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تبیین سیاست های فرهنگی تأثیرگذار بر بازآفرینی
 شهری فرهنگ محور 

 ) با تأکید بر تجارب بازآفرینی شهری استانبول ترکیه( *

تاریخ د ریافت مقاله: 1394/06/23     تاریخ پذیرش نهایی:1394/12/10

 چکیده
در بیســت سال اخیر، سیاست های فرهنگی تأثیرگذار بر برنامه ریزی شــهری، نیاز به بازآفرینی مناطق بی رونق شهری و حرکت 
به ســمت فعالیت های خالق فرهنگی در جهت پیشرفت های اقتصاد ی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. هد ف این پژوهش 
تبیین مؤلفه های فرهنگی تأثیر گذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور می باشد. این پژوهش به روش کیفی صورت پذیرفته و ابزار 
جمع آوری اطالعات، منابع کتابخانه ای و اســناد بود ه اســت. که مؤلفه هایی چون »کاربری های فرهنگی«، »فعالیت های فرهنگی 
د ر فضای عمومی شهری«، »ترکیب فعالیت های فرهنگی با طراحی شهری خالقانه«، »حفاظت میراث فرهنگی« و »گرد شگری 
فرهنگی« را به عنوان معیارهایی کلید ی معرفی نمود ه و در سه پروژه بازآفرینی شهری د ر شهر استانبول ترکیه مورد مقایسه و این 
نتیجه حاصل گرد ید که بازآفرینی شهری با بهره گیری از صنایع خالق فرهنگی منجر به احیاء اقتصاد ی مناطق مورد نظر گرد ید ه 

و هم گرایی اقتصاد و فرهنگ تأثیرات بسزایی بر بازآفرینی بناهای تاریخی د اشته است.

 واژه های کلیدی
بازآفرینی شهری، رویکرد فرهنگی، سیاست فرهنگی، بازآفرینی شهری فرهنگ محور

*این مقاله برگرفته از پایان نامه د کتری شهرسازی علی کریم زاد ه با عنوان )تد وین اصول و معیارهای بازآفرینی شهری، با محوریت گرد شگری( است که به 
راهنمایي د کتر ســید کمال الد ین شــهریاری و مشاوره د کتر مهیار ارد شیری د ر د انشکد ه هنر و معماری ، د انشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، 

انجام پذیرفته است.
** د انش آموخته د کتری شهرسازی، گروه شهرسازی،  واحد علوم و تحقیقات، د انشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  

Email:a.karimzadeh@srbiau.ac.ir 
*** استاد یار د انشکد ه هنر و معماری، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، د انشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. )مسئول مکاتبات( 

Email:shahriari@srbiau.ac.ir
**** استاد یار، گروه شهرسازی، واحد بیضا، د انشگاه آزاد اسالمی، بیضا، ایران.

Email:ardeshiri@biau.ac.ir
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 مقدمه

از د هۀ 1970 میالد ی، بسیاری از شهرهای اروپایی، شاهد نوعی تجد ید 
ســاختار ناخواسته شــد ند که د الیل آن را جابه جایی صنایع و به تبع آن 
اشتغال، مهاجرت طبقۀ متوسط شهری به حومه ها، تغییر الگوی اشتغال، 
توســعۀ مراکز خرید در خارج ازشهرها و افزایش مالکیت و وابستگی به 
خود روی شــخصی د انسته اند )لطفی، 1390(. بحران بخش تولید ی د هۀ 
1970، متعاقب آن افت شــهری و تــالش دولت ها برای تغییر به یک 
اقتصاد خد ماتــی از جمله عواملی بود ند که د ر د هۀ 1980 موجب تغییر 
د ر نظریه سیاست  مد ارانی بود که برای نخستین بار فرهنگ را به عنوان 
ابزار بازآفرینی شهری و رفع مشکالت اقتصاد ی د ر نظر گرفتند، منجر 
شــد. به واســطه نگرانی از نظام های تأمین مالی، امور هنری و صنایع 
خالق به ســرعت پد ید ا ر شد ه و به طور مشــخص به توسعه اقتصاد ی 

.)Brown et al., 2000( منجر گرد ید
با د ر نظر گرفتن این واقعیت جد ید بســیاری از شــهرها مجبور شد ند 
با یکد یگر د ر تــالش برای منحصربه فرد بود ن د ر زمینه های فرهنگی، 
انســانی و کالبد ی رقابت کرد ه تا بر مزیت های خود نســبت به ســایر 
شــهرها تاکید نمایند. این رقابت بین شــهری د ر راســتای تالش آنها 
د ر د   و زمینــه جذب و اســتقرار صنایع با فناوری بــاال، همچنین جذب 
ســرمایه های بخش خصوصی و تبد  یل به مرکز گرد شگری و فرهنگی 
در عرصه های ملی و بیــن المللی انعکاس یافت. افزایش رقابت باعث 
گرد ید که بسیاری از شهرهای مذکور سیاست های بازآفرینی را با هد ف 
شــاخص نمود ن تمایزهای فرهنگی آنها از سایر شهرها پیش برد ه، که 
د ر این میانه فرهنگ نقشی اساســی د ر سیاست گذاری های بازآفرینی 

شهری ایفا می نماید.
هد ف اصلی این پژوهش تد وین چارچوب مفهومی بازآفرینی شــهری 
فرهنــگ محور بــه منظور تبیین سیاســت ها و مؤلفه هــای فرهنگی 
تأثیر گذار بر بازآفرینی شهری می باشد. در این راستا پژوهش حاضر د ر 
صد د پاســخ به این سؤال است که »سیاست های فرهنگی تأثیرگذار بر 

بازآفرینی شهری کد امند؟«
 به همین منظور به تعریف و تد قیق مفاهیم بازآفرینی شهری فرهنگ 
محور و بررسی ســیر تحول رویکرد های فرهنگی مؤثر بر آن پرد اخته 
شد ه است. سپس به بررسی رویکرد ها، برنامه ها و سیاست های فرهنگی 
در ســه د هه اخیر می پرد ازد و د ر پایان مؤلفه هایی چون »کاربری های 
فرهنگی«، »فعالیت های فرهنگی د ر فضای عمومی شهری«، »ترکیب 
فعالیت های فرهنگی باطراحی شــهری خالقانــه«، »حفاظت و احیاء 
میــراث فرهنگی« و »گرد شــگری فرهنگی« را به عنــوان معیارهایی 
کلید ی موفقیت بازآفرینی شــهری فرهنگ محور معرفی می نماید که 
د ر ســه پروژه بازآفرینی شهری د ر شــهر استانبول ترکیه مورد مقایسه 

قرار گرفته است.

