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رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خالق*

■ امیرحسین شبانی1، محمدسعید ایزدی2

چکیده

تحـول بازآفرینـی شـهری، داسـتان تعامـل و گاه تضـاد اولویت هـای اقتصـادی و فرهنگـی بـوده و  ایـن موضـوع در بسـتر 
تغییـر پارادایم هـا و الگوهـای حاکـم بـر نظام هـای سیاسـی-اقتصادی و تحـوالت اجتماعـی رخ داده اسـت. نقـش فرهنـگ در 
بازآفرینـی شـهری نسـبت بـه دیگـر عوامـل تغییـر معنـاداری داشـته اسـت؛ چنانچـه در دهۀ هـای اخیـر تأکیـدات فرهنگـی 
اصلی تریـن رویکـرد در بازآفرینی شـهری شـده اسـت. در  ایـن میان نظریه شـهر خالق کـه در چارچوب تحـوالت اجتماعی-

اقتصـادی عصـر حاضـر جهانی شـدن را در محتـوای اصلـی خـود دارا اسـت، از سـویی توجـه ویـژه به سـرمایه های انسـانی و 
اجتماعـی دارد و از سـوی دیگـر در قالـب پرداختـن بـه ویژگی هـای مکانـی، هدف ایجـاد رقابت اقتصـادی، انسـجام اجتماعی 
و تنـوع فرهنگـی در دسـتیابی بـه تصویـری یکتـا از شـهر را دنبـال می کنـد. لـذا پرداختـن بـه ظرفیت هـای  ایـن نظریـه در 
عرصـه بازآفرینـی می توانـد چشـم اندازهای جدیـدی را پیـش روی سیاسـتگذاران  ایـن عرصـه در کشـورمان قـرار دهـد. 
پژوهـش حاضـر به دنبـال تدقیـق ادبیـات شـهر خـالق و تبییـن جایـگاه آن در بازآفرینـی فرهنـگ مبنـا اسـت. بدین منظـور 
بـا روش تحقیـق توصیفی-تحلیلـی نظریـه شـهر خـالق و راهبرد هـای برآمـده از آن را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. 
یافته هـای پژوهـش بیانگـر آن اسـت کـه توجـه بـه دو عامل اصلـِی فرهنـگ و اقتصـاد )رقابت( در بسـتر ویژگی هـای مکانی، 
ارتبـاط عمیقـی بیـن نظریـه شـهر خـالق و بازآفرینـی شـهری پدید آورده اسـت.  ایـن تحقیق سـازوکار چنیـن ارتباطی را در 
قالـب یـک مـدل مفهومـی  ارائـه نمـوده اسـت؛  ایـن مـدل مفهومـی  می توانـد راهبردهایـی بـرای عملیاتـی نمـودن نظریـه 

شـهر خـالق به عنـوان رویکـرد مداخلـه در بافت هـای هـدف برنامه هـای بهسـازی و نوسـازی شـهری ارائـه دهـد.

واژه های کلیدی: مبازآفرینی فرهنگ مبنا، شهر خالق، خالقیت، بافت های فرسوده و تاریخی.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه دکترای امیرحسین شبانی با عنوان "بومی سازی فرآیند بازآفرینی یکپارچه شهری در ایران)نمونه موردی بافت تاریخی شهر 
اصفهان" به راهنمایی دکتر محمد سعید ایزدی می باشد.
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▪ رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خالق

1. مقدمه
کاماًل درهم تنیده شکل  عامل  دو  مبنای  بر  آمریکا  و  اروپایی  توسعه یافته  در کشورهای  بیستم  قرن  پایانی  دهۀ  سیاست شهری 
اقتصادهای شهری در جهان، توسعه فناوری اطالعات  نتایج متفاوت آن بر  گرفته بود؛ یکی جهانی شدِن فزاینده سرمایه و بروز 
عمیق ترشدن  دوم،  عامل  و  بود؛  همراه  بیشتر  سرمایه گذاری های  جذب  جهت  شهری  اقتصاد  در  رقابت  نقش  پررنگ شدن  و 
گسستگی های اجتماعی و تشدید فقر و تبعیض؛ فرآیند اجتماعی که برخی نویسندگان آن را در تحلیل خود از طریق استعاره شهر 
دوقطبی دنبال می کنند )Moolenkopfand & Castells, 1991, 3(؛ و برخی نیز با تأکید بر تفاوت فزاینده موقعیت ها و تجارب 
انباشت  این توضیح که در پی تحوالت دهۀ 1970 میالدی تغییر در رژیم های  با    .)1989 ,Marcuse( اجتماعی به آن می نگرند
سرمایه تغییر نقش بخش دولتی و روند پررنگ شدن بخش خصوصی را به همراه داشت، بازه زمانی که بلوغ جایگاه بخش خصوصی 

.)Painter, 1991( و پذیرش قطعی مشارکت بین بخش های عمومی  و دولتی در آن عیان است
کند  بازی  نقش  اقتصاد و مدیریت شهری  بازیگر جدید عرصه  به عنوان  توانست  از سیاست شهری، آنچه  در چنین فضایی 
Griffith,( قلمداد می شد  تحوالت  آینده شهرها  برای  اصلی  قلمرو عمومی  هدف گذاری  آنها  که در  بود  فرهنگی  سیاست های 
253 ,1995(. یکی از اولین نشانه های رسمی  این رویکرد را می توان در مطالعه انجام شده توسط ریچارد راجرز و مارک فیشر 
مشاهده نمود. آنها در گزارش خود اظهار می کنند که چشم اندازهای اقتصادی، کالبدی و اجتماعی اساسًا با خلق آنچه که می توان 
آن را فرهنگ شهری جدید نامید درهم تنیده است؛ در  اینجا، زندگی هنری و فرهنگ، عنصر اصلی بازآفرینی قلمداد می گردد 
)Ragers & Fisher, 1997, 4( و برای توجیه چنین تحولی آنها دالیل متعددی می آورند که یکی از آنها  این است که شهرها در 
بازۀ زمانی حاضر، توانسته اند دوباره نقش تاریخی خود را به عنوان عامالن اصلی صحنه رقابت های فرهنگی و اقتصادی پیدا کنند 
و بخشی از  این تغییر نقش، به توجه مجدد شهرها در مورد زندگی عمومی  باز می گردد و نتایج آن توجه به توانمندی عرصه 
عمومی  شهرها جهت برانگیزاندن ارتباطات، خالقیت و مقوله های مرتبط با ارزش های فرهنگی است.  این موضوع هر چه بیشتر در 
حال بروز است که تراکم شهری ساختار بهتری را برای ارتباط آسان تر و چهره به چهره  ایجاد می کند و  این پیوستگی ها، خالقیت های 
فرهنگی و اقتصادی، علمی  و فناوری را سبب ساز می شوند که می توان از آنها به عنوان موتور پیش راننده عصر پساصنعتی یاد کرد 

