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چکیده
بیان مسئله: امروزه بسیاری از شهرها دچار رکود حیات اجتماعی- اقتصادی هستند که منجر به کاهش 
جذابیت آنها شده است. در این راستا، بهره گیری از فرهنگ در قالب فرایند بازآفرینی فرهنگ مبنا به عنوان 
راه حلی نوین، مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است و این ادعا وجود دارد که این فرایند قادر است 
تا ضمن حل مشکالت موجود، شهرها را برای ورود به عرصه های رقابتی آماده سازد. از این رو شناسایی 

مفهوم بازآفرینی فرهنگ- مبنا، مؤلفه ها و اصول تأثیرگذار آن بر رقابت پذیری شهری حائز اهمیت است.
هدف: این پژوهش سعی دارد تا با بررسی مفاهیم، اندیشه های نظری و داده های به دست آمده، اصول دخیل 

در موفقیت فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا در راستای رقابت پذیری را استخراج کرده و تحلیل کند. 
روش تحقیق: روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی 
است. در بخش توصیفی از نوع مطالعات زمینه یابی و در بخش تحلیلی، از نوع مطالعات اکتشافی- کتابخانه ای 
است. این پژوهش همچنین از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مصاحبه به 

عنوان ابزار گردآوری داده ها و روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است.
به  فرهنگ  از  بهره گیری  با  مبنا  بازآفرینی فرهنگ-  نشان می دهد که  پژوهش  دستاوردهای  نتیجه گیری: 
عنوان موتور محرکۀ توسعه، سعی دارد تا از طریق چهار مؤلفۀ صنایع خالق و فرهنگی، آفرینش مکان و 
خلق محالت فرهنگی، گردشگری فرهنگی و رویدادمداری و برندسازی شهری، شهرها را برای حضور در 
عرصه های رقابت پذیری آماده کرده و مزیت رقابتی آنها را در مقایسه با شهرهای رقیب ارتقا بخشد. بر اساس 
یافته ها، این امر از طریق پایبندی به اصول هفتگانه از جمله سرمایه محوری و زایندگی فرهنگ، شکوفایی 
صنایع خالق و فرهنگی، شبکه سازی و خلق جاذبه های شهری، پایداری فرآیند بازآفرینی فرهنگ- مبنا، 
تبلیغات و روابط بین الملل، برندسازی رقابتی مبتنی بر فرهنگ و آفرینش مکان های رقابتی و سودآور ممکن 

می شود.
واژگان کلیدی: بازآفرینی فرهنگ- مبنا، رقابت پذیری شهری، تحلیل محتوای کیفی. 

     *. این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري فاطمه مرادی تحت عنوان »تبیین 
رقابت پذیری«  راستای  در  مراکز شهری  در  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی  الگوی 
است که به راهنمایي دکتر زهراسادات سعیده زرآبادی و مشاورۀ دکتر حمید 

ماجدی در دانشکدۀ عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم 
و تحقیقات تهران ارایه شده است.

.z.zarabadi@srbiau.ac.ir ،09121078853 : نویسندۀ مسئول .**
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مقدمه و بیان مسئله
از دهۀ 1960، بسیاری از شهرها به دلیل تحول از صنعت گرایی 
و  اقتصادی  اجتماعی،  حیات  رکود  دچار  صنعت زدایي،  به 
کاهش  سبب  مسائل  این  جملگی  شدند؛  زیست محیطی 
برنامه ریزان شهری را وادار  جذابیت شهرها شد و مدیران و 
 Garcia, )ر. ک.  نوین کرد  راهی  یافتن  برای  به چاره جویی 
316-315 :2004(. در این هنگام بود که استفاده از اصطالح 
سرمایه گذاری فرهنگی رواج یافت؛ در نتیجه به عنوان تعاملی 
بین اقتصاد نمادین و اقتصاد سیاسی از فرهنگ توسعه یافته، 
جدید،  پارادایم  این  در  آمد.  پدید  شهری«  نوعی»رنسانس 
رنسانس شهری، فرهنگ را به عنوان نوعی استراتژی مصرف، 
مناطق  و  شهرها  برنامۀ  در  شهری،  تصویر  ایجاد  و  تولید 
توسعه یافته و حتی درحال توسعه و شهرهای در حال ظهور 
ترکیب کرد )Evans, 2001: 2(. بنابراین فرهنگ به پیوندی 
بین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد و در محور 
برنامه ریزی شهری و فضایی قرار گرفت. از اواسط دهۀ 1980 
و با آغاز فرایند جهانی شدن و تغییر اقتصاد به اقتصاد مبتنی 
اقتصاد شکل  بر  مبتنی  نوعی خالقیت  در شهرها  دانش،  بر 
گرفت و منجر به سوار شدن پتانسیل رشد صنایع فرهنگی 
بر اقتصاد شد که عنصر فرهنگ را به فرآیندهای کارآفرینی و 
نوآوری شهری اضافه کرد. این امر باعث ایجاد پدیده ای جدید 
برای شهر و سیاست های فرهنگی شد که همان ظهور فرایند 
بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا و کاربرد آن به عنوان ابزاری 
برای بازاریابی شهری بود. در نتیجۀ این سیر تاریخی، امروزه 
استفاده از فرایند بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا در بسیاری از 
شهرهای سرتاسر جهان مورد توجه و استقبال مدیران شهری 
قرار گرفته است؛ به طوری که با توجه به »کونگ«1 )2007(، 
در دو دهۀ گذشته شهرهای سرتاسر جهان به طور فعاالنه ای 
به دنبال رقابت پذیری در عرصه های فرهنگی هستند )به نقل 
از Zhong, 2015: 165(. از طرفی با توجه به تمایل شهرها 
برای ورود به عرصه های جهانی، رقابتی بی پایان برای جذب 
ایجاد شده  سرمایه، گردشگر و رونق کسب وکار بین شهرها 
مورداستفاده  استراتژی های  که  دارد  وجود  ادعا  این  و  است 
در فرایند بازآفرینی فرهنگ-مبنا با تمرکز بر عنصر فرهنگ، 
قادر هستند تا ضمن حل بسیاری از معضالت موجود در ابعاد 
اجتماعی و اقتصادی، شهرها را برای ورود به عرصه های رقابت 

ملی و بین المللی آماده سازند. 
با توجه به اینکه عدم درک صحیح مدیران شهری از فرهنگ 
به عنوان یک سرمایۀ ارزش آفرین سبب شده است تا بسیاری 
از سرمایه های تاریخی و فرهنگی موجود در شهرها و به تبع، 
مزایای رقابتی حاصل از آنها مورد بی توجهی و انحطاط قرار 
گیرند، سؤالی که در اینجا به عنوان پرسش اساسی پژوهش 
مطرح می شود، این است که بازآفرینی شهری فرهنگ-مبنا از 

طریق چه مؤلفه هایی می تواند بر قدرت رقابت پذیری شهرها 
با  تا  دارد  سعی  حاضر  پژوهش  رو  این  از  باشد؟  تأثیرگذار 
بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا  هدف تبیین چگونگی تأثیر 
باب  در  نظری  مفاهیم  بررسي  به  شهری،  رقابت پذیری  بر 
و  پرداخته  شهری  رقابت پذیری  و  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی 
از طریق کنکاش در داده های کیفی به دست آمده، به تبیین 
اصول اساسی فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا و برقراری ارتباط 

منطقی آن با افزایش قدرت و مزیت رقابتی شهرها بپردازد.