 روش پژوهش
د رمقاله حاضر راهبرد اســتد الل منطقی به عنوان اســتراتژی تحقیق 
مورد استفاد ه قرارگرفته است. این مقاله بیشتر جنبه توصیفی د اشته، د ر 
این مقاله تالش خواهد شــد تا با مروری بر مفاهیم بازآفرینی شهری، 
سیاســت های فرهنگی مؤثر را معرفی، بررسی و جایگاه و عملکرد آن 
را د ر بازآفرینی شــهری فرهنگ محور تد قیق نماید و د رنتیجه بستری 
برای چگونگی اد امه راه و شــناخت مســیرهای حرکت به سوی تعیین 
سیاســت های فرهنگی تأثیرگذار بر بازآفرینی شــهری فرهنگ محور 
فراهم آورد. همچنین از شــیوه های مطالعه و مشاهد ه اسناد ی با استناد 
به مطالب مند رج درکتب، مقاالت و اســناد معتبــر به عنوان ابزارهای 
تحقیــق در رابطه با نمونه پروژه های بازآفرینی شــهری مورد مطالعه، 
اســتفاد ه شد ه است. در پایان نیز با تحلیل مؤلفه های موثر در مصاد یق 
مذکــور به راهکارهایی فرهنگ محور د ر راســتای موفقیت پروژه های 

بازآفرینی شهری د ست یابد. 

 مبانی نظری
بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری، رویکرد ی د ر راستای توسعه د رون زای شهری است 
و د رحقیقت به کارگیری توان بالقوه و بالفعل موجود د ر برنامه ریزی های 
شــهری، تالش د رجهت ایجــاد تعاد ل د ر نحوه توزیــع کیفی و کمی 
جمعیت، هماهنگــی میان بنیان های زند گی اجتماعــی و گریز از فقر 
شهری و د ر نهایت استفاد ه ازمشــارکت و پویش اجتماعی مرد م است 

)نوریان و آریانا، 1391(.
بازآفرینی محیط های شــهری از رکود اقتصاد ی، محیطی، اجتماعی و 
فرهنگی که د ر اثــر زوال و تخریب کالبد به وجــود می آید، جلوگیری 
می کند )Robert & Sykes, 2000(. همچنین می توان اذعان د اشت 
که بازآفرینی شهری به مفهوم بهبود و تقویت مناطق خاص شهری از 
طریق چرخۀ احیا مجد د اقتصاد ی، افزایش تعد   اد مسکن، بهبود کیفیت 
زند گی جمعیت محلی و جذب ســاکنین جد ید بعد از یک د وره زوال و 

.)Van der Borg & Russo, 2008( نابود ی بیان می گرد د

بازآفرینی شهری فرهنگ محور از دیدگاه اندیشمندان
فرهنــگ و بازنمود های فرهنگی، همواره به عنوان جزئی جد ایی ناپذیر 
از مناســبات شهر محسوب شد ه و هر شــهری با فرهنگ و بارزه های 
فرهنگی مختص به خود، شــناخته می شــد ه است ) لطفی، 1390(. د ر 
بازآفرینی فرهنگی، عامل فرهنگ به عنوان یک راهبرد توسعه ای بسیار 
مهم د ر مقیاس محلی و جهانی مطرح است ) امین زاد ه و د اد رس، 1391(.

ایوانــز1 )2001(، اذعــان د ارد که شــهرها، به د نبال تولیــد و کاربرد 
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فرهنگ، به عنوان بخشــی از تالش خود د ر راستای حفظ آیند   ه پاید ار 
می باشــند و بر نقش تأثیرگذار فرهنگ به عنوان محرکی بر بازآفرینی 
شــهری و افزایش تنوع و تغییرات فرهنگی و اجتماعی تأکید می نماید. 
همچنیــن بیان می نماید که شــهر فرهنگی، فراتــر از پد ید ه ای نوین 
د ر عرصه تحوالت شــهری بود ه اســت و در د وره پساصنعتی با خلق 
مجد د فضاهای شــهری به بازآفرینی شهری منجر خواهد شد و آنچه 
نوزایی شهری خواند ه می شــود، ارتباط مستقیمی با بهره گیری و احیاء 

خصوصیات و ویژگی های فرهنگی و هویت محلی د ارد.
زوکین2 )1995( استد الل می نماید که قوانین فرهنگ محور تغییر کرد ه 
و معتقد اســت که د ر حال حاضر ایــد ه تقویت جذابیت های فرهنگی و 
افزایــش فعالیت های مرتبط با آن د ر فضاهای عمومی شــهری مطرح 
بود ه که خود از نمود های مؤثر بر تحوالت شــهری محسوب می گرد د. 
همچنین معتقد است که در بسیاری از موارد، ارتقاء راهبرد های فرهنگی 
منعکس کنند ه رشــد راهبرد های اقتصاد ی می باشد و به نوبه خود منافع 
بالقــوه اقتصــاد ی تخصیص یافته بــه خلق محیط هایــی جهت بروز 
فعالیت های فرهنگی، خود عاملی د ر راستای باال برد ن ارزش اقتصاد ی 
و محو گرد ید ن مرزهای اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محسوب 

می گرد د.
فلورید ا3 )2002( معتقد است، طبقه خالق به طور فزایند ه ای د ر جوامع 
توسعه یافته د ر حال رشد بود ه و از آنجایی که تمایل این افراد به زند گی 
در شهرهای فرهنگی می باشد، صنایع خالق فرهنگی نیز د ر حال رشد 
و شــکوفایی می باشــند. از این منظر، فرهنگ می تواند به طور بالقوه 
به عنوان ابزاری قد رتمند جهت جذب افراد خالق و گرد شگران فرهنگی 

مطرح نمود.
اسکات4 )2000( نیز به این موضوع اشاره د ارد که گروه ها و کاربری های 
فرهنگی اثرات عمیق و تحول آفرین بر احیاء شــهری د اشته و ارتقاء و 
تقویت آنها، منجر به بازآفرینی شهری د ر مناطق تاریخی و واجد ارزش 

و د ر نتیجه افزایش کیفیت زند گی شهری خواهد شد.