.)Ragers & Fisher, 1997: xvi(
در  این میان، نظریه شهر خالق و پیدایش سیاست گذاری های مداخله گر در بافت های شهری با چشم انداز  این نظریه )البته 
از  از یک سو و ظرفیت های محلی  اجتماعی-اقتصادی  ابعاد  به  متناسب  توجه  به دلیل  مبنا(  بازآفرینی فرهنگ  در چارچوب کالن 
سوی دیگر در میان سیاست گذاران و متخصصان شهری مورد استقبال گسترده ای واقع شده است. بنابراین در پژوهش حاضر 
ابتدا به تدقیق نظریه شهر خالق پرداخته خواهد شد و سپس جایگاه  این نظریه در سیاست بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا تبیین 
خواهد شد. بدیهی است که ضرورت پرداختن به چنین پژوهشی، از  این رو است که سیاست های مداخله در بافت های فرسوده 
الگوهای توسعه  تغییر  با توجه به تحوالت شتابان جهانی و  نگاه های جدید در خود هستند و  نیازمند ورود  شهری در کشورمان 
اقتصادی-اجتماعیِ  این روزها، تشریح جایگاه روزآمد فرهنگ و اقتصاد در  این گونه سیاست ها می تواند زمینه ساز اتخاذ سیاست های 

آزموده شده تری در  این حوزه باشد.

2. مبانی نظری تحقیق
در دهۀ های 1930 تا 1970 میالدی چارچوب اقتصاد کینزی نقش عمده ای در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی به واسطه مداخالت 
مستقیم بخش دولتی در همه امور داشت )Hackworth, 2007, 7(. رهیافت کینزی اقتصاد، برای مدیریت شهری نیز به دنبال نیل 
به اهداف اجتماعی-اقتصادی در حوزه اشتغال و کاهش فقر، از طریق اجرای برنامه های رفاه، ارائه خدمات اجتماعی دولتی، تأمین 
مسکن و نگهداری زیرساخت های شهری بود. تحوالت دهۀ 1970 میالدی در کشورهای توسعه یافته و روند روبه رشد حرکت به 
سوی جامعه پساصنعتی و طلوع جریان اقتصاد نئولیبرال، در نقش بخش های دولتی و خصوصی در ساختار اقتصادی و به تبع آن در 

اولویت های سیاست گذاری های شهری تغییر  ایجاد کرد.
نئولیبرالیزم نظریه ای اقتصادی-سیاسی بود که تمرکز اصلی اش بر کاهش مداخالت مستقیم بخش دولتی در بازار و باز نمودن 
عرصه های اقتصادی برای بخش خصوصی بود؛ در چنین فضایی مداخالت اقتصادی بخش دولتی به اهرم های الزم جهت تحریک 
کارایی و رشد اقتصادی محدود می شد )Hearane, 2006(. در فضای مذکور، دستورالعمل اصلی شهرها نیز برای دنبال کردن 
اولویت های حاکم بر نظام سیاسی-اقتصادی کالن، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی با امید به آن بود که شهر بتواند نقش خود 
را در اقتصاد جهانی - که ویژگی اصلی حضور در آن رقابت بود - بازی کند. نتیجه طبیعی چنین روندی، بروز سیاست های شهری 
جدید در تعیین مناسبات بخش های اقتصادی شهر بود که از آن میان می توان به رویکرد مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی 
اشاره نمود. از دیگر سوی روند جهانی شدن، پیشرفت های فناورانه و تغییر الگوی تولیدات صنعتی به سمت حوزه های دانش بنیان 
به تعبیر لفبور )1978( و بعدها دیوید  هاروی )1989( فرآیندهای جهانی شدن و فشردگی زمان-مکان را به شخصیت اصلی قرن 
جدید بدل کرد. در چنین بستری، ارتباطات دیگر محدود به فواصل جغرافیایی و زمانی گذشته نمی شد و تأثیرات مکانی-فضایی 
با چنین تغییراتی در ساختار فضایی شهرها و ناکارآمدی  چنین تحولی بر ساختار شهرها طبیعی و قابل مشاهده بوده و هست. 
روش های سنتی در پاسخ گویی به شرایط جدید از جمله  ایجاد و تقویت هویت های شهری )Gimeno Martinez, 2007(، پرداختن 
به جوامع محلی )Goldbard, 2006( و جذب منابع و استعدادها )Florida, 2002( لزوم ورود  اندیشه های جدید کاماًل توجیه پذیر 
است؛ عالوه بر  این در گسترده تر شدن تحوالت ناشی از ورود به دوران پساصنعتی تغییرات عمیقی در شیوه هایی که مطابق با آنها 
ارزش های اقتصادی و اجتماعی ایجاد و جاری می گشتند، رخ داده است که فرهنگ در  این میان نقش جدید و مهمی  را بازی می کند 
)Scott, 2000(؛ و از آنجایی که فرهنگ در معرفی عناصر الهام بخش اعم از ارائه مفاهیم و مقیاس های مناسب جهت مداخالت از 

منظر سیاست شهری توانسته گزینه های مناسبی ارائه دهد )Landry, 2006( برنامه ریزی فرهنگی یکی از پاسخ های بسیار متداول 
.)Stern & Seifert, 2007; Ghilardi & Bianchini, 1997( به تحوالت شهرهای پساصنعتی به شمار می رود

تقریبًا در بخش عمده ای از تاریخ قرن بیستم اساسًا فرهنگ به عنوان وجهی ارزشی از جامعه تلقی می شد که معموالً جنبه های 
اقتصادی بر آن غالب نبود و  این موضوع باعث شد تا فرهنگ در نظام برنامه ریزی اقتصادمحور آن دوران در حاشیه بماند. اما 
امروزه فرهنگ تبدیل به بخشی از تجارت شهرها شده که خروجی های قابل  اندازه گیری در حوزه اشتغال، هزینه و درآمد و  ایجاد 
محرک های اقتصادی دارد )Freestone & Gibson, 2004( و اگر به صورت کلی بازآفرینی را  این گونه ببینیم که نگرشی هماهنگ 
و گسترده و اقدامی  است که به حل مسائل و مشکالت شهری منجر می شود و در پی  ایجاد وضعیتی پایدار در اقتصاد، کالبد، اجتماع 
و محیط است )Pourjafar & Dehghani, 2011, 83( حضور پررنگ فرهنگ در عرصه سیاست های شهری در دو سه دهۀ اخیر 
تا آنجا پیش رفته که بخش قابل مالحظه ای از تاریخ مداخالت در بافت های فرسوده شهری عنوان بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا 

