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چکیده

از ویژگیهای جداییناپذیر تحول در شهرها ،ارزش اقتصادی و نمادینی است که صنایع فرهنگی آنها را به ارمغان
آورده است .شهر و خصوصاً مراکز تاریخی آن ،به نوبه خود ،همچون مجموعهای از منابع فرهنگی عمل میکنند که
عرصههای خالقانهای برای تولید و مصرف فرهنگی ،زمینههای رقابت با هریک از دیگری ،افزایش جذابیت شهر در
سرمایهگذاری بالقوه و بهبود تعامل با جوامع محلی و ایجاد مکان خاطرهانگیز را فراهم میکند .عالوه بر اینها ،توانایی
این بخش در رشد شهر میتواند شاخص مهمی در ظرفیتهای نوآورانه بخشهای دیگر شهر و اقتصاد گسترده آن
در سطح منطقهای و ملی باشد.
محلههای فرهنگی مبتنیبر نوآوری ،انعطافپذیری ،ایدهپروری و تغییرپذیری درعین حفاظت ارزشهای تاریخی
متداوم میتوانند راهنما و شاخصی مفید برای مجموعهای از تحوالت گسترده و مؤثر بر اقتصاد محله و شهر و توسعه
صنایع خالق را فراهم کنند .ازاینرو ،توسعه صنایع خالق ازطریق راهکار ایجاد مناطق خالق و فرهنگی بهعنوان
کلیدی برای توسعه منطقه و تغییر چشمانداز محلههای تاریخی ،مهمترین ضرورت این مقاله است .هدف از مقاله
حاضر ،تبیین راهکاری در راستای توسعه اقتصاد خالق در بافتهای تاریخی با تأکید بر بنمایههای فرهنگی و تاریخی
و همچنین تبیین راهبردی خالقیتمدار ،برای نیل به تکوین نظام یکپارچه بازآفرینی شهری و کسب هویتی جدید
و ارتقای تصویر شهر در عرصههای رقابت بوده؛ که با روشی کیفی و شیوهای توصیفی و تحلیلی مبتنیبر مرور اسناد
و مدارک و تبیین در نمونهموردی به آن پرداخته شده است .درنهایت مقاله ،محرکهای تبیین محله فرهنگی درون
بافتهای تاریخی را در نمونه مورد مطالعه ،اللهزار ،پیشنهاد میدهد.

کلیدواژگان :بازآفرینی شهری ،صنایع خالق ،سیاستهای فرهنگی ،اقتصاد خالق ،محله فرهنگی ،اللهزار.
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همزمان با حذف صنعت ،نوع سوم اقتصاد یا اقتصاد متکیبر
فعالیتهای خدماتی ،رشد چشمگیری مییابد؛ تاآنجا که کمتر
از یک دهه ،اصلیترین نوع از فعالیتهای شهری را شامل
میگردد .در این ارتباط ،فرآیند خدماتیشدن مهمترین عامل
شکلدهنده به شهرها دانسته میشود (.)Burgel, 2000
بسیاری از طرحهای بازآفرینی شهری برای تبدیلکردن
پهنههایی از شهر که روزگاری در خدمت تجارت سنتی و
اقتصاد نوع اول و دوم قرار داشته است ،به شکل مراکزی برای
ارائه خدمات عمومی و تخصصی در سطوح ملی و بینالمللی
به انجام رسیده است .تداوم راهحلهای فرهنگی و تکثر
بیش از پیش جلوههای حیات فرهنگی شهرها ،مطمئنترین
شیوه سیاستگذاری در احیای بنیانهای کالبدی و اجتماعی
شهرها و بازآفرینی فضاها و محیطهای شهری به شمار میرود
( .)Griffiths, 1993در تکامل فرآیند کاربست ابزار فرهنگی
در طرحهای بازآفرینی شهری نوآورانهترین روش ،استفاده
از صنایع خالق و رویکرد محله فرهنگی است .لذا این مقاله
با هدف بررسی و شناخت ابعاد محله فرهنگی بهعنوان یک 
مکانیسم علّی برای حضور صنایع خالق و نقش آن در بازآفرینی
شهری با بررسی و تمرکز بر محتوای مفهومی و نظری صنایع
خالق ،به تبیین یک محله فرهنگی درون محله تاریخی،
اللهزار ،در راستای بازآفرینی شهری میپردازد .همچنین ،با
تبیین رابطه بین مفاهیم محلههای فرهنگی و صنایع خالق،
در نهایت نشان میدهد که سیاستگذاران برای رسیدن به
نتایج موفقتر بازآفرینی شهری بهخصوص بافتهای تاریخی،
ضروری است به سیاستهای توسعه و تمرکز صنایع خالق
بهعنوان موضوع پیوند بین اقتصاد و فرهنگ ،توجه نمایند.
پیشینه پژوهش
محلههای فرهنگی و خالق بهعنوان ابزار اصلی سیاست
شهری ،با هدف تقویت اقتصاد خالق ،نقش مؤثری بر
بازآفرینی محله و شهر دارند ( .)Landry, 2008مطالعات
نشان میدهد ،خالقیت انسانی نهایت منابع اقتصادی است
( )Florida, 2002و صنایع قرن بیستویکم بهطور فزایندهای
به تولید دانش ازطریق خالقیت و نوآوری بستگی خواهد داشت1
 .این دیدگاه تاحد زیادی مدیون مفهوم "شهر خالق "بوده که
عمدتاً چارلز الندری اواخر 1980م .آن را توسعه داده است.
شهر خالق ابزاری برای نوآوران شهری ()Landry, 2000
توضیح داده شده و از آن زمان دیگر ،نوشتهها نیز جنبش
جهانی و نیز الگوی برنامهریزی جدید را برای شهرها منعکس
میکنند .اگرچه مفهوم شهر خالق شامل ابعاد مختلفی است