با جمع بند ی د ید گاه های فوق، مزایای بازآفرینی شهری فرهنگ محور
 د ر نمود ار زیر جمع بند ی شد ه است. )شکل1(

سیر تحول رویکردهای فرهنگی در بازآفرینی شهری
قبل از د هــۀ 1970 فرهنگ به عنوان حــوزه ای جد اگانه و متضاد از 
فعالیت هــای اقتصاد ی مطرح بــود )Bianchini, 1994( از این رو به 
عنوان ابزاری جهت وقت گذرانــی د ر زمان های تمول اقتصاد  ی د ر نظر 
گرفته می شــد )Rutten, 2006(. د ر اواسط د هۀ 1980، مسیر جد ید ی 
به سوی بهره گیری از روشی جد ید که سیاست های فرهنگی را به عنوان 

ابزارهایی برای توسعه اقتصاد ی می نگریست، باز شد. 
د ر بیســت ســال اخیر، فرهنگ به مفهومی حاضر د ر سیاســت های 
عمومی و توسعه ای بخش خالق بد ل شد ه است و راهبرد های فرهنگی 
به وسیله ســازمان های بین المللی همچنین توسط کشورهای د ر حال 
توســعه به عنوان ابزاری جهت د ستیابی به توسعه اقتصاد ی و اجتماعی 

.)Connor &Kong, 2009( پذیرفته شد ه اند
پس سیر تحول رویکرد های فرهنگی د ر بازآفرینی شهری را می توان 

طی سه مرحله مورد  بررسی قرار د اد )لطفی، 1390(: 
الف: د هه 1940 تا 1960 میالد ی و مفهوم "صنعت فرهنگ": امکان 
کســب د رآمد اقتصاد ی از طریق اشاعه نوعی تک فرهنگی یا فرهنگ 

انبوه؛
ب- د هه 1950 تا 1980 میــالد ی و مفهوم صنایع فرهنگی: آمیزش 
تد ریجی فرهنگ با توســعه پاید ار اقتصــاد ی و ورود فرهنگ به عنوان 

جزیی از راهبرد های برنامه ریزی شهری؛
ج- د هــه 1980 تا کنون و مفهــوم "صنایع خالق": نوآوری بهترین 
روش استفاد ه ازعامل فرهنگ د ر بازآفرینی شهری و هم گرایی فرهنگ 

و اقتصاد؛
بــا اذعان به موارد فوق می توان نتیجه گرفت که از د هه 1980 به بعد،

 بازآفرینی شهری با بهره گیری از صنایع خالق و فعالیت های فرهنگی 

شکل 1. مزایای بازآفرینی شهری فرهنگ محور
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محوریت فرهنگی یافته و به احیای اقتصاد ی منطقه مورد نظر منجر
گرد یــد ه و هم گرایی اقتصاد و فرهنگ تأثیرات بســزایی بر بازآفرینی 

میراث و بناهای تاریخی خواهد د اشت. )شکل 2(

 تبیین سیاست های فرهنگی در بازآفرینی شهری
از اوایل د هه 1980 میالد ی مجموعه ای ازسیاست های جد ید فرهنگی 
کــه بار د یگر برنقش مهم فرهنگ و هنر د ر بازآفرینی شــهری اذعان 
داشــت ارائه گرد ید. همان گونه که قبال اشاره شــد، این سیاست های 
جد ید بر گســترش بنیــاد ی مفهوم »فرهنــگ« و زد ود ن تفاوت های 
میــان هنــر متعالی و هنر عامه پســند متمرکز بود. د ر ایــن د هه، این 
اســتراتژی ها مبتنی بر پیچید گی، جذب حد اکثــری مخاطب و پویایی 
بیشتر د ر فعالیت های فرهنگی و هنری بود )Wynne, 1992( ، ولیکن 
می توان اذعان د اشــت که به طور کلی این سیاست های فوق ترکیبی از 

راهکارهای ذیل می باشد:
- وابسته بودن سیاســت های فرهنگی به بهره برد اری از کاربری های 
فرهنگی مانند موزه ها و ســالن های تئاتر به صورت گســترد ه تر توسط 
عموم مرد م، با افزایش د سترســی و تشویق مشارکت بیشتر د ر جوامع 

محلی؛
- طراحی برنامه ای گسترد ه در راستای حمایت از هنر د ر جامعه، ترویج 
فرهنــگ اقلیت های قومی و اجتماعی و فرهنگــی د ر مناطق مختلف 

شهری؛
- تمرکــز مضاعف بر ارائــه و تعبیه زیرســاخت های الزم د ر جهت 
افزایش محصوالت صنایع فرهنگی خالق، با تشــویق سرمایه گذاری 
د ر بخش های فرهنگی و پشتیبانی از سازمان های برنامه ریز د ر مناطق 

فرهنگی؛
- ارتقاء سیاست های فرهنگی سنتی با بهره گیری ازفّناوری های جد ید 

د ر راستای تقویت زمینه های فرهنگی عموم جامعه؛
- به رسمیت شناختن نقش هنر و فرهنگ در بازآفرینی شهری، شامل 
بهره برداری از پروژه های توســعه شــهری با تأکیــد بر کاربری های 
فرهنگی مانند راه اند ازی سالن های تئاتر،کنسرت، موزه ها و  نمایشگاه ها

 - برگزاری جشنواره ها و فستیوال های فرهنگی مرتبط بامیراث فرهنگی 
و تاریخی د ر راســتای تشویق گرد شــگری فرهنگی؛ و برنامه ریزی و

 سرمایه گذاری د رفعالیت های فرهنگی شهری و بهره گیری از طراحی 
)Basset, 1993( خالق د ر راستای احیای فرهنگ شهری

 تبییــن مؤلفه های تأثیر گذار بر بازآفرینی شــهری 
فرهنگ محور

می توان اذعان د اشــت که اند یشمند ان نامبرد ه، بر نقش مؤثر نهاد ینه 
شــد ن روید اد ها و فعالیت های فرهنگی، د ر تثبیــت رویکرد بازآفرینی 
شــهری تأکید د اشــته و از فرهنگ به عنوان عاملی د ر جهت حفاظت 
از میراث تاریخی، ارتقاء کیفیت محیطی، بازآفرینی ساختار کالبد ی یاد 
می نمایند، همچنین بهره گیری از کارکرد های نو و خالق فرهنگی را بر 
تحوالت و بازآفرینی شهری، که نهایتًا منجر به ایجاد ساختارهای جد ید 
اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی می گرد د، تأثیرگذار د انسته اند. با بررسی 
د ید گاه های ارائه شــد ه، چارچوبی حاصل از اجزاء و مؤلفه های تأثیرگذار 

بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور به شرح زیر مستخرج گرد ید.
کاربری های فرهنگی

از اســتراتژی های سیاسی رایج د ر حوزۀ فرهنگی، تعریف کاربری های 
فرهنگی د ر حوزه پروژه بازآفرینی شــهری اســت که شــامل موزه ها، 
گالری های موقــت و د ائم، مراکــز گرد همایی، تاالرهــای فرهنگی، 
ســالن های تئاتر، ســینماها و غیره اســت. لذا می توان اذعان د اشت 
که فعالیت بخش های فرهنگی اگر د ر ســاعات شــب نیــز اد امه یابد، 
عاملی د ر راســتای جذب ســایر کاربری های تجاری و د ر نتیجه بهبود 
اقتصاد محلی خواهد بــود. از کاربری های تجاری که د ر مجاورت این 
بخش های فرهنگی شــکل خواهند گرفت می توان به کتاب فروشی ها، 
گالری هــا، فروشــگاه های مرتبط با موســیقی، کارگاه هــای طراحی 
.)Montgomery, 2004( لبــاس و کارگاه های هنری اشــاره نمــود

فعالیت های فرهنگی در فضای عمومی شهری
امروزه د ر بســیاری از شــهرهای جهان، بخش اعظــم فعالیت های
فرهنگی در فضــای عمومی و فضای باز شــهری صورت می پذیرد.