را به خود اختصاص داده است.
توسعه شهری در  الگوهای  و  پارادایم ها  تغییر  قالب  نیز در  آنها  پیدایش  که  ادبیات شهر خالق و طبقه خالق  دیگر،  از سوی 
دوران پساصنعتی رخ داده، توجه زیادی را در جامعه دانشگاهی و متصدیان شهری در چند دهۀ اخیر به خود جلب کرده است؛ 
چرا که توانسته است چشم اندازها و راهبرد هایی را برای ارتقای توسعه اقتصادی در شهرها ارائه دهد.  این نظریه، فرصت هایی را 
برای پرداختن به مقوله اقتصاد فرهنگی در پاسخگویی به نیازهای بخش های خالق شهر از سویی و مخاطبان  این گونه محصوالت 
)گردشگران( از سوی دیگر فراهم کرده است. در واقع این سرفصل چشم انداز وسیع تری را پیش روی شهرها قرار داده که در 
آن تأکید بر اهمیت فرهنگ به عنوان عامل توسعه، مستقل از دیگر عوامل کالسیک توسعه شهری است. در  این عامِل جدیِد توسعۀ 
شهر،  ایده آن است که فعالیت اقتصادی با فرهنگ و خالقیت مرتبط است و به همان میزان تراکم فرصت های ارائه محصوالت 

.)Navarro Yanez, 2013, 213( فرهنگی مزایای رقابتی شدن را برای شهرها به همراه دارد

2 . 1. مفاهیم و تعاریف 
در  این جا الزم است برای تدقیق واژگان مورد استناد در پژوهش حاضر و برای ورود به بحث برخی توضیحات الزم را ارائه نمود 
چرا که با توجه به اقبال گسترده ای که به  ایده شهر خالق در میان سیاست گذاران و متخصصین شهری رخ داده است، در عین حال 
Bianchini & CLES, 1988; Bianchini & Parkinson, 1993;( تنوع و تعدد آراء و گاه تعارض در آنها نیز کاماًل مشهود است
 Currid, 2007; Florida, 2002; Florida & Tinagali, 2004; Hutton, 2004; Landry 2000, 2006; Lloyd, 2006; Molotch,

.)1996; Scott, 2000, 2007; Wood, 2007

2 . 1 . 1. خالقیت
مفهوم خالقیت اساسًا ریشه در ویژگی های انسانی دارد که جنبه های روان شناسانه و عصب شناسانه آن کاماًل در علوم مرتبط با آن

به ویژه روان شناسی تعریف و تشریح شده است و در آنجا خالقیت نوعی تفکر با صفت واگرایی است که در موقعیت های تازه و 
مبهم بروز می کند و پاسخ های غیرمعمول را به وجود می آورد. با  وجود این، واژه مذکور به طور خاص در سال های اخیر با مقوله 
نوآوری و رقابت اقتصادی پیوند خورده است )Pratt, 2008( تا آنجا که امروزه عماًل از خالقیت به عنوان ویژگی کلیدی اقتصاد 
جوامع توسعه یافته نام برده می شود. ردپای پیدایش مفهوم خالقیت در اقتصاد شهری را می توان در نظریه شهر خالق و در آثار 
نظریه پردازانی مانند جین جیکوبز دنبال کرد. جیکوبز در کتاب شهرها و رفاه ملل: اصول زندگی اقتصادی، بر  این نکته تأکید می کند 
که به منظور دستیابی به اقتصاد شهری خالق، وجود افراد خالق و گروه های مخاطره پذیر )که مهارت الزم در نوآوری و توانایی 
در استفاده منعطف از تکنولوژی را دارند( همچنین  ایجاد شبکه هایی در میان آنها بسیار مهم است و نکته ضروری  این است که به 
محیط شهری نائل شویم که چنین افراد و مجموعه هایی را در خود جای دهد. از سوی دیگر یکی از عرصه های جدید و عمده بروز 
خالقیت های اقتصادی را می توان در فرهنگ و اقتصاد فرهنگی دید. از  این منظر فرهنگ محرکی است که سرمایه گذاران را به 
شهر جذب می کند و البته نقش فرهنگ به  عنوان  ایجادکننده تنوع در شهرها نیز قدرتمند است چرا که باعث منحصربه فرد شدن 
ویژگی های مکانی می شود )Pratt, 2010, 15( و  این صفت منحصربه فرد شدن شهر در مقوله رقابت اقتصادی، دست مایه اصلی 
شکوفایی و رونق شهرها در ساختار جهانی اقتصاد است. بنابراین خالقیت در ساختار مفهومی  ایده شهر خالق ابعاد فرهنگی-اجتماعی، 

اقتصادی و روان شناسانه را همه با هم دارد و حائز معنایی بسیط و چندبعدی است.
را عصر خالقیت  او آن  که  است  به دلیل سربرآوردن چیزی  فراگیر شدن ویژگی خالقیت  نشان می کند که  فلوریدا خاطر 
یا دوران استعداد می نامد. دیگر متخصصان به چرخش خالقیت در آنچه اقتصاد جدید/خالق نامیده می شود اشاره می کنند که 
به عنوان برشی از اقتصاد پسامدرن انگاشته می شود )Patt, 2009, 12(. همان طور که اسکات بیان می کند شهرهای خالق در قالب 
عناصر متمایز صحنه جهانی معاصر ظهور یافته اند و فرصت های وجود چنین شهرهایی با فرآیند روبه رشد جهانی شدن گره خورده 
با روند تمرکززدایی از شهرها و افزایش گرایش به  نتایج چنین پیامدی تقویت توجه دوباره به مراکز شهری در مقابله  است. 
سمت رقابتی شدن شهرها به عنوان برآیندی از  ایجاد شبکه های بین المللی مشارکت خالق است )Scott, 2006, 1-2(. همه  این 
تغییرات دال بر تحولی با چشم اندازی شهرمحور به همراه خلق فرهنگ جدید شهری است. همان طور که فلوریدا بیان می کند روح 
یا شخصیت اصلی فرهنگ امروز، ظهور عصر خالقیت است و باور اصلی در مورد خالقیت نیز به ابعاد متفاوت آن بستگی دارد. 
خالقیت از فضای کاری تا ارزش های ما را دربرگرفته است و روشی را که بر اساس آن به خودمان در قالب عامالن اقتصادی و 
اجتماعی شهر می نگریستیم )هویت های شهری( تغییر داده است )Florida, 2002, 21-22(. از زمانی که خالقیت در اقتصاد جدید 
توسعه  بحث های  در  خالق(  شهر  و  خالق  طبقه  خالق،  صنایع  خالق،  )اقتصاد  خالقیت  با  مرتبط  مفاهیم  است  کرده  ایجاد  چرخش 
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▪ رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خالق

اقتصادی و بازآفرینی شهری نقش اصلی را  ایفا می کنند. خالقیت بیشتر از قبل ارزشمند شده و بیشتر از آنچه توسط فلوریدا در 
کتاب پیدایش طبقه خالق به آن پرداخته، پرورش یافته است.