مبانی نظری تحقیق
امروزه اصطالح »بازآفرینی فرهنگ- مبنا« تبدیل به بخشی از 
واژگان برنامه ریزی و توسعه شده و اهمیت رو به افزایش آن از 
Griffiths, Griffiths, Bas�( 1990 قابل مشاهده است  دهۀ

sett & Smith, 2003:162(. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش2 
)DCMS( »بازآفرینی« را به عنوان »آوردن جان تازه، زندگی 
و نشاط درون جامعۀ بیمار، صنعتی و ایجاد مناطق پایدار و 
بهبود بلندمدت برای کیفیت زندگی محلی تعریف می کند« 
از  از نظر »لیچفیلد«3 )1992(، هدف   .)DCMS, 2004: 4(
بازآفرینی حرکت به سوی شهر پایدار است و به این منظور 
از تقویت قدرت  سه هدف اصلی دنبال می شود که عبارتند 
محیط شهری.  کیفیت  بهبود  و  مسکن  ایمنی  شهر،  رقابتی 
است  مداخله گرایانه  فعالیت  یک  اصل  در  شهری  بازآفرینی 
مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی  و   )Leary & McCarthy, 2013(
به عنوان رویکردی از فرایند بازآفرینی شهری، بر استفاده از 
یا موتور  به عنوان یک کاتالیزور  فرهنگ و فعالیت فرهنگی 
این  اغلب  بازآفرینی تمرکز دارد و  برای فعالیت های  محرک 
فعالیت ها در استراتژی های برندسازی مجدداً مکان استفاده 
بنابراین برای درک   .)Evans & Shaw, 2004: 5( می شوند
مرتبط  زمینه های  از  رایزنی  نوعی  نیازمند  خود  آرمان های 
فرهنگی  سیاست  اجتماعی،  سیاست  شهری،  سیاست  با 
به  توجه  با   .)Evans, 2005: 968( است  هنری  سیاست  و 
می توان  را  فرهنگ-مبنا  بازآفرینی   ،)1390( »لطفی« 
اخیر  دهۀ  دو  در  شهری  بازآفرینی  رویکرد  اصلی ترین 
هدف  با  و  راهبردی  جایگاهی  در  فرهنگ  کاربست  دانست؛ 
دستیابی به سازوکار اقتصادی و پررونق که می تواند متضمن 
شهرها  برای  فرهنگ گرا  چهره ای  و  باشد  توسعه ای  اهداف 
می گذارد  احترام  دیروز  کالبد  به  رهیافت  این  کند.  ترسیم 
به  دیروز،  ساختارهای  با  همخوانی  در  را  نو  ساختارهای  و 
این ترتیب می افزاید و محتوا و کارکردی را ارائه می دهد که 
آن،  زیرساخت  و  اجتماعی  و  فرهنگی  جریان  آن  روساخت 
سازوکار اقتصادی و پربازده است. این ایده، چارچوب مفهومی 
کلی و جدید را برای حمایت از هنر، فرهنگ و نیز تحقیقات 
مهم تر فراهم کرده است و می تواند از طریق انواع بسیاری از 
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ابزارها از جمله معماری، ساختمان های میراثی، جشنواره ها، 
رویدادها و هنرهای نمایشی دنبال شود )Smith, 2007:2(؛ 
کاتالیزور  عنوان  به  ویژه  طور  به  عمده  رویدادهای  واقع  در 
شده اند؛  دیده  شهری  بازآفرینی  فرایندهای  برای  مؤثر 
با  همراه  گردشگری  استراتژی های  ادغام  به  قادر  آنها  زیرا 
برنامه ریزی شهری بوده و می توانند اعتماد به نفس، غرور و 
 .)Garcia, 2004:104( افتخار جامعۀ محلی را افزایش دهند
»بیلی و همکاران«4)2004(، استدالل می کنند که بازآفرینی 
محلی  »مردم  که  می دهد  ارائه  را  چارچوبی  مبنا  فرهنگ- 
را قادر به ایجاد دوبارۀ حس مالکیت مکان و فضا« می کند. 
»بنابراین فرهنگ یک جنبۀ اساسی از میانجی گری و تبیین 
نیاز اجتماع است« )Evans, 2005: 959(، به طوری  که یکی از 
اثرات بالقوۀ بازآفرینی فرهنگ- مبنا عالوه بر ثبات اقتصادی، 
شهرها  از  درکی  رویکرد  این  است.  اجتماعی  مثبت  اثرات 
 Bianchini,( می دهد  ترویج  فرهنگی  نهادهای  عنوان  به  را 
با بخش های  1993:9( و شامل سیاست های فرهنگی همراه 
دیگر از قبیل برنامه ریزی می شود )Lutz, 2005:7(؛ همانطور 
که  »زوکین« نیز مستقیماً به سیاست های متناظر فرهنگی 
 Kim,( اشاره می کند بازآفرینی شهری  توسط  آن  و هدایت 

.)2016:135
استدالل کرد که  آورده شده می توان  تعاریف  در  با کنکاشی 
بازآفرینی فرهنگ-مبنا اقدامی جامع و یکپارچه است که با 
به  شهری،  زوال  به وجودآورندۀ  عوامل  در  مکاشفه  بر  تأکید 
و  مستمر  بهبود  نوعی  به  دستیابی  و  شرایط  اصالح  دنبال 
کیفی در وضعیت کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی 
این  اساسی  تفاوت  است.  آن  از  بخشی  یا  شهر  اقتصادی  و 
رویکرد با سایر رویکردهای اخیر بازآفرینی شهری، تمرکز بر 
فرهنگ به عنوان کاتالیزور و هدایت کنندۀ فرایند بازآفرینی 
است. مهم ترین ادعای این رویکرد، ایجاد پایگاهی با ثبات برای 
اقتصادی  رونق  نتیجه  در  و  اقتصادی  خلق جریانات سازندۀ 
شهر است و به این منظور بر اصولی از قبیل ایجاد رویکردی 
منابع  مانند  موجود،  منابع  از  حفاظت  برای  استراتژیک 
منابع  و  ثروت  خلق  همچنین  و  انسانی،  و  کالبدی  طبیعی، 
از  بازآفرینی  روساختی  جنبه های  در  سرمایه گذاری  جدید، 
قبیل امکانات فرهنگی- اجتماعی و نیز جنبه های زیر ساختی 
اقتصادی  زیرساخت های  و  کالبدی  زیرساخت های  همچون 
تا ضمن  دارد  تأکید  کسب وکار  و  اشتغال  کارآفرینی،  مانند 
رونق سازوکار  برای شهر، موجبات  فرهنگ گرا  خلق چهرای 
بازآفرینی  دلیل  همین  به  آورد.  فراهم  را  شهری  اقتصاد 
استراتژی های  ادغام  طریق  از  تا  دارد  سعی  مبنا  فرهنگ- 
به  منجر  رویدادمداری،  و  شهری  برندسازی  گردشگری، 
منحصربه فرد ساختن یک شهر، خلق جاذبۀ شهری و ایجاد 
که  همان گونه  سرمایه گذاری شود.  برای  اقتصادی  گرایشات 