شکل 2.سیر تحول رویکرد های فرهنگی در بازآفرینی شهری فرهنگ محور 
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 د ر د هه هــای اخیر، بهره گیــری روزافزون از این گونــه فعالیت ها د ر 
فضای عمومی شــهری بــه افزایش عالقمند ی عمــوم منجر گرد ید ه 
و بــر بازآفرینی شــهری تأثیرگذار می باشــد. روید اد هــای اجتماعِی 
فرهنگی و  هنری د ر برگیرند ه طیف گســترد ه ای از روید اد ها شــامل؛ 
جشــنواره های هنری نظیر هنرهای نمایشی، جشــنواره های موسیقی 
خیابانی، جشنواره های نقاشــی و همچنین جشنواره های چند منظوره، 
جشــن های بزرگد اشــت اعیاد و مناســبت های خاص ملی و مذهبی 
اســت )چشــمه قصابانی و کریمــی، 1390( که عاملــی د ر جهت جذب 
بازد ید کننــد گان فرهنگــی بــود ه و کیفیت محیطی مناطــق را بهبود 
بخشــید ه و آنها را به مراکزی سرزند ه و پر جنب و جوش تبد یل نمایند.

د ر اد امه به نظر می رســد که فعالیت های فرهنگی نقش رویشــی د ر 
فعالیت هــای خالقانه مرتبط با پیشــرفت های کالبــد ی، اقتصاد ی و 
اجتماعی و د ر یک کالم بر جنبه های مختلف فرآیند بازآفرینی شــهری 
تأثیر می گذارد. این تأثیرگذاری را از 3 جنبه می توان مورد بررســی قرار  

د اد:
 اول این که، برگزاری فعالیت های فرهنگی به عنوان ابزاری د ر راستای 
ایجاد حس اجتماعی د ر میان شــهروند ان محسوب شد ه و به افزایش 

حس غرور و مباهات کمک می نماید. 
د وم اینکــه، مؤلفه های فرهنگی را می توان جهت افزایش ارتباط میان 
مرد م و مکان مورد اســتفاد ه قــرارد اد که د ر نتیجه بــه حفاظت بهتر 
فضاهــای عمومی و تاریخی منجر می گرد د. بهره گیری از این مؤلفه ها 
می تواند به تنوع رخد اد های مرتبــط با فرهنگ منجر گرد ید ه و عاملی 
در راســتای ترکیب و یکپارچگی گروه های کوچک جهت مشارکت د ر 

پروژه های فرهنگی شود. 
ســوم اینکه، نهاد ینه کرد ن رخد اد های فرهنگــی د ر فضای عمومی 

.)ATCM, 2006( مستلزم آموزش شهروند ان است
 به طور کلی به نظر می رسد فعالیت های فرهنگی د ر فضاهای عمومی 
شهری نقش مهمی د ر فرآیند های بازآفرینی ایفا می نماید از منظرهای 
 .)Hall &Robertson, 2001( مختلف که می توانند تأثیرگذار باشند

ترکیب فعالیت های فرهنگی با طراحی شهری خالقانه 
تالش برای تغییر تصاویر شهرها و از نو خلق کرد ن تصویر شهری د ر 
ذهن شــهروند ان و گرد شگران به استراتژی های طراحی شهری خالق 
بستگی د اشــته و از آن به عنوان ابزاری برای تغییر تصاویر گذشته یاد 
می شود. می توان اذعان داشت که در د هه های گذشته ساخت و سازهای 
شــهری، نتیجه توســعه اقتصاد ی د ر جامعه بــود ه، د ر حالی که امروزه 
ماهیت طراحی شــهری و ســاخت و ســاز به ابزاری جهت توسعه و

پیشرفت فرهنگی اقتصادی بد ل گشته و د ر راستای آن مد یران شهری 
.)Gospodini, 2002( به برنامه های بازآفرینی شهری روی آورد ند

یکی از ویژگی های پروژه های بازآفرینی شــهری، ترویج و ســاخت 
پروژه های بزرگ و فاخر با طرح های شهری خالقانه است که می توانند 
به شاخص موفقیت پروژه بد ل شوند. با بررسی های صورت پذیرفته این 
نتیجه حاصل گشــته که د ر اکثر پروژه های فوق ســاختمان های جد ید 
د ارای کاربری هــای فرهنگی بود ه و د ر راســتای برگزاری روید اد های 
فرهنگی مورد بهره برد اری قرار می گیرند از جمله این مراکز می توان به 
ســالن های برگزاری همایش، مؤسسات آموزش عالی، مراکز فرهنگی، 
موزه ها اشــاره نمود که به عنوان بخشی از سیاست های جذب سرمایه و 

.)Hubbard, 1995( جمعیت محسوب می گرد ند
ایجاد تصویری جذاب و خوشایند تر از شهر به عنوان معیاری اقتصاد ی 
با جذب بیشتر ســرمایه، ساکنین جد ید و گرد شــگران رابطه مستقیم 
داشــته، به گونه ای که د ر این میان حضور گرد شگران فرهنگی جهت 
شــرکت د ر گرد همایی ها یا کنفرانس ها، فســتیوال و جشــنواره های 
فرهنگی تأثیرگذار اســت و د رآمد اقتصاد ی را برای شهر و شهروند ان 

.)Bradley et al., 2002( نوید می د هد
حفاظت و احیاء میراث فرهنگی

هــد ف از حفاظت ســاختمان ها و مناطق مهم تاریخــی، معماری و 
فرهنگی، ایجاد یک محیط شــهری غنی تر می باشــد که گذشته را با 
حال پیونــد می د هد. حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی نقش مهمی 
را د ر فرایند های بازآفرینی شــهری فرهنگ محور ایفا می کند. ترکیب 
به هم پیوسته و نماد ین از مؤلفه کالبد ی میراث، بناهای یاد مانی و متن 
فرهنگی شــهر و عملکرد ها و تعامالت اجتماعــی و فرهنگی همراه با 
زند گی روزمره شهری توسط مجموعه ای از نشانه ها و نماد های کالبد ی 
و غیر کالبــد ی بر د رک ارزش های فرهنگ شــهری د ر عرصه عمومی 

مؤثر است )حبیب و حسینی نیا، 1392(. 
حفاظــت از میــراث تاریخی و فرهنگــی، عامــل آفرینش محیطی 
منحصر به فرد و مکانی با تجلی کالبد ی توأم با هویت محلی محســوب 
می شــود. ســاختمان های تاریخی منحصربه فرد، به عنوان ابزاری د ر 
راستای ایجاد حس غرور و هویت سازی ساکنین شهر شناخته می شوند 
و از جنبــه اقتصاد ی نیز، به عنوان ابزاری جهت جذب ســاکنین جد ید 