اما ایده اصلی آن این است که خالقیت ،بهنحوی به مکان
و محل خاص مربوط است و این دارای پیامدهای مهمی
برای اقتصاد خالق و سیاستهای حمایت از صنایع خالق از
یکسو و همینطور برای توسعه شهری و سیاستهای شهری
ازسوی دیگر است .امروزه در بیشتر کشورهای اروپایی ،به
اقتصاد فرهنگی اهمیتی فراتر از دیگر بخشهای اقتصاد
شهری میدهند؛ زیرا اهمیت این بخش را صرفاً محدود به
ارزش اقتصادی بخش فرهنگ و هنر نکرده ،آثار بیرونی آن
را در رونقبخشیدن به اقتصاد شهری ،دارای اهمیتی مضاعف
میدانند  (.)Kozina, 2011; Ravbar & Bole, 2007
بهمنظور رقابت بینالمللی و رفاه شهروندان ،فعالیتهای
فرهنگی مبتنیبر دانش و نوآوری و همچنین توسعه صنایع
خالق به عنوان نوآورانهترین روش استفاده از عامل فرهنگ
در بازآفرینی شهری بهطور فزایندهای درحال شکلگرفتن
است ( .)DCMS, 2004فعالیتهای فرهنگی و صنایع خالق
میتوانند به پیشرفت جامعه و به تصویر آینده خود بهعنوان یک 
اقتصاد مبتنیبر دانش بهطور مستقیم و از طریق فعالشدن
بخشهای اقتصادی کمک نمایند.
محیط ساختهشده ،مناظر و آرایش فضا برای ایجاد قلمرو
خالق بسیار مهم است .محیط خالق ،مکانی است که شامل
زیرساختهای سخت و نرم الزم در تولید جریان ایدهها و
نوآوریها بوده؛ که میتواند یک ساختمان ،یک خیابان ،شهر
و یا یک منطقه باشد .ازاینرو ،شناخت ابعاد و مؤلفههای
محلههای فرهنگی بهعنوان سیاست شهری مبتنیبر نیل
به توسعه صنایع خالق و تبیین و تعیین محرکهای ایجاد
منطقهای فرهنگی و خالق درون بافتهای تاریخی با توجه به
فرصتها و محدودیتهای آنها در بازآفرینی شهری ،مهمترین
ضرورت طرح این مقاله بوده که با هدف حفاظت و تجدید
حیات آنها از طریق رشد و توسعه اقتصادی خالق و با تبیین
محله فرهنگی در اللهزار ،تدوین گردیده است.
فعالیتهای فرهنگی و صنایع خالق؛ موتور محرکه
پرقدرت اقتصاد
سند برنامهای چهلمین کنگره همایش عملی منطقه اروپا
که با عنوان "خوشههای فرهنگی پایدار در سال  " 2000در
شهر بارسلونای اسپانیا برگزار شده بود ،فعالیتهای فرهنگی
را یک اقتصاد شکوفا قلمداد کرده است .سازمان جهانی
گردشگری ،نرخ رشد گردشگری با انگیزههای فرهنگی را در
مقابل نرخ رشد کل گردشگری جهان که بین  4تا  5درصد
بوده ،بین  10تا  15درصد برآورد کرده است .این سازمان
چنین رشدی را ناشی از گسترش جاذبههای میراثی در شهرها
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میداند ،که در زمینه رشد گردشگری شهری رشد کرده است.
اسناد جهانی ،ملی و منطقهای در زمینه گردشگری ،میراث
فرهنگی و اقتصاد فرهنگی ،در شکوفایی و رشد اقتصاد ملی و
شهری با بیشترین تاکید ممکن ،جذابیتهای فرهنگی و میراث
معنوی را در زمره بیشترین جاذبهها برای جلب گردشگران
و چشماندار رونق اقتصادی برای سرمایهگذاران و بنگاههای
اقتصادی قلمداد میکنند.
امروزه صنعت فرهنگی و خالق به عنوان نیروی
محرکه مهمی در اقتصاد تجلی یافته است .در حال حاضر،
اقتصاد خالق در سراسر جهان  220بیلیون در هر روز،
ایجاد کرده و در سال بعد افزایشی با نرخ 5%1داشته است
( .)Liang, 2010هنگامی که صنعت سنتی با فشار دوگانه
محیط زیست و منابع مواجهه می شود؛ صنایع خالق و
فرهنگی تبدیل به یک موتور مهم در توسعه اقتصادی میگردد.
البته توسعه شهری ،با عوامل مختلف تاریخی و جغرافیایی
و ویژگیهای فرهنگی به عنوان پیشنیازهای جامع توسعه
صنایع خالق مختلف به وجود میآید .از این رو ،هر شهر
مطابق با شرایط بهتر خود ،صنعت فرهنگ آن شکل میگیرد1
( .)Li Songjie; Li Xinghua, 2011اهمیت صنایع خالق
در جهت رفاه اقتصادی ،به طور فزایندهای در حال توسعه
است .مطالعات نشان میدهند که خالقیت انسان ،نهایتا به
عنوان  منابع اقتصادی مهم ( )Florida, 2002بوده و صنایع
قرن بیست و یکم به طور روز افزونی به تولید دانش از طریق
خالقیت و نوآوری بستگی دارد(Landry & Bianchini,
.)1995
بخشی از اهمیت و عمومیت خالقیت ،به دلیل افزایش
به رسمیت شناختن اقتصاد جهانی ،ساختارهای اجتماعی و
فرهنگی که ،به طور چشمگیری در حال تغییر بوده و حداقل
بخشی از آن با انقالب فنآوری اطالعات هدایت میشود.
صنایع خالق در موقعیتی استراتژیک ،هوشمندی ،پایداری و  
رشد فراگیر در تمام مناطق و شهرهای اتحادیه اروپا ،را ترویج  
میکنند که به صورتی جامع ،دراستراتژی رشد اتحادیه اروپا
تا  ،2020نقش بنیادین برای آن در نظر گرفته شده است .در
سال  ،2003گردش مالی بخش فرهنگی و خالق در اروپا بالغ
بر  654بیلیون محاسبه شده است .میزان ارزش افزوده به
اقتصاد اروپا  2/6%از طريق صنایع خالق محاسبه شده است.
اهمیت نسبی بخش فرهنگی و خالق زمانی آشکارتر میشود
که ارزش اضافهشده به اقتصاد در اروپا با صنایع دیگر مقایسه
شود .سهم اقتصادی بخش فرهنگ و خالق  19درصد ،باالتر
از بخش موادغذایی و نوشیدنیها و  5درصد باالتر از صنعت
تولید توتون و تنباکو و  23بیشتر از صنعت پارچه و لباس و