2 . 1 . 2. صنایع خالق و فرهنگی
ابتدا باید بین واژه »صنایع خالق« و »صنایع فرهنگی« تفکیک قائل شد. واژه صنایع فرهنگی نخستین بار توسط  اندیشمندانی مانند 
تئودور آدورنو و مکس هورکهایمر در دهۀ 1940 در انتقاد به تجاری سازی انبوه و بازشناخت مفاهیم فرهنگی ارائه شد.  این واژه 
بعدها در گستره وسیع تری از بحث، در باب تداخل تجارت و فرهنگ، مزایای اقتصادی هنر به واسطه تحریک جریان گردشگری، 

.)OConnor, 2007( اشتغال و ارتقای تصویر شهر به کار برده شد و تا امروز  این معنا ادامه دارد
از منظر تاریخی، توسعه اقتصادی شهرها ماهیتًا دارای وجه فرهنگی هم بوده است، اما صنایع فرهنگی  ایجادکننده هویت های 
Inter-American Council for( داده می شود  توسعه  آنها  در  نوآورانه  به شیوه های  که مدنیت  مکان هایی هستند  و  اجتماعی 

Integral Development, 2004, 2(. آنچه باید در  این میان مورد اشاره قرار گیرد  این است که وقتی از فرهنگ تحت عنوان 
صنایع فرهنگی در برنامه ریزی شهری استفاده می گردد به تبع آن، تولیدات چنین صنایعی )تولیدات فرهنگی( نیز مجموعًا قابل 
Scott, 2000,( دسته بندی و تعریف مشخصی هستند؛  این تمایزها به ماهیت، برون داد و اصالت هرکدام از  این صنایع باز می گردد

1(. درواقع فرهنگ می تواند در قالب شیوه ای که کلیه امکانات شهری را تحت تأثیر خود قرار می دهد به بروز امتیازات نسبی شهر 
.)Zukin, 1995( کمک کند و بر اساس چنین باوری، فرهنگ می تواند بر بازآفرینی شهر تأثیر مثبتی داشته باشد

صنایع فرهنگی به طور مشخص هنرمندمحور هستند و محتواهایی را  ایجاد می نمایند که ابتدا معنایی زیبایی شناسانه اجتماعی 
دارد و ارزش اقتصادی آنها در درجه دوم اهمیت شان است. صنایع خالق از سوی دیگر به گستره ای از حرفه ها ارجاع داده می شوند 
که برای اولین بار در سال 1998 توسط وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا )DCMS( به عنوان صنایعی که ریشه در خالقیت، 
مهارت و استعدادهای فردی داشته و پتانسیل های الزم جهت کارآفرینی را به واسطه بهره برداری از دارایی هوشمندانه صاحبانشان 
دارند، معرفی شده اند )DCMS, 2010, 6(. با  این توصیف می توان عنوان نمود که صنایع خالق همان صنایعی هستند که مورد 
توجه ریچارد فلوریدا در پژوهش معروف خود در باب طبقه خالق و رابطه بین خالقیت و توسعه محلی بوده اند. تعریف فلوریدا 
از طبقه خالق شامل افرادی است که در علم، مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، هنر و سرگرمی  ایده ای جدید، فناوری نوین 

.)Felorida, 2002, 8( و یا محتوایی خالقانه را عرضه می کنند
مفهوم طبقه خالق در  اندیشه فلوریدا بر  این موضوع تأکید دارد که شهرهایی که بتوانند مجموعه ای از چنین افراد را در 
خود جای دهند و شبکه منسجمی  از آنها در درون خود بسازند می توانند در وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناسبی قرار بگیرند و 
فلوریدا  تثبیت شوند.  از سازوکارهای جهانی  بر شهرهای پساصنعتی در بستری مناسب  به دلیل فضای رقابتی حاکم  بدون شک 
تأکید می کند که تالش برای تجمیع سرمایه های انسانی در شهر سبب ساز رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و جذابیت بیشتر 
و مانایی صنایع خالق در شهر و به تبع آن توسعه پایدار شهر می گردد. بر  این اساس فلوریدا صنایع خالق را اعم از صنایع فرهنگی 

دانسته است.

2 . 1 . 3. تولید فرهنگی
نمی توان به وزن سنگین فرهنگ در اقتصاد جدید اشاره کرد و به دنبال چنین رویکردی، روش تولید برآمده از چنین سازوکار 
نوینی را تعریف ننمود. اصطالح روش فرهنگی تولید به سیستمی  متعادل از تولید فرهنگی و مصرف فرهنگی اطالق می گردد که 
مزایای الزم برای انباشت سرمایه فرهنگی را جهت  ایجاد تولیدات و خدمات در اقتصاد و همچنین ارزش های فرهنگی در نظامی  که 
مصرف تولیدات فرهنگی در آن تحریک می گردد به همراه خواهد داشت )Sasaki, 2010, 54(.  ساساکی این روش توسعه صنایع 

جدید برای توسعه اقتصادی شهر از طریق سرمایه فرهنگی را روش تولید فرهنگی تولید با کاربست سرمایه فرهنگی می نامد.

2 . 1 . 4. شهر خالق
اولین جایی که مفهوم شهر خالق به طور مشخص در قالب یک سند نظریه ای ارائه شد در کار بیانچینی و لندری )1995( بود. تا 
آن زمان به خالقیت در معنایی گسترده و عام توجه می شد، اما پس از  این، خالقیت در چارچوب  این سؤال تعریف می گردید که 
چطور نوآوری می تواند به شهرها در حل مشکالتشان کمک کند. با ورود  ایده »فرهنگ به عنوان موتور توسعه اقتصادی شهر و 
عاملی جهت ارائه تصویری نمادین از شهر در سازوکار جهانی اقتصاد« و مطرح شدن جدی واژه صنایع فرهنگی در اقتصاد شهرهای 
بریتانیایی و بازآفرینی شهری متکی بر فرهنگ در اواخر دهۀ 1980 و اوایل 1990 واژه خالقیت در بستر تأکید اتحادیه اروپا بر 
اجرای برنامه پایتخت فرهنگی اروپا، بار معنایی متکی بر فرهنگ و فعالیت های مرتبط با برنامه مذکور را به خود گرفت و تا اواخر 
اروپا  پایتخت فرهنگی  نگاه حاکم بر برنامه  بازآفرینانه  پتانسیل های  با  اروپا  دهۀ 1990 میالدی، مفهوم آکادمیک شهر خالق در 
مطابقت کامل داشت. تأکید عمده بر  این اساس، بهبود شهر )با توجه به پتانسیل های اقتصادی( از طریق مداخالت خالقانه فرهنگی 
Florida,( و پس از آن طبقه خالق )DCMS, 1998( بود. از سال 1998 به بعد واژه خالقیت با معرفی مفهوم جدید صنایع خالق