عمل می کند.
گردشگری فرهنگی

از آنجایی که شــهرهای بــزرگ به عنوان مقاصد گرد شــگری مطرح 
می باشند، صنعت گرد شگری نقش مهمی د ر اقتصاد این جوامع ایفاکرد ه

و د ر نتیجه تغییرات چشــمگیری د ر توسعه شهرها خواهد د اشت و این 
به معنی جذب تعد اد زیاد ی گردشــگر است که سبب افزایش د رآمد و 

.)Law,1993( ایجاد مشاغل د ر شهرهای مقصد گرد شگران می شود
د ر سال 1985 سه گزارش مختلف در انگلستان منتشر شد که از اید ه 
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گرد شگری به عنوان کاتالیزوری د ر بازآفرینی فرهنگی حمایت می کرد 
)Shaw& Williams, 1994(. این گزارش بر سه عنصر کلید ی ایجاد
شــغل با هزینــه پایین ، به کارگیــری نیروی انســانی زیاد د ر بخش

فرهنگــی، توان بالقــوه تأثیرات فزایند ه محلی د ر گرد شــگری تأکید 
می کرد ند. د ر نتیجه توسعۀ تسهیالت فرهنگی به احیاء کالبد ی مناطق 
شهری و ورود گرد شــگران و بازد ید کنند گان کمک نمود ه و عاملی د ر 

.)Law,1993( راستای ارتقاء وجهۀ شهر د ر د نیای خارج می باشد
به طورکلی می توان اذعان د اشت که حفاظت از ساختمان های میراثی 
کــه د ر باال ذکر گرد ید، ابزاری مهم جهت تقویت ماهیت منحصربه فرد 
شــهرها و مراکز شــهری و افزایش جذابیت های گرد شگری فرهنگی 
محسوب می شــود. د ر بســیاری از موارد، پروژه های بزرگ بازآفرینی 
شــهری د ر اثر بخشــی فعالیت های گرد شــگری فرهنگــی و ایجاد 
تجارت های مرتبط با فرهنگ، موفق عمل کرد ه اند. اشــاعه گرد شگری 
فرهنگی بــه عنوان ابزاری کارآمد د ر امر حفاظت از میراث و توســعه 
د ر بافــت تاریخی می تواند به عنوان راه حلــی برای بازآفرینی فرهنگی 

محسوب شود )امین زاد ه و د اد رس، 1391(.

 بررسی مصادیق
استانبول 

با بررســی شهر استانبول می توان اذعان د اشــت که باتوجه به سابقه 
فرهنگی برجســته این شــهر، بازآفرینی شــهری براســاس برخی از 
اســتراتژی های مشــترک فرهنگی از جمله احیاء محله های فرهنگی، 
بازسازی ســایت های میراثی، موزه ها، برگزاری روید اد های بین المللی، 

صنایع فرهنگی و اجرای پروژه های خالق صورت پذیرفته است. 
بازآفرینی شــهری د ر شــهر اســتانبول به عنوان یک ابزار د ر جهت 
توسعه فرهنگی پذیرفته شد ه اســت، که در این طبقه بند ی پروژه های 
شهری بازآفرینی به عنوان راهکاری در راستای جلوگیری از پراکند گی 
مراکز شــهری، جلوگیری از زوال فرهنگی، تاریخــی، منابع طبیعی و 
انسان ســاخت، ممانعت از ایجاد نابرابری های اجتماعی پذیرفته شــد ه 

.)Ercan, 2011( است
د رنتیجه، بازآفرینی شــهری به عنوان یک فرایند برنامه ریزی بســیار 
پیشــرفته و جایگزیــن فرایند قد یمی سیســتم برنامه ریزی شــهری 
استانبول مطرح است و نقش نظارتی د ولت د ر به کارگیری سیاست های 
بازآفرینی شهری و تد وین قوانین ویژه مناطق جد ید جهت نظارت های

 زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است و اکثریت این برنامه ریزی های 
شــهری و مد اخالت د ر بافت، د ر مقیاسی فراتر از مقیاس محلی مطرح 

.)Geambazu, 2014( می باشند

پروژه های بازآفرینی شهری در شهر استانبول
از پروژه های بازآفرینی شــهری فرهنگ محور د ر شهر استانبول ترکیه 

می توان به سه پروژه زیر اشاره نمود. ) شکل3(
- پروژه بازآفرینی شهری بند ر گاالتا؛

- پروژه بازآفرینی شهری بند ر حید ر پاشا؛
.)Erbas, 2007( پروژه بازآفرینی شهری کارتال -

)Source: Erbas, 2007(شکل 3. پروژه های بازآفرینی شهری د ر شهر استانبول

پروژه بازآفرینی شهری بندر گاالتا
منطقــه گاالتا از موقعیت مهمی در منطقه تاریخی شــهر اســتانبول 
برخــورد ار بــود ه و به عنــوان یکــی از مراکز مهم اقتصاد ی شــهر و 
فعالیت های بازرگانی و بند رگاهی شــناخته می شود. سکونت گروه های 
نژاد ی، مذهبــی و فرهنگی مختلف د رمنطقه گاالتــا نیز حائز اهمیت 

.)Erbas, 2007( می باشد
د ر اواسط قرن بیســتم این بند ر یکی از بناد ر فعال در استانبول بود ه، 
لیکن واقع شــد ن آن د ر مرکز شهر د ر ســال 1980 و نامناسب شد ن  
بخش بند رگاه به د لیل افزایش ترافیک کشتی و وسایل باربری چهره ای 
نامناسب به این بند ر بخشــید ه بود که د رسال 1986 این بند ر بر روی 
ورود و عبور و مرور وســایل باربری وحمل و نقل د ریایی بسته شد و به 

مکانی برای حمل و نقل مسافران بد ل گرد ید.
منطقۀ پروژه زمینی د رحد ود 100000 مترمربع با هد ف ســاخت یک 
بند ر کروز، هتل پنج ستاره، مراکزخرید، رستوران ها، کافی نت ها، مکان

تفریحی مانند کافه ها، ســالن های سینما و تئاتر، پارک خود رو می باشد 
)شــکل 4(. ولیکن نکته حائز اهمیت این است که تمرکز اصلی پروژه، 
یافتن و برجســته ســاختن آثار تاریخی متعلق به این منطقه تاریخی

 د ر راســتای بازآفرینی فرهنگی، اقتصاد ی به صورت توأمًا بود ه است 
.)Sijakovic, 2010(
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سیاست های بازآفرینی فرهنگ محور در پروژه بند ر گاالتا
سیاست های بازآفرینی فرهنگ محور د ر پروژه بند ر گاالتا به شرح زیر 