مواد شیمیایی ،الستیک و محصوالت پالستیکی برآورد شده
است .درکل ،بخش فرهنگی و خالق عملکرد چشمگیری در
طول بررسی به نمایش گذاشتهاند .بین سالهای  2003تا
 1999درحالی که رشد صوری اقتصاد اروپا در این دوره 17/5
درصد بود؛ رشد بخش فرهنگی و خالق در همان سال 12/3
درصد باالتر بود؛ بهعبارت دیگر ،رشد کلی از ارزشافزوده
بخش فرهنگی و خالق  19/7درصد بود .این بدان معنی
است که بخش فرهنگی و خالق ،سریعتر از اقتصاد بهطور
کلی رشد کرده است .بنابراین صنایع فرهنگی و خالق یک 
نیروی محرکه حیاتی برای توسعه در اروپا محسوب میگردد1
).(Antonio Russo &et al., 2012
نکته مهم دیگر در اهمیت صنایع خالق ،مطالعهای است
که نشان میدهد بخشهای خالق و فرهنگی  4/5درصد
از کل نیروی کار اتحادیه اروپا را در  2008پوشش دادهاند
(.)Tremblay et al., 2010
همینطور در هلسینکی 9 ،درصد از گردش مالی کسب و
کار مربوط به بخش خالق بوده که یکی از سریعترین میزان
رشد را در شهر داشته است ( .)Evans, 2005طبق تعریف
سازمان ورزش و فرهنگ و رسانه بریتانیا ( 1،)DCMSصنایع
خالق فعالیتهایی شناخته میشود که از منشاء خالقیت
فردی ،مهارت و استعداد و همینطور پتانسیل برای ایجاد
شغل و ثروت ازطریق تولید و بهرهبرداری از مالکیت معنوی
برخوردار باشند .بخش کلیدی صنایع خالق شامل محتوا،
طراحی ،میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین هنرهای
نمایشی است (( ،)Foord, 2014تصویر .)1
درحال حاضر ،صنایع خالق بزرگترین و پویاترین صنایع
در ایاالت متحده ،با تولید چشمگیر سود اقتصادی گردیده
است .در ایاالت متحده ،صنایع خالق به دو نیروی محرک 
بستگی دارد .نخست ارتباطات فرهنگی که مبتنیبر حالتهای
اقتصادی توسعه یافته است؛ همچون مدهایی مانند عروسک 
باربی ،هالیوود ،شلوار جین ،و  ...و نوآوری و دیگر ،در زمینه
فنآوری که با گوگل ،مایکروسافت و بوئینگ ارائه شده است.
شهرها در بیشتر مواقع ،به مشارکت صنایع خالق در توسعه
اقتصادی محلی عالقهمند هستند .صنایع خالق اغلب تمایل
به خوشهشدن داشته و در مناطق شهری که با تولید صنایع
سنتی رها شده ،میتواند با کسب و کار خالق و در اندازه
بسیار کوچک ،که بهشدت در جوامع محلی ریشه داشته و
با کارفرمایانی از افراد بسیار ماهر و خالق و با توجه به تنوع
اقتصاد محلی خود ،و تعریف نام تجاری جدید برای منطقه به
بازآفرینی مختصر و مفید مناطق کمک نماید (،)Florida, 20021
(جدول .)1
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• هنر و تجارت عتیقه جات و صنایع دستی
• میراث فرهنگی
ابنیه و بافتهای تاریخی

