارائه الگوی برای تشویت ظرایتهای الزم در این راستاست ،تنا بنهاینترتیب ،در تندوین الگنوی
بهای تحشیق ،مالحظات اجرای و تحشقپنذیری رویکنرد دربظنر گراتنه شنده و بتوابند در تانل،
راهگ ای رویکرد بازآاریی با محوریت ارهیگ باشد.
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