می باشد:
- استفاد ه از ترکیب کاربری ها و ایجاد محیط توسعه شهری با حاکمیت 
کاربری های فرهنگی به گونه ای که کاربری های جد ید ســبب تهد ید و 

به خطر افتاد ن ارزش های فرهنگی میراث تاریخی نگرد د.
- اســتقرار بخش های مرتبط با تولید محصــوالت فرهنگی و صنایع 
د ستی محلی د ر بافت تاریخی که بر نقش موثر مرد م، صاحبان، مد   یران 

و متولیان د ر باز زند ه سازی صنایع فرهنگی تأکید د ارد.
- محافظــت از مکان هــای تاریخی به عنوان نماد هــای فرهنگی و 
تاریخی کشــور که عاملی د ر جهت اصالت و هویت بخشــی ارزش ها و 

میراث تاریخی و محلی و بومی محسوب می گرد د.
- حمایــت از معمــاری خالقانه و مفهومی که بــه نقش مهم آن د ر 
افزایش کیفیت تصویرذهنی شــهروند ان د ر بافت تاریخی اذعان شد ه 

است.
- ایجــاد کاربری هــای فرهنگی مانند ســالن های ســینما و تئاتر و 
کنسرت، کتابخانه، نمایشگاه های د ائم و موقت جهت برگزاری مراسم و 
جشن های محلی د ر راستای ارتقای سطح فرهنگی شهروند ان و جذب 
گرد شگران فرهنگی که راهکاری د ر جهت تباد الت فرهنگی محسوب 

.)Erbas, 2007( می گرد د
- هم گرایی کاربری های فرهنگی و اقتصاد ی و تأکید بر گرد شــگری 
 Goksin&( فرهنگی کــه ضامن منافع اقتصــاد ی منطقه می باشــد

.)Muderrisoglu, 2005

پروژه بازآفرینی شهری بندر حیدرپاشا
بند ر حید رپاشا د ر سمت آسیایی شهر استانبول و د   ر ورود ی تنگه بسفر 
که منطقه ای صنعتی اســت، واقع می باشد )شــکل5( از آنجا که این

 بند ر د ارای موقعیتی استراتژیک بود ه و به عنوان محل تقاطع راه های 
د ریایی، بزرگ راه ها و مسیر راه آهن شناخته می     شود، اهمیت آن افزایش 

.)Erbas, 2007( می یابد
علل انتخاب بند ر حید رپاشــا به عنــوان منطقه ای جهت اجرای پروژه 

بازآفرینی شهری را می توان به شرح زیر بیان نمود:
- د ارا بود ن توان ارتباطات و حمل ونقل قوی د ر بخش آســیایی شهر 
اســتانبول و وجود پایانه قطار حید رپاشا که بخشی از میراث تاریخی و 

نقش مهمی د رحمل و نقل بین قاره ای و حمل و نقل مسافر د ارد.
- واقع شــد ن بند ر د رنقطه ای استراتژیک د ر تنگه بسفر، که موفقیت 

اقتصاد ی پروژه را تضمین می نماید.
- وجــود میراث تاریخــی د ر منطقــه مانند: مرکز نظامی ســلیمیه، 
د بیرستان حید رپاشا، د انشــگاه مرمره، برج د ختر، اسکود ار و قاضیکوی 

.)Sijakovic, 2010( بازار
بندر  پــروژه  در  فرهنگ محور  بازآفرینی  سیاســت های 

حیدرپاشا
- ارائه طرح آسمان خراش های هفتگانه که از هفت تپه استانبول الهام

 گرفته شد و منبعث از زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی منطقه 
می باشد.

- ارائه طرح هتل پنج ســتاره، مراکزهمایــش، مناطق تجاری، مراکز 
خرید، اد اری و مســکونی که د ر تمامی موارد ذکر شــد ه معیار اصالت

فرهنگــی به عنوان یکــی از با اهمیت ترین معیارها جهت ســنجش 
ســیر فرهنگی پروژه فــوق مورد توجه قــرار گرفتــه و بهره گیری از 
مصالــح بومــی، ســبک های معماری بومــی و ســنت های بومی د ر 
.)Ozkan &Frison, 2008( )6 پروژه تأکید شــد ه اســت )شــکل
- تأکید بر جاذبه های میراث فرهنگی منطقه از طریق طراحی فضاهایی
 جهت گرد همایی، برگزاری مراســم و جشــن های مرتبط با فرهنگ
 و برگزاری نمایشــگاه های فصلی و ســالیانه جهت جذب گرد شگران
 فرهنگی د ر این اماکن تاریخی با هد ف زند ه نگاه د اشتن آنها که خود

 

)Source: Erbas, 2007( شکل 4. پروژه بازآفرینی شهری بند ر گاالتا
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حاصل نگرش هماهنگ به حفاظت و بازآفرینی شهری د ر محیط  های 
تاریخی و مد یریت محیط های واجد ارزش فرهنگی می باشد.

- حفاظت از تنوع عناصر فرهنگی و یافته های باستان شناسی و ایجاد 
موزه فرهنگ د ر این منطقه که در جهت آگاهی و افزایش سطح د انش 

جامعه نسبت به ارزش های فرهنگی موجود صورت پذیرفته است.
- بهره گیــری از مشــارکت های مرد می د ر فعالیت هــای فرهنگی و 
اجتماعی د ر فضای باز شهری که به منظور حفاظت و احیاء روید اد های 
فرهنگــی و جلوگیــری از جابجایی و عد م جایگزینی ســاکنان بافت 

.)Erbas, 2007( تاریخی صورت پذیرفته است
پروژه بازآفرینی شهری منطقه کارتال

منطقه کارتال د ر شــهر اســتانبول به عنوان یکی از مناطق بازآفرینی 
شهری جهت اجرای پروژه های کالن مقیاس انتخاب شد ه است و این 
مرکز شهری مکانی د ر راستای جذب سرمایه د ر سطح بین المللی و ملی 
د ر نظر گرفته شد. بر اساس این اید ه طرح پروژه بازآفرینی منطقه کارتال 
به مســابقه بین المللی گذاشته شد و شرکت معماری مشهور زاها حد ید 

جایزه اول این رقابت را از آن خود نمود )شکل 7(
)Erbas & Tansel,2011(

فرایند تغییرات شهری د ر این منطقه بر د و محور اصلی استوار است:
- جابجایــی و غیر تمرکز نمود ن مناطق صنعتــی موجود د ر منطقه و 

به کارگیری و بهره برد اری از صنایع خالق جایگزین؛
- گسترش و تمرکز بر کاربری های فرهنگی، اجتماعی و خد ماتی.

علــل انتخاب منطقه کارتال به عنــوان منطقه ای جهت اجرای پروژه 
)Jones, 2004( :بازآفرینی شهری را می توان به شرح زیر بیان نمود

- منطقــه کارتال به عنــوان منطقه ای صنعتی متــروک با مالکیت 
خصوصی که طول عمر اقتصاد ی آن به اتمام رسید ه، شناخته می شد.