بازآفرینی فرهنگ- مبنا اساساً رویدادهای فرهنگی را پوشش 
است  بدیهی   .)Gunay & Dokmeci, 2011: 214( می دهد
و  استراتژیک  چهارچوبی  نیازمند  مهم،  این  به  دستیابی  که 
اهدافی بلندمدت است. در این راستا، آنچه مورد تأکید مجدد 
بازآفرینی فرهنگ- مبنا قرار دارد، توجه به مشارکت همه جانبۀ 
خصوصی،  دولتی،  بخش های  جمله  از  شهری  کنشگران 
و  هنرمندان  جامعه،  خالق  طبقات  غیردولتی،  سازمانهای 
شهروندان عادی است؛ همانطور که »بلسی« و همکارانش5 
)2012( نشان داده اند، شرط اساسی برای یک توسعۀ محلی 
مبتنی بر فرهنگ عملی، حضور مکانیسم حکومت اجتماعی 
است که افراد و گروه ها را تشویق می کند تا ذاتاً برای بهبود 
فرایندهای جمعی از طریق مشارکت در فعالیت های فرهنگی 
داشته  انگیزه  مشارکت،  از  اشکال جدیدی  ترویج  منظور  به 
Blessi, Tremblay, Sandri  & Pilati, 2012: 398�(  باشند
399(. از مهم ترین دالیل توجیه استفاده از رویکرد فرهنگی 
جنبه ای  عنوان  به  فرهنگ  ماهیت  شهری،  بازآفرینی  برای 
اساسی و مشترک در زندگی اجتماعی شهروندان یک شهر 
است. از این رو، فرهنگ قادر است تا کششی متقابل را میان 
انسان و مکان ایجاد کرده و قوام بخشد؛ همان گونه که با توجه 
بازآفرینی  در  مکان  آفرینش  فرایند   ،)2017( »تولیس«  به 
شهری فرهنگ- مبنا، مبتنی بر دارائی های شهری است که 
بر همکاری و مشارکت اجتماعی )Toolis, 2017( برای ایجاد 

یک چشم انداز مشترک تأکید می کند. 

واکاوی مفهوم رقابت پذيری شهری
رقابت پذیری  مفهوم  تعریف  به  اقدام  متعددی  اندیشمندان 
شهری کرده اند؛ »دیز«6 و »جوردانو«7 )2001( رقابت پذیری 
شهری را انتقال تالش کنشگران سیاست محلی برای ایجاد، 
دارایی های  شالودۀ  مجدد  تجهیز  و  تکمیل  بهره برداری، 
تعریف  دارائی ها می پندارند.  به  بدهکاری ها  تبدیل  و  شهری 
دیگر، تعریف ارائه شده توسط »وبستر«8 و »مولر«9 )2000( 
از  است  عبارت  رقابت شهری  که  اظهار می کنند  آنها  است. 
توانایی یک منطقۀ شهری برای تولید و فروش مجموعه ای از 
تولیدات )کاال و خدمات( که ارزش باالیی )نه لزوماً کمترین 
قیمت( را در رابطه با محصوالت مشابه دیگر مناطق شهری 
ارائه می دهد. موارد غیرقابل مبادله، همچون خدمات محلی، 
»تورک«11  و  »لور«10  است.  رقابت پذیری  معادلۀ  از  بخشی 
)1999(، ادعا می کنند که رقابت پذیری شهری عبارت است 
از: »درجه ای که شهرها می توانند کاال و خدماتی تولید کنند 
که با معیارهای گسترده بازارهای منطقه ای، ملی و بین المللی 
بپیوندد، در حالی که به طور همزمان موجب افزایش درآمد 
واقعی، بهبود کیفیت زندگی برای شهروندان و ارتقای توسعه 
پایدار می شود« )Shi, 2012: 35(، همانطور که  به شیوه ای 
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»اندروز«12 )2001( معتقد است که رقابت بی قرار بین شهرها 
به شدت به مفهوم کیفیت زندگی )QOL(، وابسته است. از 
تعاریف ارائه شدۀ جدیدتر می توان به تعریف ارائه شده توسط 
توانایی  را  رقابت پذیری  او  کرد؛  اشاره   )2009( »سینکین« 
فرهنگ،  سرمایه،  تکنولوژی،  اطالعات،  جریان  جذب  برای 
مردم و سازمان هایی که در منطقه هم تلقی می شوند، توانایی 
استانداردهای  و  زندگی  کیفیت  گسترش  و  نگهداری  برای 
محیط  یک  خلق  توانایی  اندازه  به  محلی،  ساکنان  زندگی 
 .)Sinkiene, 2009:49( ابتکاری نوآورانه در آن تعریف می کند
رقابت پذیری  »یو«14)2005(  »لی«13و  دیدگاه  از  همچنین 
شهری »ظرفیت جذب، ضبط، تصرف، کنترل و تبدیل منابع 
و  زندگی  کیفیت  بهبود  منظور  به  ثروت  یا  ارزش  ایجاد  به 
پایداری شهری یک شهر در محیط خارجی مشخص« است. 
»کرسل«15و »نی«16)2006( اظهار داشته اند که رقابت پذیری  
»مرتبه ای است که یک شهر یا منطقۀ شهری در مقایسه با 
درآمد،  آوردن شغل،  فراهم  به  قادر  رقیبش،  سایر شهرهای 
امکانات فرهنگی و تفریحی، درجه ای از استحکام اجتماعی، 
حکومت و محیط زیست شهری باشد که جذب ساکنان جدید 

 .)Kresl & Ni, 2006(  »را هدف قرار داده است
شهری  رقابت پذیری  که  داشت  اذعان  می توان  بنابراین 
بر  عالوه  و  بوده  شهر  یک  اقتصادی  عملکرد  از  فراتر  بسیار 
تمرکز بر شاخص هایی چون ضریب درآمد نسبتاً باال، ضریب 
سطح اشتغال و بهبود نرخ رشد اقتصادی، به بهبود امکانات 
فرهنگی، هنری و تفریحی، بهبود هویت و استحکام اجتماعی 
و همچنین بهبود محیط کالبدی نظر دارد. در واقع به واسطۀ 
که  است  رقابت پذیری شهری  عمل  وسعت  و  اهداف  همین 
ناگسستنی  و  تنگاتنگ  پیوندی  در  را  مفهوم  این  می توان 
توصیف  دیگر  موضوع  دانست.  زندگی  کیفیت  مفهوم  با 
رقابت پذیری به عنوان یک توانایی برای شهر، منطقه یا کشور 
پایه  اهداف  مهمترین  از  که  کرد  استدالل  می توان  و  است 
حفظ،  زمینۀ  در  شهر  یک  توانمندساختن  رقابت پذیری،  در 
نیز  و  پایدار شهری  و  باارزش  منابع  و  دارائی  و خلق  جذب 
توانایی فروش مجموعه ای از این منابع است. از طریق تقویت 
ارتقای  و  ثبات  به  می توان  که  است  منابع  همین  توسعۀ  و 
استانداردهای زندگی دست یافت و به ارتقای جایگاه و رتبۀ 
رقابت پذیری شهری  زمینۀ کسب شاخص های  یک شهر در 
امیدوار بود. بنابراین منابع طبیعی، تاریخی، فرهنگی- هنری 
انسانی  سرمایۀ  ارزشمندی چون  منابع  کنار  در  اجتماعی  و 
که خود شامل دانش، نوآوری و خالقیت، فناوری اطالعات و 
جریان ارتباطات، مهارت و شایستگی و ... است، مجموعاً منابع 
ظرفیت  ایجاد  و  رقابتی  عرصه های  به  ورود  جهت  موردنیاز 
رقابت موفق در بازار جهانی هستند و می توانند یک شهر را 
در سطوح منطقه ای، ملی و فراملی تبدیل به مکانی سودآور 