جنبه های اقتصادی و تکنولوژیکی نیز پیدا نمود. پذیرش واژه صنایع خالق تمرکز مفهومی  را به سمت تولید محصوالت   )2002
فرهنگی/خالق، کارگر خالق و زیرساخت های مورد نیاز برای  این گونه صنایع برد. در  این زمان تفسیر جدیدی از شهر خالق به عنوان 
مکانی که صنایع خالق در آن متمرکز و مورد حمایت هستند ارائه شد )Montgomery, 2005(. بر اساس  این تعریف شهر خالق 
پیشنهاد  بالقوه برای جذب( طبقه خالق تعریف گردد. فلوریدا  )یا قابلیت های  بالفعل  باالترین حضور  با  می تواند به عنوان شهری 
می کند که برای جذب  این گروه، شهرها باید فرهنگ، تنوع فرهنگی و زیرساختهای الزمشان را ارتقاء دهند و ما در  این پژوهش 

تعریف ساساکی را مبنای تعریف شهر خالق قرار می دهیم. بر طبق تعریف ساساکی در شهر خالق که مقوله فرهنگ و صنعت از 
حیث خالقیت غنی بوده، اساس کار بر بیان آزادانه فعالیت های خالقانه مردم استوار است و در عین حال،  این شهر مجهز به نظام 

.)Sasaki, 2001( اقتصادی مترقی و انعطاف پذیری است که از تولید انبوه فاصله می گیرد

2 . 2. شهر خالق از منظر مراجع و متخصصان
2 . 2 . 1. ورود یونسکو به مقوله شهرهای خالق

در سال 2004 با  ایجاد شبکه جهانی شهرهای خالق در یونسکو عمالً  ایده شهر خالق به  ایده ای تبدیل شد که مرزهایی فراتر از اروپا 
و آمریکا را نیز درنوردید. البته زمینه پرداختن به  ایده شهر خالق در یونسکو را باید در سال 2001 و بیانیه جهانی تنوع فرهنگی 
نیز جستجو کرد که در آنجا یونسکو به دنبال نفی استانداردسازی فرهنگ تحت شرایط جهانی شدن بود. در حال حاضر 19 شهر در 

.)Sasaki, 2010, 53( کل دنیا در فهرست  این شبکه جهانی قرار دارند

2 . 2 . 2. ویژگی های شهر خالق در نظریات متخصصان
خالقیت  کرد  ادعا  آن  در  که  رساند  چاپ  به  زبان سوئدی  به  کتابی  آک.ا.اندرسون  نام  به  اقتصاددان سوئدی   1985 سال  در 
نمایاننده  آینده کالن شهرها است و دارندگان آگاهی خالق، به طور فزاینده ای در پیدایش اقتصاد پساصنعتی جایگاه ویژه ای خواهند 
یافت )Andersson & Mellander, 2011, 3(. هر چند نظریه  اندرسون و فلوریدا از منظر پرداختن به خالقیت مشابه هستند، اما 

در تأکیدات محیطی  این نظریه ها دو نوع نگاه متفاوت دیده می شود.
نظریه طبقه خالق توسط ریچارد فلوریدا در سال 2002 مطرح گردید که در آن ظهور عصر خالق در شکل انقالب اجتماعی 
آنها  اقتصادی  بالندگی  و  شهرها  قدرتمندشدن  موجب  خالق  افراد  جذب  نظریه،  باور  این  به  است.  شده  معرفی  مهارنشدنی 
می گردد. او شهر خالق را بر اساس سه متغیر عمده )موسوم به سه T( پایه گذاری کرده است که عبارتند از: فناوری، استعداد 
و تساهل و تسامح. فناوری به واسطه فراهم ساختن فرصت هایی برای کسب دانش بیشتر نقش مهمی  در رشد اقتصادی دارد. 
استعداد دربرگیرنده آن دسته از افرادی است که واقعًا  اندیشه های ابداع گرایانه و نوآورانه ای دارند. تسامح دربرگیرنده فرهنگی 
باز و متنوع بر مبنای قومیت، نژاد و جهت گیری جنسی است. به طور کلی طبقه خالق در مکان هایی ریشه می دواند که دارای  این 
سه متغیر سرنوشت ساز باشند. هر کدام از  این سه عامل اهمیت دارند، اما به تنهایی شرط کافی نیستند و یک مکان به منظور جذب 

.)Ashtari & Mahdneghad, 2012, 41( افراد،  ایجاد نوآوری و تحول اقتصادی باید هر سه متغیر را دارا باشد
چارلز لندری در کتاب خود با عنوان شهر خالق بسته ای برای نوآوران شهری اهمیت محیط خالق از منظر حل مشکالت شهری 
را بیان می کند. او در جستجوی مسیرهای نوین در بازیابی بافت های فرسوده شهری، بر تجاربی که نیروی خالق فرهنگ و هنر 
بینافرهنگی برنامه ریزی برای  او در کتاب شهر  تأکید می نماید.  باشد،  بافت ها داشته  انرژی درونی  این  می تواند بر آزادسازی 
مزایای تنوع، به جایگاه خاص حفظ تنوع یک شهر اشاره می کند و پیشنهاد گفتگویی با گذشته شهر به عنوان سیاست شهری برای 
همزیستی فرهنگ های مختلف و واکاوی هویت شهر را ارائه می دهد و به موازات پیش بردن چنین رویکردی، شهر پایدار را نیز 

در همین مسیر می بیند.
نظریه پردازان دیگری مانند آلن اسکات معتقدند که جذب طبقه خالق مورد نظر فلوریدا صرفًا به طور خودکار چیزی مثل 
شهر خالق را  ایجاد نمی کند و برای آنکه صنایع خالق توسعه پیدا کنند و به عنوان موتور اقتصاد شهر مطرح گردند داشتن نیروی 
کار با مهارت کافی و صنایع الزم برای حمایت از  این نیروهای کار الزامی  است )Scott, 2006(. او ادامه می دهد که اگر اقتصاد شهر 