- تصمیم به تغییر شکل ساختار مسکونی موجود د ر منطقه به این علت 
که فضای کافی جهت توسعه و بازسازی آن بخش موجود بود.

- توان کافی مبنی بر توانایی تبد یل این منطقه به مرکز ثانویه بخش 
آسیایی شهر استانبول مشاهد ه می شد.

- منطقه کارتال د ارای قابلیت از لحاظ ارتباط مستمر با مراکز حمل و نقل
 هوایی و ریلی د ر راستای ورود مسافران و گرد شگران می باشد.

سیاست های بازآفرینی فرهنگ محور در پروژه کارتال
- ایجاد مرکزی با جاذبه های فراوان د رســمت آســیایی استانبول با 
بهره گیری از سیســتم شــبکه ای نرم5 که فاقد حــق مالکیت بود ه و با 

استراتژی های کاربرد ی و خط آسمان متنوع طراحی شد ه است.
- طراحی مرکزی بین المللی که منعکس کنند ه هویت مد رن استانبول 
باشد، به گونه ای که با توجه و احترام به ویژگی های فرهنگی و سنتی و

 بــد ون مخد وش نمود ن چشــم اند ازهای طبیعــی و فرهنگی منطقه 
صورت پذیرد.

- ساختار واحد های مسکونی د ر ترکیب با کاربری های قابل انعطاف و 
فضای باز شهری تعریف شد ه است.

)Source: Sijakovic, 2010( شکل 5. محد ود ه پروژه بازآفرینی شهری بند ر حید رپاشا

)Source: Emlakjet, 2012( شکل 6. پروژه بازآفرینی شهری بند ر حید رپاشا
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)Source: Hadid, 2015(  شکل 7. پروژه بازآفرینی شهری منطقه کارتال که توسط شرکت شرکت معماری زاها حد ید طراحی گرد ید ه است

منطقه کارتال- 2013بندر حیدر پاشا- 2003بندر گاالتا- 1998مصادیق

 

)Bianet, 2015()Sondakikahaberleri, 2015(, 2015()Hadid, 2015(

کاربری های 
فرهنگی

•استفاد ه از ترکیب کاربری ها و ایجاد محیط توسعه 
شهری با حاکمیت کاربری های فرهنگی

محصوالت  تولید  با  مرتبط  بخش های  •استقرار 
فرهنگی و صنایع د ستی محلی

سینما،  سالن های  مانند  فرهنگی  کاربری های   •
تئاتر و کنسرت و کتابخانه

• طراحی فضاهای گرد همایی، برگزاری مراسم 
برگزاری  و  فرهنگ  با  مرتبط  جشن های  و 

نمایشگاه های فصلی

•ایجاد موزه فرهنگ

مجاورت  در  فرهنگی  فضاهای  و  کاربری ها  •طراحی 
بخش مسکونی، تجاری، اد اری د ر راستای ایجاد پیوند 

بین جاذبه های فرهنگی و منافع اقتصاد ی

فعالیت های 
فرهنگی در فضای 

عمومی شهری

د ر  مرد می  مشارکت های  از  بهره گیری   •
باز  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در فضای 
شهری به منظور حفاظت و احیای روید اد های 
عد م  و  جابجایی  از  جلوگیری  و  فرهنگی 

جایگزینی ساکنان جد ید د ر بافت تاریخی

•بهره گیری از فضاهای باز عمومی با امکان برگزاری 
جشنواره ها، مراسم فرهنگی و اجتماعی نماد ین

ترکیب 
فعالیت های 

فرهنگی با طراحی 
شهری خالقانه

• حمایت از معماری خالقانه و مفهومی در راستای 
بافت  د ر  ذهنی شهروند ان  تصویر  کیفیت  افزایش 

تاریخی

• طراحی فضاهای فرهنگی جهت 
برگزاری فعالیت های مرتبط با 

بهره گیری از مصالح بومی، سبک های 
معماری بومی و سنت های بومی

پارک  وطراحی  بازعمومی  ازفضاهای  بهره گیری   •
سالمت و محیط زند گی، فضای سبز د ر مناطق تفریحی 
جذابیت  افزایش  جهت  د ر  د ریاچه  و  ساحلی  بخش  و 

کالبد ی فضاهای پیرامون

فضاهای  در  ساکنان  فضاهایی جهت حضور  •طراحی 
باز شهری انعطاف پذیر

حفاظت و احیای 
میراث فرهنگی

عنوان  به  تاریخی  مکان های  از  محافظت   •
نماد های فرهنگی و تاریخی کشور عاملی د ر جهت 
اصالت و هویت بخشی ارزش ها و میراث تاریخی 

و محلی و بومی

• تأکید بر جاذبه های میراث فرهنگی

زند ه  هد ف  با  تاریخی  جاذبه های  از  •حفاظت 
به  هماهنگ  نگرش  حاصل  آنها  داشتن  نگاه 
محیط های  د ر  شهری  بازآفرینی  و  حفاظت 

تاریخی

• مد یریت محیط های واجد ارزش فرهنگی

سطح  باال برد ن  و  تاریخی  مناطق  زوال  از  حفاظت   •
فرهنگ عمومی

گردشگری 
فرهنگی

برگزاری  جهت  موقت  و  د ائم  نمایشگاه های   •
مراسم و جشن های محلی د ر راستای ارتقاء سطح 
فرهنگی  گرد شگران  جذب  و  شهروند ان  فرهنگی 

د ر جهت تباد الت فرهنگی

با  مرتبط  جشن های  و  مراسم  برگزاری   •
و  فصلی  نمایشگاه های  برگزاری  و  فرهنگ 
د ر  فرهنگی  گرد شگران  جذب  جهت  سالیانه 

اماکن تاریخی

•ارتقاء سطح گرد شگری فرهنگی

پرجنب  جاذب،  منطقه ای  عنوان  به  آب نما  طراحی   •
فرهنگی  فرآیند های  گسترش  اید ه  با  زیبا  و  جوش  و 

گرد شگری

جد ول 1.  بررسی تطبیقی مصاد یق از نظر مؤلفه های تأثیرگذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ محور
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- طراحی کاربری ها و فضاهای فرهنگی د ر مجاورت بخش مسکونی، 
تجاری، اد اری که د ر راســتای ایجاد پیونــد بین جاذبه های فرهنگی و 
منافع اقتصاد ی و د ر نتیجه افزایش ســرزند گی اقتصاد ی، د ر بازآفرینی 

منطقه صورت پذیرفته است.
- بهره گیری از فضاهای باز عمومی و طراحی پارک سالمت و محیط 
زند گی فضای ســبزد ر مناطق تفریحی و بخش ســاحلی و د ریاچه د ر 
جهت افزایــش جذابیت کالبد ی فضاهای پیرامــون و امکان برگزاری 
جشــنواره ها، مراسم فرهنگی و اجتماعی نماد ین که بیانگر د ید گاه های 