کنند. از این رو و با توجه به مباحث ذکر شده، می توان نتیجه 
گرفت که توسعۀ پایدار شهری، بهبود استانداردها و کیفیت 
هستند.  شهری  رقابت پذیری  اهداف  مهم ترین  از  زندگی 
بر اساس یافته های حاصل از مرور ادبیات نظری، جمع بندی 
رقابت پذیری  و  مبنا  فرهنگ-  شهری  بازآفرینی  از  مفهومی 
بررسی  که  همانطور  است.  شده  آورده   1 تصویر  در  شهری 
ادبیات نظری نشان می دهد، پژوهشگران متعددی به بررسی 
این  از  برخی  پرداخته اند.  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی  فرایند 
مطالعات، خروجی های قابل توجهی در راستای رقابت پذیری 
شهری را مورد توجه قرار داده اند و مهم ترین آنها عبارتند از :
- »اولیوریا«17 )2015(، در پژوهشی تحت عنوان »فرهنگ 
آلتو«،  پالو  بازآفرینی شهری  فرایند  موتور محرکۀ  عنوان  به 
به  قدیمی  صنعتی  شهرهای  اقتصادی  تغییرات  بررسی  به 
فرایند  از  استفاده  با  خالق،  و  تکنیکی  نوآور،  سرزمین های 
تغییرات،  این  است  معتقد  وی  میپردازد.  شهری  بازآفرینی 
به  را  تاریخی  قلمروهای  و  صنعتی  تولیدات  مجدد  تفسیر 
رقابت  عرصۀ  در  ارزشمند  داراییهای  که  نمادین،  ارزش های 
در  پژوهش،  این  بر اساس  می بخشد.  بهبود  هستند  جهانی 
و  فرهنگی  صنایع  مبنا،  فرهنگ-  شهری  بازآفرینی  فرایند 
ایجاد مشاغل جدید و رشد  برای  پتانسیلی  به عنوان  خالق 
تقویت  به  که  است  شده  شناخته  رسمیت  به  اقتصادی 
رقابت های منطقه ای شهرها کمک می کند. پژوهشگر نتیجه 
از  حاصل  نوآورانۀ  اقتصاد  به  اقتصاد  تغییرات  که  می گیرد 
مزیت  بر  قابل توجهی  اثرات  دارای  مبنا،  فرهنگ-  بازآفرینی 

رقابتی شهرها است.
عنوان  تحت  پژوهشی  در   ،)2004( »شاو«19  و  »ایوانز«18   -
شواهد«  بررسی  انگلستان:  بازآفرینی  در  فرهنگ  »مشارکت 
بازآفرینی  فرایند  در  فرهنگی  فعالیت های  نقش  بررسی  به 
شهری و معرفی شاخص های دخیل در این فرایند می پردازند. 
آنها با بررسی بهترین نمونه های اعمال فرهنگ در پروژه های 
شهری، به دنبال تبیین تأثیر فرهنگ بر مؤلفه های اقتصادی، 
این  نتایج  هستند.  انگلستان  زیست محیطی  و  اجتماعی 
پژوهش نشان می دهد که جانمایي فرهنگ در قلب بازآفرینی 
مزیت  خلق  طریق  از  و  داشته  اقتصادی  خروجی  شهری 
داخلی،  سرمایه گذاری  توسعۀ  به  منجر  می تواند  رقابتی 
کسب وکار، خرده فروشی، اوقات فراغت، ایجاد شغل و ثروت و 
افزایش قیمت امالک شود. آنها همچنین نشان می دهند که 
در  گسترده تری  دامنۀ  تا  است  قادر  فرهنگ-مبنا  بازآفرینی 
ساخت انسجام اجتماعی و هویت محلی به دست آورد و منجر 
اعتمادبه نفس  اجتماعی،  سرمایۀ  ساکنان،  ادراک  بهبود  به 

ساکنان و ارتقای سطح آموزش و پرورش شود. 
- »سهند لطفی« )1390(، در مقاله ای تحت عنوان »بازآفرینی 
بر بن مایه های فرهنگی و کنش  تأملی  شهری فرهنگ مبنا: 
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تعریف خط مشی های  و  اهداف  تبیین  در  بازآفرینی«، سعی 
بازآفرینی شهری با توجه به استعدادها و پتانسیل های موجود 
دارد و با مرور سیر تحول جایگاه فرهنگ در فرایند بازآفرینی 
را شرح  بازآفرینی فرهنگ-مبنا  به  شهری، شرایط دستیابی 
ابعاد  داده و اهداف آن را ترسیم می کند. هدف بازشناسایی 
نتایج  است.  نظریه ای  و  نگاه نظری  از  رهیافت فرهنگ-مبنا 
تحقیق حاکی از آن است که آنچه بازآفرینی فرهنگ-مبنا را از 
رویکردهای پیشین مرمت شهری متمایز می کند، استفاده ای 
است که از مفهوم فراگیر فرهنگ و رویدادهای فرهنگی، به 
عنوان تسهیل کنندۀ جریان بازآفرینی و عامل رونق اقتصادی 

در قالب انواع فعالیت های مرتبط با هنر و فرهنگ می شود.

روش انجام پژوهش
روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی  و از حیث گردآوری 
داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ در بخش توصیفی با 
از  مستقیم  کاماًل  طور  به  پژوهش  داده های  اینکه  به  توجه 
گروه مورد مطالعه به دست آمده، از نوع زمینه یابی و در بخش 
این  است.  کتابخانه ای  اکتشافی-  مطالعات  نوع  از  تحلیلی، 
پژوهش همچنین از نوع مطالعات کیفی است که با استفاده 
از روش تحلیل محتوای کیفی و از نوع استقرائی انجام شده 
صورت  به  نمونه گیری  روش  و  داده ها  گردآوری  ابزار  است. 
هئیت  اعضاء  شامل  پژوهش  آماری  جامعۀ  است.  هدفمند 
علمی دانشگاه ها در گروه شهرسازی و نمونۀ آماری پژوهش 
دانشگاه های  شهرسازی  گروه  علمی  هیئت  اعضاء  شامل 
مطالعۀ  این  در  است.  تهران  علوم وتحقیقات  و  تربیت مدرس 
که  داشته اند  شرکت  شهرسازی  اساتید  از  نفر   10 کیفی 
مصاحبه با آنها به صورت حضوری، منظم و علمی انجام شده 

است. 

يافته ها
نوبت  متون،  آماده سازی  از  پس  استقرائی  تحلیل  شیوۀ  در 
شامل  فرایند  این  می رسد.  کیفی  داده های  سازماندهی  به 
کدگذاری باز، ایجاد طبقه ها و استخراج اصول است. در مرحلۀ 
کدگذاری باز مصاحبه های انجام شده به دقت بازخوانی شده 
و هر پاراگراف آن به یک یا چند واحد معنایی تقلیل یافته 
هستند.  موردنظر  پاراگراف  محتوای  توصیف کنندۀ  که  است 
مطالب  به  گسترده  متنی  اطالعات  تبدیل  کار  این  از  هدف 
خالصه و چکیده است. این واحدهای معنایی پس از بازخوانی 
یادداشت  کدگذاری  برگۀ  در  و  شده  جمع آوری  مجدد، 
شده اند. در مرحلۀ بعد، کدهای به دست آمده بر اساس تفاوت ها 
و شباهت هایشان طبقه بندی شده اند. از دسته بندی کدهای 
مقایسۀ  انجام  با  که  آمد  دست  به  طبقه   23 به دست آمده، 
مجدد، طبقاتی که نزدیکی محتوایی بیشتری با هم داشتند، 

زیرمجموعۀ مقوالت عام تر قرار گرفتند که منجر به تشکیل 
7 اصل از فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا شد. کدها، طبقات 
و اصول حاصل از مصاحبه و تحلیل محتوای کیفی در جدول 

)1( آورده شده است.