توانمندی الزم در بازار را نداشته باشد تا توسعه الزم در ابعاد بازار جهانی را پیدا کند، توسعه پایدار رخ نخواهد داد.
آن مارکوسن نیز مانند آلن اسکات بر اهمیت نقش بخش های فرهنگی و اقتصادی شهر در دورانی که مبنای آن اقتصاد، دانش 
و اطالعات است تأکید می کند )Markusen, 2006(. مارکوسن تأیید می کند که جین جیکوبز به عنوان پیشگام  این نظریه بوده و 
استدالل می کند که ادامه دادن توسعه اقتصادی شهرها بر مبنای صادرات محور بودن آنها، از طریق تولید انبوه در معرض  این 
خطر قرار دارد. از سوی دیگر او طرفدار مدل اقتصادی جانشین سازی واردات است که در آن تمرکز بر صنایع خالق به منظور 
افزایش مصرف در منطقه، متنوع سازی در نیروی کار و غنی سازی سرمایه انسانی برای توسعه دانش جدید و صنایع اطالعات محور 
است )Markusen, 2003(. مارکوسن براساس تحقیقات خود در مینه سوتا، به وجود مراکز هنری که در آنها هنرمندان متناوبًا 
گردهمایی داشته و به ارائه آثار می پردازند و به شکل گسترده ای بین خودشان و مخاطبان ارتباط برقرار می کنند، اشاره می کند. 
سپس بیان می کند که سرمایه گذاری در چنین مراکزی باعث جذب هنرمندان و افزایش مصرف محصوالت فرهنگی می شود و 
زمانی که پرداختن به  این موضوع با صنایع پزشکی و سالمت نیز ترکیب گردد، روند مهاجرت جمعیت از  این گونه بافت ها کاهش 
می یابد. چنین رهیافتی در بازآفرینی شهری به مناطق فرسوده شهر کمک می کند تا بازیابی شود و کلیت محیط و جامعه شهری 

.)Markusen, 2006, 43( بتواند بر مشکالت خود فائق آید
جهانی  بازار  بقا در  برای  که  است  معتقد  و خالق  برای صنایع فرهنگی  به عنوان متخصص سیاست های خوشه ای  پرات   اندی 
ضروری است که  این صنایع به طور شبکه ای با هم در ارتباط باشند به عبارت دیگر، صنایع خالق که مایه حیاتی خالقیت، مهارت و 
استعداد افراد برای شکل دادن به خوشه ها هستند باید در مکان بروز داشته باشند، مکانی که بتواند خالقیت را تغذیه کند و پرورش 
دهد. در تئوری شهر خالق، محیط خالق و ساختار اجتماعی خالقیت و از آن باالتر بافت اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی است که برای 

.)Pratt, 2004, 2006( ترکیب  این گونه صنایع در سیاست های شهری حیاتی است
قابل  از منظر متخصصان گوناگون در چند سرفصل کلی  کاربرد واژه خالقیت در سیاست های شهری معاصر  در مجموع، 

دسته بندی است:
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▪ رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خالق

DCMS, 1998, 2000; Florida,( 1. ایده غالب خالقیت را به عنوان نیروی قدرتمندی در امتداد رقابتی شدن اقتصاد می بیند
.)2002, 2005, 2007

2. خالقیت به عنوان ابزاری برای کمک به مصرف و جذب سرمایه گذاری و بازدیدکنندگان )مثال کالسیک  این رویکرد موزه 
گوگنهایم فرانک گری در بیلبائو است(

3. خالقیت به عنوان منبع جدید فرهنگی برای حل مسئله شهر )چارلز لندری(
4. خالقیت به عنوان ابزار و بخشی از صنایع فرهنگی که به محصوالت فرهنگی می پردازد )ریچارد پیترسون در کتاب تولید 

فرهنگ(

3. سیاست های شهری برآمده از  ایده شهر خالق در بازآفرینی فرهنگ مبنای شهری
3 . 1. شهر- جشنواره

که  مبنا(  فرهنگ  شهری  بازآفرینی  )در  خالق  شهر  و  خالقیت  از  ایده  گرفته  منشأ  اقدامات  از  جاری  گونه  دیرپاترین  با  را  کار 
از مراسم ها و جلوه گاه های محلی که فرهنگ ساز و  این گونه    .)Gold, 2005; Quinn, 2005( جشنواره ها هستند آغاز می کنیم 
به واسطه  جشنواره ای  تجارت  اخیر  سال های  در  هستند.  کهنی  بسیار  ریشه های  دارای  بوده اند  فرهنگی  محصوالت  ارائه دهنده 
رویداد های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و فناورانه دارای ابعاد ملی و فراملی نیز شده است . این جشنواره ها تمرکز 
عمده خود را بر بیان فرهنگی و زمینه های محلی دارند و در وجه ثانویه خود به دنبال جذب گردشگر و رونق صنایع محلی هستند 
و در بعد کالن تأثیرات ملی اقتصاد را دنبال می کنند )Pratt, 2010, 16(. به عنوان یکی از اقدامات نوآورانه و پیش رو در تاریخ 
بازآفرینی در  این زمینه می توان به اقدام سازمان محیطی در سال 1984 در باب ساخت باغ جشنواره ها در بریتانیا اشاره نمود. 
با هدف رفع فرسودگی بافت های موجود و همچنین تحریک جریان گردشگری  لیورپول  باغ جشنواره ها در  این  از   اولین نمونه 
 ایجاد شد. به دنبال موفقیت لیورپول در  این امر چهار باغ جشنواره دیگر هم تا سال 1992 در بریتانیا مصوب و راه اندازی شدند 
لندن  المپیک 2012  به مجموعه ساختمان های ورزشی  بریتانیا می توان  اقداماتی در  از آخرین نسل چنین   .)Pratt, 2010, 16(
به منظور جذب  از رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی  و فضاهای فرهنگی  اشاره نمود. در  اینجا، سعی در بهره مندی 
مخاطبان بیشتر شهری است و  این موضوع به دلیل منحصربه فرد بودن تجربه گردشگری شهری است که به  ایجاد فرصت هایی 
برای گونه های خالق مصرف محصوالت فرهنگی در شهر منجر می شود )Garcia, 2004( به عبارت دیگر، الگوهای توسعه شهری 
در فضای جهانی شدن، در حال بازتعریف نقش رسانه، هنرها و دیگر بخش های مرتبط با صنایع خالق هستند که به دلیل تأثیرات 
بالقوه شان بر اقتصاد های محلی و ملی بیش از پیش مورد اقبال قرار می گیرند. شهرها، رویدادهای فرهنگی را بیشتر و بیشتر برای 
جذب سرمایه گذاران و بازدیدکنندگان به کار می گیرند و فعالیت های فرهنگی و هنری محصول فرعی توسعه اقتصادی نیستند، 
بلکه عناصر اصلی موفقیت اقتصادی پایدار محسوب می شوند. چنین فعالیت هایی، اشکال جایگزینی از خالقیت انسانی را به نمایش 
می گذارند که تفکر جانبی را تحریک کرده و نهایتًا نوآوری های علمی  و فناورانه را تکمیل می نمایند )Udo-Ernst, 2005( عالوه 
بر این، فعالیت های هنری و فرهنگی در بطن برخی اشکال صنایع روبه رشدی مثل توریسم، چاپ و سرگرمی  هستند و مستقیمًا 
اشتغال زایی و رشد اقتصادی را به همراه خواهند داشت. درواقع فعالیت های خالقانه به طور فزاینده ای به عنوان گزینه هایی برای 
مسیر توسعه شهرها مورد توجه قرار گرفته اند. امروزه مفهوم خالقیت توسط دولت ها به کار گرفته شده است، چون توانمندی 
 ,Peck( آنها در عملکرد به عنوان یک کنش یار، در تحول فرهنگی و تبدیل شهروندان به کارآفرین و مصرف کننده اثبات شده است