حفظ محیط طبیعی در مجاورت محیط های تاریخی می باشد.
-طراحــی آب نما به عنوان منطقه ای جــاذب، پرجنب و جوش و زیبا 
با اید ه گســترش فرایند های فرهنگی گرد شــگری کــه به عنوان زیر 

ساخت های تکمیلی پروژه مذکور از آن یاد می شود.
-تأکید بر حفظ پاید اری اجتماعی د ر پروژه، که اهم اهد اف آن عبارت

از: حفاظت از زوال مناطق تاریخی، باال برد ن ســطح فرهنگ عمومی، 
ارتقاء ســطح گرد شــگری و مناطق تفریحی، حضــور د ر فضاهای باز 

.)Ozkan & Frison, 2008(شهری انعطاف پذیر می باشد

 یافته های پژوهش
مقایســه سه پروژه بازآفرینی شهری د ر شــهر استانبول ترکیه  حاکی 
از آن اســت که سیاســت های فرهنگی، واجد مؤلفه هایی تأثیر گذار بر 
بازآفرینی شــهری می باشد که د ر این راســتا فعالیت های فرهنگی و 
صنایع فرهنگی خالق، نیروی محرکه برای بازآفرینی شهری محسوب 
شد ه و می توان اذعان د اشت که این صنایع به عاملی د ر راستای توسعه 

شهری و منطقه ای بد ل گرد ید ه است )جد ول1(. 
به بیان د یگر بررســی، مقایســه و تجمیع مصاد یق، حاکی از آن است 
که بازآفرینی شــهری فرهنگ محور تحت تأثیر مؤلفه های فرهنگی از 
جمله کاربری های فرهنگی، فعالیت هــای فرهنگی د ر فضای عمومی 
شــهری، ترکیب فعالیت هــای فرهنگی با طراحی شــهری خالقانه، 
حفاظــت میــراث فرهنگی و گرد شــگری فرهنگی بود ه کــه با توجه 
بــه د وره زمانی اجرای ایــن پروژه ها نکات زیر منتــج خواهد گرد ید:

- پروژه های توســعه شــهری فرهنگ محور فرصــت بهره برد اری از 
مکان های صنعتی پیشــین و متروکه را د ر بافت شهری فراهم آورد ه و 
جایگاهــی جد ید و اختصاصی به مکان های میراثی، فرهنگی و تاریخی 

بخشید ه که این نکته د ر هر سه پروژه به وضوح به چشم می خورد. 
-از اهد اف راهبرد های بازآفرینی فرهنگی د ر پروژه های مذکور، ترغیب 
توســعه گردشــگری بود ه و که در نتیجه آن چرخه های سود مند ارتقاء 
تصویر ذهنی، هویت بخشی و سرمایه گذاری د ر بافت  فعال گرد ید ه است.

- تنوع عملکرد ها و کاربری های فرهنگی تفریحی د ر گذر زمان افزایش 
یافته و ارتباط و تعامالت اجتماعی فرهنگی کاربران و گرد شــگران نیز 

ارتقاء یافته است.
- فعالیت هــای فرهنگی و طراحی معمارانــه خالق حاصل از اهمیت 
د اد ن به سیاســت های فرهنگی، د ر گذر زمان تفاوت یافته و به ســمت 

ابراز د ر فضاهای عمومی شهری سوق د اد ه شد ه است.
- ارتقاء فعالیت های فرهنگي با »پویایي و جهت یابي به سوي آیند ه« 
پیوند د ارند که د ر تغییر سیاســت های فرهنگی تأثیرگذار بر بازآفرینی 
شــهری مؤثر بود ه و د ر پروژه بازآفرینی منطقــه کارتال به وضوح به 

چشم می  خورد.
- انعطاف پذیری کاربری های فرهنگی و بســتر شــکل گیری آنها از 
موارد شــاخص پروژه های فوق می باشد که د ر پروژه بازآفرینی منطقه
 کارتال از قد رت بیشتری بهرمند و از سایر پروژه ها شاخص تر بود ه است.

 نتیجه گیری
با توجه به مطالعات فوق می توان اذعان د اشــت که بازآفرینی شهری 
فرایند ی آهسته بود ه و سیاست هایی که صرفا مبتنی بر توسعه کالبد ی 
می باشند با تأخیر به یک راهبرد جهت موفقیت آن به ویژه د ر بافت های 
شــهری د چار رکود صنعتی، بد ل می گرد د. بهره گیری از سیاست های 
فرهنگی، قابلیت تبد یل شــهر یا منطقه شــهری را بــا ارتقاء جذابیت  
مکان، افزایش قابل توجه شرکت های فرهنگی و خالق افزایش خواهد 
د اد. همان طورکه د ر مطالعات مورد بررســی قــرار گرفت، د ر مصاد یق 
فــوق تالش بر این بود ه تا د ر برنامه های بازآفرینی شــهری از نیروی

 محرکه فرهنگ بد ون د ر نظر گرفتن مشخصات مکانی بهره برد ه شود. 
د ر اد امه  سیاست و راهبرد های فرهنگی که معیارهایی کلید ی موفقیت 

بازآفرینی شهری فرهنگ محور محسوب می شوند، ارائه گرد ید ه است:
- صنایــع فرهنگی و خالق، نیروی محرکه جهت بازآفرینی شــهری
محسوب شــد ه و می توان اذعان د اشــت که این صنایع به عاملی د ر

 راستای توسعه شهری و منطقه ای بد ل گرد ید ه است.
- صنایع فرهنگی و صنایع خالق عاملی د ر جهت توسعه اقتصاد محلی

 و اشتغال زایی محسوب می گرد د.
-توجه به فرهنگ، هنر و میراث ابزارهایی د ر راســتای ایجاد و تقویت 

هویت بومی محسوب می گرد د.
-بازآفرینی فرهنگ محور و به تبع آن اجرای پروژه های فرهنگی باعث 

افزایش احساس تعلق شهروند ان می شود.
- فرهنگ و صنایع خالق فرهنگی د ر بازآفرینی شهری بعد عملکرد ی 
این مراکز را تقویت نمود ه و حضور گرد شــگران فرهنگی را پر رنگ تر  

می نماید.
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- پروژه های شاخص بازآفرینی فرهنگ محور عاملی د ر راستای بهبود 
کیفیت زند گی شــهری محسوب شــد ه و منافع اجتماعی و اقتصاد ی 

شهروند ان را نیز د ر نظر دارد.
- فضاهای باز و ســازگار و محیط های فعــال و فرهنگی غنی باعث 
جذب گرد شــگران فرهنگــی و افزایش و اســتقبال از حضور آنان د ر 

محیط ها می شود.
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