بحث
نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده )جدول 
بازآفرینی  فرایند  در  مهم  اصل  هفت  که  می دهد  نشان   )1
با  نخست  اصل  هستند؛  اهمیت  حائز  مبنا  فرهنگ-  شهری 
عنوان »سرمایه محوری و زایندگی فرهنگ« به منظور برقراری 
اتصال بین حوزۀ فرهنگ و اقتصاد، بر زایندگی و ارزش آفرینی 
فرهنگ تأکید دارد، به نحوی که منجر به ایجاد ارزش افزودۀ 
اقتصادی شود. مسلماً برای دستیابی به این مهم، نگرشی نو 
چراکه  است؛  فرهنگ شهری ضروری  به حوزۀ  همه جانبه  و 
شناخت  هنوز  ما،  مدیریت شهری  در  فعلی  نگرش  بر اساس 
جامعی از فرهنگ به عنوان یک سرمایۀ شهری وجود ندارد و 
در نهایت استفاده از ابزار فرهنگی در مدیریت شهرها، استفادۀ 
هدایت شده و هدفمندی نیست. در نتیجه به جای استفاده از 
ثروت  و  سرمایه  ایجاد  راستای  در  فرهنگ  زایندگی  نیروی 
پایدار، صرفاً درآمدهای زودبازده و سریع اقتصادی در کانون 
که  است  حالی  در  این  دارد.  قرار  مدیران  اقدامات  و  توجه 
دستیابی به درک عمیق از قدرت فرهنگ و عناصر فرهنگی 
شهر و برنامه ریزی در جهت استفاده از این قدرت در راستای 
ارزش آفرینی شهری، نه تنها بر ارتقای سرمایه های اقتصادی 
تأثیر می گذارد، بلکه از طریق ورود مردم و شهروندان به عنوان 
وارثان حقیقی فرهنگ، به فرایندهای شهری از جمله فرایند 
تقویت  و  بهبود  به  منجر  می تواند  مبنا،  فرهنگ-  بازآفرینی 
به  همه جانبه  توجه  امر،  این  الزمۀ  شود؛  اجتماعی  سرمایۀ 
فرهنگ و دارائی های آن و همچنین تالش برای امتداد دادن 
فرهنگ از گذشتۀ شهر تا حضور در زندگی معاصر شهروندان 
از طریق رویدادمداری است. نتایج حاصل از بررسی این اصل 
نشان می دهد که مدیریت شهری با نگاه سرمایه محور و تأکید 
جهت  در  را  مؤثری  گام های  می تواند  فرهنگ،  زایندگی  بر 

ورود به عرصۀ رقابت شهرها در مقیاس ملی بردارد.  
اصل دوم تحت عنوان »شکوفایی صنایع خالق و فرهنگی« 
است. بیشترین تأکید این اصل، به عنوان نوآورانه ترین روش 
فرهنگ-  شهری  بازآفرینی  فرایند  در  فرهنگ  از  استفاده 
بر  مبتنی  و خالقیت های  ابتکار  از  بهره گیری  و  ایجاد  مبنا، 
این  در  موجود  معنایی  واحدهای  بر اساس  است.  فرهنگ 
اصل، صنایع خالق و فرهنگی ضمن ایجاد منافع جدید برای 
بر  مثبت  تأثیرات  همچنین  و  فرهنگی  سیاست های  و  شهر 
هویت سازی و تغییر شکل چشم انداز شهری، می توانند منجر 
به ایجاد برندهای رقابتی شده و در نتیجه قدرت رقابت پذیری 
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تصویر 1. برداشت مفهومی از تعاریف بازآفرینی شهری فرهنگ-مبنا و رقابت پذیری شهری. مأخذ : نگارندگان.

شهرها را از طریق اتصال دو جریان فرهنگ و اقتصاد افزایش 
و  خالق  صنایع  که  نمود  استدالل  می توان  همچنین  دهد؛ 
شهری  بازآفرینی  فرایند  از  مهم  کانونی  عنوان  به  فرهنگی، 
فرهنگ- مبنا به دنبال ایجاد شکل نوینی از ارتقای اقتصاد 
از  اقتصاد  احیاء  بر  تأکید  که ضمن  نحوی  به  است؛  شهری 

از  بهره گیری  دنبال  به  فرهنگی،  هنری-  شکوفایی  طریق 
شهر  رقابتی  شخصیت  و  هویت  ارتقای  راستای  در  فرهنگ 
است. بنابراین از طریق بهبود کیفیت کالبدی و احیاء زندگی 
مسلماً  باشد.  داشته  نیز  اجتماعی  خروجی  می تواند  محلی، 
خلق  جهت  دقیق  برنامه ریزی  مهم،  این  به  دستیابی  الزمۀ 
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 اصول هاطبقه کدها رديف

 
 
 
1 

 آفرينی اقتصادی؛محوری به جای ارزشتأکيد بر سرمايه -
 اقتصادی؛ ۀتوليد ارزش افزود -
 شده از فرهنگ؛هدايت ۀمبنا به عنوان استفاد -بازآفرينی فرهنگ -
 مبنا؛ -لزوم نگاه به فرهنگ به عنوان يک عامل زاينده و مولد در بازآفرينی فرهنگ -
 ايجاد سرمايه؛ ۀهای تاريخی در عرصورود بناها/ بافت -
 اتصال زايندگی فرهنگ به اقتصاد و درآمد؛ -
 اجتماعی؛ ۀزايندگی فرهنگ از طريق رويدادمداری و نقش آن در افزايش سرماي -
 های فرهنگی و اجتماعی؛پرهيز از کسب درآمدهای سريع و زودبازده به دور از ظرفيت -
 های اقتصادی مرتبط با فرهنگ؛تأثير صنايع خالق و فرهنگی بر توليد ارزش -

 سرمايه محوری؛ -
 آفرينی فرهنگی؛ارزش -
 زايندگی فرهنگ؛ -
های کسب درآمد از ظرفيت-

 فرهنگی اجتماعی؛ 
 ارزش اقتصادی مبتنی بر فرهنگ؛-

گ
رهن

ی ف
دگ

زاين
ی و 

حور
ه م

ماي
سر

 

 
 
 
2 

 محور؛ -فرهنگهای ابتکارات و خالقيت -
 محور؛ -شکوفايی هنری فرهنگ -
 پذيری شهرها؛تأثير مثبت صنايع خالق و فرهنگی بر افزايش قدرت رقابت -
 سازی مبتنی بر فرهنگ؛تأثير صنايع خالق و فرهنگی بر برندسازی و هويت -
 ؛های اقتصادی مرتبط با فرهنگتأثير صنايع خالق و فرهنگی بر توليد ارزش -
   تأکيد بر تأثير طراحی به عنوان يک صنعت خالق بر تغيير مثبت برند رقابتی و کيفيت فضای  -

 شهری؛
 نقش صنايع خالق و فرهنگی بر توليد برندهای مرتبط و آفرينش مکان با شخصيت گردشگری؛ -

ندسازی رقابتی و خالقيت در بر -
 مداری فرهنگی؛هويت

خالقيت فرهنگی در آفرينش  -
مکان با ماهيت گردشگری 

 فرهنگی؛
 

گی
رهن

و ف
الق 

ع خ
ناي

ی ص
وفاي

شک
 

  

    
 
 
3 

 فرهنگی از طريق آفرينش مکان؛ هایهخلق مکان و قرارگا -
 مبنا؛ -نقش آفرينش مکان در ايجاد اقتصاد فرهنگ -
 پذيری شهری؛مبنا و رقابت -آفرينش مکان به عنوان نخستين گام ورود به بازآفرينی فرهنگ -
 پذيری؛رقابت مبنا و -اولويت آفرينش مکان و گردشگری فرهنگی در فرايند بازآفرينی فرهنگ -

 آفرينش مکان مبتنی بر فرهنگ؛ -
 آفرينش مکان رقابتی؛ -

ان
مک

ش 
رين

آف
ی 

ها آور
ود

و س
ی 

قابت
ر

 

 
 