.)395 ,2004

3 . 2. سیاست شهر-فرهنگ
»ایده شهر خالق به عنوان یک مدل شهری جدید با پروژه های مانند شهر فرهنگی اروپا یا پایتخت فرهنگی اروپا در سطح اروپا 
گسترده شد. در شهرهای اروپایی، درواقع خالقیت در هنر و فرهنگ به منظور  ایجاد صنایع جدید و فرصت های شغلی به کار گرفته 
شد، در حالی که به دنبال حل مشکالت محیطی و مسکن هم بود. به طور خالصه  این  ایده تالشی است چندوجهی برای بازآفرینی 
فرهنگ مبنا(  )بازآفرینی  فرهنگ محور  شهری  نوسازی  راهبرد های  با  به خوبی  خالق  شهر  »ایده   .)Sasaki, 2010, 53( شهر« 
همراهی می کند که در شهرهای عصر پساصنعتی مطرح شده اند. در حقیقت یکی از انگیزه هایی که در پشت توسعه خالق محور 
قرار دارد، نوسازی مکان های صنعتی متروکه است تا تولیدات صنایع  دستی قدیمی  )منسوجات، سفال سازی، کوزه گری، صنایع دستی 
فلزی و جواهری( را به سمت  ایجاد بخش های فرهنگی، محدوده های خالق و فرهنگی،  قطب های خالق و قطب های نوآور رهنمون 
سازد.  اینها عمدتًا فضاهای مختلطی هستند که ترکیبی از عملکردهای خالق و فرهنگی و همچنین فعالیت های از تولید به مصرف 
و عرضۀ هنرهای عملکردی و بصری، وسایل دیجیتالی و موسیقی، عناصر فراغت و سرگرمی، مجتمع های مسکونی و فضاهای 
به وسیله  آنها  اکثریت  اما  نمایان شوند،  به خودی خود  از  این فضاها می توانند  بعضی  اگرچه  خرده فروشی در آنها غالب است. 
سیاست گذاری های عمومی  با هدف تقویت نمودن هویت، جذب نیرو و موقعیت بازاری مکان ها، تشویق بیشتر نگرش کارآفرینی 
به هنر و فرهنگ، افزایش نوآوری و خالقیت، یافتن کاربران جدید برای سایت های متروکه و ساختمان های قدیمی  و تشویق تنوع 

.)Ashtari & Mahdneghad, 2012, 59( »فرهنگی و دموکراسی فرهنگی  ایجاد می شوند

3 . 3. سیاست شهر- معماری
گونه سوم از  این دست سیاست های شهری، سیاست هایی بوده اند که به دنبال خلق ظرفیت های جدید یا تجدید حیات پتانسیل های 
خاموش در بافت های فرسوده مراکز شهری با رویکرد تحریک روند بازآفرینی در آنها هستند.  این گونه سیاست ها در عمل از 

تا  با معماری های ویژه  تنوع گسترده ای در شهرهای گوناگون برخوردار بوده اند. ساخت مجموعه های تجاری، فرهنگی-اداری 
احیاء و ساخت فضاهای شهری و استفاده مجدد از بناهای موجود و تغییر کاربری ها همه در طیف  این سیاست بازآفرینانه شهری 

قرار می گیرند.

3 . 4 . سیاست محله –فرهنگ
مفهوم محله فرهنگی یا محدوده فرهنگی گونه ای دیگر از  این سیاست ها است که البته، جدید نیست. شهرها همیشه فضاهایی برای 
سرگرمی، ارائه محصوالت فرهنگی و هنری خواه به صورت مکان هایی پراکنده در شهر یا در قالب دسته بندی های مکانی مشخص 
در شهر داشته اند. وین محدوده فرهنگی را به  این صورت تعریف می کند که حوزه ای جفرافیایی و شامل باالترین تمرکز امکانات 
فرهنگی و سرگرمی  در یک شهر یا شهرک است )Wynne, 1992(.  این تعریف مشابه تعریفی است که سانتاگاتا از محدوده فرهنگی 
ارائه آثار هنری، صنایع سرگرمی   ارائه می دهد و عنوان می کند که ویژگی  این محدوده ها تمرکز کالبدی امکانات  کالن شهری 
و شرکت های فعال در حوزه ارتباطات و تجارت  اینترنتی است )Santagat, 2006(. محدوده فرهنگی برای بروکس و کشنر با 

.)Brooks & Kushner, 2001( محیط هایی با کاربری های مختلط که محوریت عملکردی شان فرهنگی است تعریف می گردند
در مجموع محدوده های فرهنگی شهری همه جا همسان نیستند و به عنوان یک پدیده اقتصادی، در مدل دسته بندی محلی - 
که اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته است - جای می گیرند )Scott, 2000( و از سوی دیگر صنایع خالق و فرهنگی نیز از منظر 
تاریخی گرایش به تجمیع در بخش های خاص از شهرها را نشان داده اند. محالت تاریخی و فضاهای شهری احیا شده که مورد توجه 
گردشگران قرار گرفته اند گونه ای از محدوده های فرهنگی به شمار می روند و تمرکز وجود فضاهای فرهنگی و هنری در آنها 