4  

 های تاريخی؛ای از بناها/ بافتگردشگری از طريق شبکه هایهضرورت خلق چرخ -
 ضرورت توجه به نقش صنعت گردشگری در رونق شهرها؛ -
 گردشگری مبتنی بر فرهنگ؛ هایهخلق شبک -
 های فرهنگی؛پيوند برای توليد و تسريع فعاليتهای هماهميت ايجاد شبکه -
 پياده در تسهيل حضور مخاطبان؛ هایهکنقش شب -
 شهری با غلبه نقش عناصر فرهنگی؛ هایاهميت خلق کريدورها و پهنه -
 سازی بين فضاهای تاريخی از ملزومات آفرينش مکان فرهنگی؛شبکه -
 تأکيد بر جذب همزمان گردشگران داخلی و خارجی؛ -

 -پيوند فرهنگیهای همخلق پهنه -
 تاريخی؛

که گردشگری؛ هایخلق شبکه -
شب

ذبه
 جا

لق
و خ

ی 
ساز

ای
ه

 
ری

شه
 

جدول 1. طبقه ها و اصول بازآفرینی فرهنگ- مبنا. مأخذ : نگارندگان.
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5 

 اهميت نقش تبليغات در حوزه فرهنگی برای جذب گردشگر؛ -
 المللی در رونق گردشگری فرهنگی؛اهميت نقش ارتباطات بين -
 ها ملی در جذب گردشگر؛ضرورت توجه به نقش سه مؤلفه تبليغات، چهره شهر/ کشور و سياست -
 رقابتی؛  هایالمللی در ورود به زمينهنقش ارتباطات بين -
 توجه به اهميت خلق شعاری ويژه برای شهر؛ -
 پذيری در مقياس ملی؛توسعه اسناد و تبليغات در رقابت نقش -

 المللی؛ارتباط بين -
تبليغات و ترويج مبتنی بر -

 فرهنگ؛
 

لل
 الم

ين
ط ب

رواب
ت و 

يغا
تبل

 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 

 
 

 فرهنگی؛ هایهپايداری فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر پديد -
 المللی؛ود به رويدادهای بينرت تهيه سندهای ويژه شهری برای ورضرو -
 های مديريت شهری با سندهای ويژه شهر؛ضرورت هماهنگی تمام فعاليت -
 ضرورت وجود مدل بومی در توسعه و رونق گردشگری فرهنگی؛ -
  های مديريت شهری در تأثيرگذاری صنايع خالق و های کالن و سياستبر نقش برنامه تأکيد -

 پذيری شهرها؛فرهنگی بر قدرت رقابت
 و فرهنگی در اسناد فرادست توسعه؛ ضرورت تعيين جايگاه برای صنايع خالق -
 ضرورت درک صحيح و عميق از صنايع خالق و فرهنگی در بين مديران شهری؛ -
 های تاريخی؛نقش مديريت شهری در ترقيب گردشگران به بازديد از بافت توجه به -
 عمل؛ ۀتأکيد بر فرايند خلق گفتمان عمومی بين مردم برای ورود از شعار به عرص -
 ضرورت اصالح ساختار فکری و عملی مديريت شهری؛ -
 شهری؛ راد آگاه و دارای تحصيالت شهرسازی در ساختار مديريتضرورت استفاده از اف -
 سازی؛ها و دانشگاهيان در فرايند گفتمانNGOتأکيد بر نقش  -
 ريزی و آموزش از ملزومات رويدادمداری؛سازی، برنامهآگاهی -
 تأکيد بر نقش رويدادمداری شهری؛ -
 هدفمند از فرهنگ در سيستم و نظام مديريت شهری؛ ۀلزوم استفاد -
 مبنا؛ -بازآفرينی فرهنگ هایهای بين مؤلفتأکيد بر ايجاد فرايند چرخه -

 تهيه سندهای ويژه شهری در  -
 -راستای فرايند بازآفرينی فرهنگ 

 مبنا؛
سازی بومی از فرآيند مدل -

 مبنا؛ -بازآفرينی فرهنگ
 هایهتعيين جايگاه مؤلف-

مبنا در اسناد  -بازآفرينی فرهنگ
 شهری فرادست؛

 اصالح ساختار مديريت شهری؛ -
 عمومی؛سازی گفتمان -
يزی و ربرنامه سازی،آگاهی -

گ آموزش مديران و شهروندان؛
رهن

ی ف
رين

زآف
د با

راين
ی ف

دار
پاي

- 
بنا

م
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 تأثير مستقيم برندسازی مبتنی بر فرهنگ بر توليد ارزش رقابتی؛ -
 شهری؛ هایها و پهنهخلق برند در عرصه آيتم -
 شهرها در ايجاد هويت رقابتی؛ نقش تشخص و تفاوت -
 رقابتی؛ ۀاهميت پخش و توزيع تصوير ذهنی برای ورود به حوز -
 تأثير خلق برند شهری بر توليد يا آفرينش مکان؛ -
 پذيری شهری؛ م و دوطرفه بين برندسازی و رقابتارتباط مستقي -
 آفرينش مکان؛ ۀتوجه به ارتباط بين حوزه برندسازی شهری و حوز -

و آفرينش خلق برند فرهنگی  -
 مکان؛

 برندسازی رقابتی؛ -
سازی و خلق چهره متمايز تصوير -

 برای شهر؛
 تصوير ذهنی و خلق برند رقابتی؛ -
 بر  

نی
مبت

ی 
قابت

ی ر
ساز

رند
ب

گ
رهن

ف
 

 

ادامۀ جدول 1.

و بهره برداری از خوشه ها و زیرساخت های فرهنگی همراه با 
صنایع تکنولوژی باال است.

»آفرینش مکان های رقابتی و سودآور« به عنوان اصل سوم، 
بر مؤلفۀ آفرینش مکان از طریق کانون، کریدور و پهنه های 
فرهنگی- تاریخی و نقش آن بر بهبود اقتصاد شهری مبتنی 

بر فرهنگ تأکید می ورزد. در واقع می توان این گونه استدالل 
سه  در  فرهنگی  مکانیزم های  اتخاذ  و  مکان محوری  که  کرد 
بر گردشگری  اثربخشی مثبت  با  فعالیت و معنا،  بعد کالبد، 
فرهنگی و همچنین تشویق حضور صنایع خالق و فرهنگی 
به دلیل خلق مزیت مکانی، قادر است تا ضمن بهبود ساختار 
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و  سودآور  مکان های  خلق  به  منجر  شهری،  محلی/  اقتصاد 
افزایش توان رقابتی شهرها شود.

است  شهری«  جاذبه های  خلق  و  »شبکه سازی  چهارم  اصل 
لزوم  بر  فرهنگی،  ارزش آفرینی  به  دستیابی  منظور  به  که 
بر  مبتنی  شهری  شبکه های  و  چرخه ها  توسعۀ  و  خلق 
فرهنگ، به ویژه شبکه های گردشگری اشاره می کند. در واقع 
شبکه سازی فرهنگی در بافت شهر، از طریق خلق مکان به 
واسطۀ کانون، کریدور و پهنه های فرهنگی، به دنبال تسهیل 
حضور مخاطبان و تولید و تسریع فعالیت های فرهنگی است 
تا ضمن بهبود کالبدی و عملکردی فضای شهری، با جذب 
همزمان گردشگران داخلی و خارجی، منجر به ایجاد ارزش 
افزودۀ اقتصادی و ثروت شهری پایدار شود. در واقع می توان 
از  هم پیوند  و  مؤثر  پهنه های  و  ایجاد شبکه  نمود،  استدالل 
دارائی های فرهنگی- تاریخی، با تأثیر بر افزایش قدرت رقابت 
گردشگری، می تواند پایه های رقابت شهری در سطوح ملی و 