می تواند بر مبنای ارائه محل هایی برای ارائه آثار هنری، تئاترها و موزه های بسیار شاخص باشد.
به همین ترتیب، محدوده ها و محالت فرهنگی به طور فزاینده ای در شهرهای آمریکایی و اروپایی فراگیر شده اند. در جایی که 
آثار مخرب الگوهای توسعه اقتصادی محض، ضرورت بازنگری در موضوع فرهنگ را به عنوان ابزار اصلی در خدمت بازآفرینی 
شهری الزامی کرده است.  ایده اصلی در راهبرد محالت فرهنگی  این است که شهرها می توانند محالت فرهنگی را با برنامه ریزی 
کاربری های مختلط و ترکیب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و عمومی  ایجاد کنند )Landry, 2000(. عالوه بر  این،  این فرض 
وجود دارد که همه جنبه های زندگی شهری و فضاهای شهری می توانند به عنوان منبعی برای  ایجاد ارزش های اقتصادی–اجتماعی 
در  این گونه محالت مورد بهره برداری قرار گیرند. به طور خالصه باید گفت، محالت فرهنگی می توانند خالقیت را به فرهنگ و 
فرهنگ را به اهداف و خدمات اقتصادی ارزشمند ترجمه کنند. برخی اوقات محصوالت فرهنگی در یک محله فرهنگی موجب  

.)Montogomery, 2006( ایجاد حقوقی برای سرمایه های فکری-فرهنگی از طریق  ایجاد نشان ویژه تجاری برای آن می شوند
یک محله فرهنگی موفق مطابق با نظر مونتگومری شامل سه وجه طراحی، عملکردی و معنایی است. یک مکان با وجود سطح 
استفاده کنندگان و  بتواند مکان خوبی برای جذب  ناکارآمد، یک محله فرهنگی نخواهد بود که  اما فرم شهری  فعالیتی مناسب 
بازدیدکنندگان باشد.  این به معنای آن است که محالت فرهنگی و درواقع در گستره ای وسیع تر اقتصاد شهری خالق، نمی تواند 
جغرافیا و ویژگی های مکانی شهر را نادیده بگیرد. عالوه  بر  این، یک محله فرهنگی که نتواند معنایی جدید )در شکل  ایجاد کار 
ایجاد کند بیشتر شبیه به ملغمه ای از مکان های دیگر خواهد بود. یک محله فرهنگی خوب، واقعی  یا مفاهیم جدید(  جدید،  ایده 
خواهد بود هنگامی  که نوآورانه و در حال رشد و تغییر باشد )Montogomery, 2003, 302(. محالت فرهنگی به منظور دستیابی 
به موفقیت پایدار نیازمند حفظ آنچه که خوب است دارند )پایایی( در عین حال باید انعطاف پذیر بوده، قویًا نسبت به تغییرات 
سازگار و پذیرای  ایده های جدید و راهکارهای نوین باشند )دگردیسی(. اگر  این اتفاق نیفتد محالت فرهنگی کاًل ناپدید شده یا به 
Kim,( مجموعه ای از محیط ها و امکانات عمومی  صرف تبدیل خواهند شد؛ و یا به یک نشانه محض تاریخی-فرهنگی بدل می گردند

142 ,2011(. اگر به مفهوم محالت و محدوده های فرهنگی در سیر تحوالتشان نگاه کنیم »مفهوم محدوده های فرهنگی همزمان 
با سیر تحول برداشت و کاربست عامل فرهنگ و پیدایش صنایع خالق، دچار تحول در مقیاس گردیده است. در  این سیر، گذاری 
از هسته های فرهنگی به استخوان بندی فرهنگی و از استخوان بندی فرهنگی به عرصه های فرهنگی همگانی روی داده است.  این 
ظرف کالبدی، فضایی مناسب برای پذیرش اقتصادهای نوآورانه و رویدادهایی است که نیروی محرکه اصلی بازآفرینی و موجد 
رونق اقتصادی  این محدوده ها می شوند. محدوده های فرهنگی تعریف شده، معموالً جزئی از بافت های مرکزی و درونی شهرها 
هستند؛ ویژگی ها و پیشینه تاریخی، میراث کالبدی و ذخیره ساختمانی متناسب با نیاز کارکردهای فرهنگی در  این بخش از شهرها، 

.)Lotfi, 2011, 52( موجب می شود تا شرایط مناسب تری برای تعریف محدوده های فرهنگی مهیا باشد
در مجموع می توان رسالت بازآفرینی فرهنگ مبنا را  این گونه بیان نمود که کاربست فرهنگ در جایگاهی راهبردی و با هدف 
دستیابی به سازوکاری اقتصادی و پررونق که می تواند متضمن اهداف توسعه ای باشد و چهره ای فرهنگ گرا برای شهرها ترسیم 
کند، رویه ای است که در چارچوب بازآفرینی شهرها به آن اهمیت فراوانی داده شده است. بازآفرینی فرهنگ مبنا با طرح مفاهیم 
پایه ای مانند استفاده از حوزه های نوآورانه اقتصادی و آنچه صنایع خالق نامیده می شود، به  این نکته اساسی می رسد که می توان 
در بافت های درونی و هسته های مرکزی شهرها با اطمینان به نتیجه بازآفرینی، از رهیافت فرهنگی و ویژگی های مثبت آن بهره 

)Lotfi, 2011, 47( جست
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▪ رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خالق

نتیجه گیری

بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا در جستجوی آن است که با ساحات کالبدی، کارکردی و تصویری مکان سازگاری حداکثری  ایجاد نماید و در  این میان تأکیدات شهر 
خالق )در حوزه نظری و تجارب عملیاتی آن( حاکی از توجه ویژه به سرمایه های اجتماعی در قالب استعدادهای فردی و گروهی در زمینه های هنری، فرهنگی، 
علمی  و ورزشی از سویی و توجه به ظرفیت های ویژه مکانی و تمایزات محلی )میراث فرهنگی، طبیعی و معنوی( در پس زمینه پذیرش تنوع مکانی–فرهنگی، رقابت 
اقتصادی و انسجام اجتماعی از سوی دیگر است. در نظریه شهر خالق توجه به ویژگی های مکانی اعم از سنت ها، مواریث و خرده فرهنگ ها در دستیابی به تصویری 
یکتا از شهر )تصویری( در امتداد راهبرد رقابت در اقتصاد محلی )کارکردی( مورد عنایت ویژه است. توجه به محصوالت و صنایع محلی و سرمایه های کالبدی 
شهر )کالبدی( نیز در چارچوب تقویت اقتصاد مکان پایه کاماًل پذیرفته شده است. توجه به نحوه استقرار گروه های پیش برنده صنایع خالق در شهر خالق در بستر 
شبکه های اجتماعی و استقرار یافته در محدوده های فرهنگی نیز جنبه های اجتماعی نظریه مذکور را تبیین می نماید. مجموعًا می توان چنین جمع بندی نمود که بر 
مبنای پیش فرض بازآفرینی فرهنگ مبنا، در تلقی از فرهنگ به عنوان موتور پیش راننده اقتصاد شهری و عامل اصلی کیفیت بخشی به جنبه های کالبدی و کارکردی 

بافت های فرسوده شهری، نظریه شهر خالق دستاوردهای مشخصی را در عملیاتی نمودن  این انگاره ها در برداشته است.
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