فراملی را تقویت نماید.
»تبلیغات و روابط بین الملل« به عنوان اصل پنجم، به اهمیت 
نقش ارتباطات و تبلیغات فرهنگ- مبنا، به عنوان یک صنعت 
در  ویژه  به  و  می پردازد  شهری  بازآفرینی  فرایند  در  خالق، 
راستای رونق صنعت گردشگری فرهنگی، بر گسترش روابط 
بینالمللی تأکید می ورزد. بر اساس این اصل، به منظور ورود 
انجام  جهت  برنامه ریزی  فراملی،  و  ملی  رقابت  عرصۀ  به 
تبلیغات مؤثر، خلق شعار و چهره ای منحصربه فرد برای شهر 
و همچنین بازنگری و اصالح سیاست های ملی باید در کانون 
سیاست های  اجرای  در  چراکه  گیرند.  قرار  اقدامات  و  توجه 
رقابت شهری، در کنار عواملی چون نوآوری، پایداری، کیفیت 
زندگی و ...، نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار پررنگ 
مسلماً  صحیح،  مدیریت  صورت  در  و  است  اهمیت  حائز  و 
دارائی های فرهنگی، دارای توانمندی الزم جهت برانگیختن 
ارتباطات و مقوله های مرتبط با آن، از جمله تبلیغات هستند.
اصل ششم تحت عنوان »پایداری فرایند بازآفرینی فرهنگ- 
مبنا«، بر لزوم پایداری فرایند بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا 
و پایداری فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر پدیده های فرهنگی، 
تأکید می ورزد و این مهم را از طریق تأکید بر نقش برنامه های 
کالن و سیاست های مدیریت شهری دنبال می کند. در واقع 
بررسی واحدهای معنایی موجود در این اصل نشان می دهد 
که به منظور دستیابی به پایداری این فرایند، نیاز به تعیین 
قبیل  از  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی  اساسی  مؤلفه های  جایگاه 
برندسازی  فرهنگی،  گردشگری  فرهنگی،  و  خالق  صنایع 
شهری و آفرینش مکان در اسناد فرادست و تعیین چشم انداز 
طرح های شهری است. همچنین خلق مدل های بومی و تهیۀ 
از  یک  هر  به  دستیابی  راستای  در  شهری  ویژۀ  سندهای 
مؤلفه های مذکور و با هدف ارتقای رقابت پذیری شهری باید 

موردتوجه قرار گیرد. مسلماً دستیابی به این اهداف، وابسته 
به اصالح ساختار فکری و عملی و همچنین حضور افراد آگاه 
افرادی که  و آموزش دیده در ساختار مدیریت شهری است؛ 
درکی عمیق از ظرفیت های فرهنگی شهر دارند و از طریق 
تمامی  تصمیم گیری،  و  تصمیم سازی  حوزه های  سازماندهی 
فعالیت های مدیریت شهری را با اسناد مذکور هماهنگ کرده 
آگاهی سازی،  ضابطه ای،  و  قانونی  ظرفیت سازی  طریق  از  و 
برنامه ریزی و آموزش نیروهای تخصصی و مردمی، به ایجاد 
بازآفرینی  فرایند  در  مؤلفه های دخیل  از  فرایندی چرخه ای 
شهری فرهنگ- مبنا بپردازند. در این صورت است که می توان 
افزایش قدرت رقابت پذیری  پایداری فرهنگی در راستای  به 

شهری امیدوار بود.
در نهایت اصل هفتم تحت عنوان »برندسازی رقابتی مبتنی 
بر فرهنگ  برندسازی مبتنی  ارتباط متقابل  به  بر فرهنگ«، 
و آفرینش مکان اشاره دارد. همان گونه که فرایند بازآفرینی 
و  فرهنگی  منابع  و  فرهنگ  از  بهره گیری  با  مبنا،  فرهنگ- 
و  مکان  آفرینش  برنامه های  مسیر  در  قرارگیری  همچنین 
گردشگری فرهنگی، می تواند منجر به خلق برند رقابتی برای 
شهر شود. همچنین خلق برند فرهنگی و رقابتی مکان قادر 
است از طریق بهبود کیفیت فضا، خلق چهره ای فرهنگی برای 
شهر و ترکیب نقش فرهنگی- هنری مکان با مجموعه ای از 
نام و نشان های تجاری، منجر به آفرینش مکان های فرهنگی 
شود. یافته های حاصل از واکاوی این اصل نشان می دهد که 
و  میراث  احیاء  ضمن  فرهنگ،  بر  مبتنی  رقابتی  برندساری 
بهره برداری از نقش تاریخی- فرهنگی شهر از طریق آفرینش 
و  دارائی  جذب  همچنین  و  محبوبیت  شهرت،  خلق  مکان، 
در  و  مکانی  مزیت  ایجاد  به  منجر  می تواند  باارزش،  منابع 
همچنین  شود.  شهرها  رقابت پذیری  قدرت  بهبود  نتیجه 
بر اساس یافته های حاصل از این اصل، می توان استدالل کرد 
که بین تصویرسازی فرهنگی مکان و برندسازی شهری ارتباط 
معنادار و دوطرفه ای وجود دارد؛ همان طور که تصویرسازی 
فرهنگی توسط ابزاری از برندسازی شهری، قادر است منجر 
به منحصر به فرد ساختن یک شهر و خلق جاذبه های شهری 
در  ویژه  به  را  شهرها  رقابت پذیری  قدرت  نهایت  در  و  شده 
زمینۀ رونق صنعت گردشگری ارتقا بخشد. با توجه به نظریات 
Plaza, González-Casimiro, Mor-( 20 و همکارانش «»پالزا
al-Zuazo & Waldron, 2014(، تصویر سازی مجدد مکان با 
رویکردهای مبتنی بر فرهنگ، دارای نقشی اساسی در توسعۀ 

اقتصادی شهرها است.
مرتبط  پژوهش های  سایر  با  پژوهش  یافته های  مقایسۀ 
دارد؛  نهایی  دستاوردهای  کلی  شباهت  از  نشان  انجام شده 
همان گونه که نتایج پژوهش اولیوریا )2015(، صنایع فرهنگی 
شهری  بازآفرینی  فرایند  از  پتانسیلی  عنوان  به  را  خالق  و 
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و  جدید  مشاغل  ایجاد  با  که  می کند  معرفی  مبنا  فرهنگ- 
رشد اقتصادی، به تقویت رقابت های منطقه ای شهرها کمک 
ارتقای مزیت رقابتی  می کند و بر اقتصاد نوآورانه به منظور 
بر  تأکید  با  نیز  نتایج پژوهش حاضر  تأکید می ورزد.  شهرها 
از  اساسی  به عنوان محوری  و فرهنگی  مؤلفۀ صنایع خالق 
صنایع  شکوفایی  اصل  بر  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی  فرآیند 
با  همچنین  پژوهش  این  می ورزد.  تأکید  فرهنگی  و  خالق 
عنوان  به  مکان  آفرینش  و  شهری  برندسازی  درنظرداشتن 
مبنا،  فرهنگ-  بازآفرینی  فرایند  پیاده سازی  محورهای 
برای  عمیق  ذهنی  تصویر  و خلق  معنادار  تفاوت  و  تشخص 
اساسی  ویژگی های  عنوان  به  را  گردشگران  و  شهروندان 
حاصل  یافته های  بر اساس  که  می داند  مذکور  محورهای 
فرایند  که  نمود  استدالل  می توان  داده ها،  کیفی  تحلیل  از 
و  مؤلفه ها  این  بر  تکیه  با  مبنا  فرهنگ-  شهری  بازآفرینی 
به ویژه  بهبود گردشگری و رقابت پذیری  بر  اصول، می تواند 
سرمایۀ  مؤلفه های  بر  که  اجتماعی  فرهنگی-  رقابت پذیری 
اجتماعی از قبیل ثبات و انسجام اجتماعی، احساس غرور و 
تعلق خاطر ساکنین و ضرورت توجه به زایندگی فرهنگ در 
باشد؛  تأثیرگذار  دارد،  اشاره  اجتماعی  همبستگی  و  سرمایه 
همانطور که ایوانز و شاو )2004( به این نتیجه رسیده اند که 
بازآفرینی فرهنگ- مبنا قادر است تا دامنۀ گسترده تری در 
ساخت انسجام اجتماعی و هویت محلی به دست آورد و منجر 
اعتماد به نفس  و  اجتماعی  سرمایۀ  ساکنان،  ادراک  بهبود  به 
نیز   )2004( »گارسیا«  پژوهش  نتایج  در  شود.  ساکنان 
شهری  بازآفرینی  فرهنگی  سیاست های  تأثیر  از  حمایت 
بر اساس  است.  اثرگذار  ساکنان  خاطر  تعلق  حس  بهبود  بر 
تا  دارد  سعی  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی  پژوهش،  یافته های 
ازطریق خلق محالت فرهنگی و تجهیز فرهنگی آنها، ضمن 
ایجاد مزیت مکانی، عملکرد این محدوده ها ر در زمینه های 
اقتصادی، فرهنگی و آموزش و پرورش بهبود بخشد؛ چنانچه 
که  می دهد  نشان  نیز   )2004( شاو  و  ایوانز  پژوهش  نتایج 
بازآفرینی شهری می تواند  گنجاندن فرهنگ در قلب فرایند 
سرمایه گذاری  توسعۀ  به  منجر  و  داشته  اقتصادی  خروجی 
داخلی، کسب وکار و خرده فروشی شود و گارسیا )2004( نیز 
فرهنگ را یک دارائی اقتصادی و یک کاالی قدرتمند می داند 
نتایج  است.  دادوستد  قابل  شهری  فضاهای  تولیدکنندۀ  که 
پژوهش انجام شده توسط سهند لطفی )1390( نیز فرهنگ را 
به عنوان عاملی تسهیل گر در فرایند بازآفرینی شهری معرفی 
مي کند و معتقد است که فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا از 
فعالیت های فرهنگی و هنری می تواند  از  طریق مجموعه ای 

موجب رونق اقتصادی شود.
نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش و در راستای پاسخ به پرسش 

اقدامی  فرهنگ-مبنا  بازآفرینی  گفت  باید  پژوهش  اساسی 
جامع و یکپارچه است که با بهره گیری از فرهنگ به عنوان 
موتور محرکۀ توسعه، هم باعث اصالح شرایط و دستیابی به 
نوعی بهبود مستمر و کیفی در وضعیت کالبدی، اجتماعی، 
فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی می شود و هم دستیابی 
با  می دهد.  قرار  هدف  را  شهری  رقابت پذیری  ارتقای  به 
توجه به یافته های پژوهش، بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا 
سعی دارد تا از طریق چهار مؤلفۀ صنایع خالق و فرهنگی، 
آفرینش مکان و خلق محالت فرهنگی، گردشگری فرهنگی 
و رویدادمداری و برندسازی شهری، مزیت رقابتی شهرها را 
در مقایسه با شهرهای رقیب ارتقا بخشد. بنابراین این رویکرد 
توانایی  ایجاد  که ضمن  اجرا شود  و  تعریف  گونه ای  به  باید 
در بازگرداندن نشاط و حیات شهری، شهرها را برای حضور 
در عرصۀ رقابت منطقه ای، ملی و حتی فراملی آماده سازد. 
مهم ترین نکته  توجه همزمان به پیشبرد اهداف کمی و کیفی 
در فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا در راستای رقابت پذیری به 
عنوان یک برنامۀ استراتژیک است. نکات مهم دیگر در این 

زمینه به شرح زیر است:
به  باید  اقتصادی  اهداف  سایۀ  در  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی 
دنبال ایجاد کارآفرینی، افزایش ضریب اشتغال، ارتقای سطح 

درآمد و در مجموع بهبود نرخ رشد اقتصادی باشد؛
باید قادر به تقویت هویت و استحکام اجتماعی باشد؛

باید امکانات فرهنگی و هنری را بهبود بخشد؛
ملی  و  منطقه ای  بازار  در  فعال  حضور  برای  را  شهرها  باید 
آماده کرده و در بلندمدت آن را بر کنترل گرایشات بازار ملی 

و فراملی توانمند سازد؛
شهری  دارائی های  حفظ  ضمن  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی 
جدید  دارائی های  و  ثروت  خلق  و  جذب  دنبال  به  موجود، 
تاریخی،  طبیعی،  منابع  شامل  منابع  این  مهم ترین   باشد. 

فرهنگی-هنری، اجتماعی و نیز سرمایۀ انسانی می شود.
با توجه  باید   اتخاذ رویکرد بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا 
به اهداف توسعۀ پایدار بوده و از طریق ارتقای استانداردهای 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم  زندگی، موجبات 

آورد. 
پیشنهادات  پژوهش،  عملی  دستاوردهای  بر اساس  همچنین 

زیر ارائه می شود :
درک فرایند بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا به عنوان رویکردی 
سیاست های  موازی  حرکت  بر  تأکید  و  یکپارچه  و  جامع 

کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی با سیاست های فرهنگی؛
لزوم تلقی فرهنگ به عنوان عاملی زاینده و مولد در فرایند 
بر  مبتنی  اصول  کاربست  از طریق  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی 

سرمایه محوری و ارزش آفرینی هنری و فرهنگی؛
به  فرهنگ  زایندگی  اتصال  و  تولید  فرایند  به  فرهنگ  ورود 
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ادغام  از  استفاده  با  درآمد  و  اقتصاد  اجتماعی،  ابعاد سرمایۀ 
مکان،  آفرینش  فرهنگی،  و  خالق  صنایع  استراتژی های 
در  برندسازی شهری  و  رویدادمداری  و  فرهنگی  گردشگری 
ایجاد  به  توجه  ضرورت  و  مبنا  فرهنگ-  بازآفرینی  فرایند 

فرایند چرخه ای بین استراتژی های مذکور؛
ضرورت ورود بناها و بافت های تاریخی مراکز شهری به عرصۀ 
ایجاد سرمایۀ پایدار و اجتناب از تمرکز صرف بر درآمدهای 
سریع و زودبازده و به دور از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی؛
یادگیری از تجارب عملی بازآفرینی فرهنگ- مبنا، تأکید بر 
بومی سازی فرایند و لزوم توجه همزمان به بهبود امکانات و 
شرایط محیطی برای ساکنان، گردشگران داخلی و خارجی؛ 

مشارکت  طریق  از  محلی  ظرفیت سازی  به  توجه  ضرورت 
فرایند  در  محلی جریان ساز  نهادهای  ایجاد  و  محلی  جوامع 

بازآفرینی فرهنگ- مبنا؛
ضرورت توجه به پایداری فرایند بازآفرینی شهری فرهنگ- 
مبنا از طریق ایجاد اسناد شهری راهبردی و مدل سازی بومی؛

از  شهری  مدیریت  عملی  و  فکری  ساختار  اصالح  ضرورت 
شهرسازی  تحصیالت  دارای  و  آگاه  افراد  از  استفاده  طریق 
از  عمیق  شناخت  منظور  به  شهری  مدیریت  ساختار  در 
دارایی های شهری و استفادۀ هدفمند از فرهنگ در سیستم و 

نظام مدیریت شهری؛
ضرورت تأکید فرایند بازآفرینی فرهنگ- مبنا به خدمات رسانی 
و رفع نیازهای اولیه و کیفی فضا به عنوان ملزومات ورود به 

عرصه های رقابتی؛
عاملی  عنوان  به  شهرها  اقتصادی  ساختار  تقویت  ضرورت 

تسهیل گر در فرایند بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا؛
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