اقتصادی

دانش و اطالعات
خالقیت و نوآوري
تکنولوژی
خالقیت فردی
مهارت و استعداد
کسب و کار خالق
تولید کاال و خدمات

;(Howkins, 2002
Hall 2000; Jeffcutt
;and Pratt 2002
UK Creative
Industries, Task
;Force website
)Sharon, 2013

فرهنگی

جذابیتهای فرهنگی
فنآوری
میراث معنوی
داراییهای فرهنگی

;(Koichi , 2012
Montgomery,2003,
)2005

اجتماعی

منابع انسانی
کارآفرینان
کارگران ،سازمانها و نهادهای مردمی و دولتی
افراد ماهر و خالق

;(Florida, 2002
)Pratt, 2009, 2010

فضایی -کالبدی

تراکم در نقاطی از شهر که در ارتباط با تولید حمایت شوند
تمایل به خوشه شدن
مکانیابی در نواحی ارزانتر
بسیاری از این شرکتهای تازهتأسیس در انبارهای قدیمی یا منازل متروکه ساکن شده و برخی از
آنها ترجیح میدهند که در نزدیکی مشتریان خود باقی بمانند
کشف امکانات جدید برای استفاده از فضاهای شهری در شهر تاریخی

)(Scott, 2000

(نگارندگان)

ﻣﯿﺮاث

ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮدن
ﺷﻬﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ

تصویر  .1مبنای منطقی سیاست اولیه برای توسعه صنعت خالق ((foord, 2014

ﮔﺮدﺷﮕﺮي آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش
 -روﯾﺪاد

ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي

صنایع خالق در بازآفرینی مناطق شهری

شرایط اصلی توسعه محلههای خالق عبارت است از:
مسکن مقرون به صرفه ،زندگی اجتماعی ،وقایع فرهنگی
سرزنده ،مرزهای نامشخص بین محل کار و اوقات فراغت ،شیوه
زندگی شبانه ،نزدیکی مؤسسات آموزشی و شبکههای رسمی1
(Bell & Jayne, 2004; Fleming, 2011; Florida et

.)al., 2002آمیختهشدن این شرایط با سه بعد اساسی زندگی

•

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي

•

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﻣﻔﯿﺪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺷﻬﺮي
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روﯾﺪادﻣﺪاري
ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

•
•

•
•
•
•

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺷﻬﺮي
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮي
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ
ارﺗﻘﺎي وﺟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ

.

تصویر  .2ابعاد بازآفرینی از طریق فرهنگ (نگارندگان)
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق

ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ارﺗﻘﺎء ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ

سال ششم ،شماره دوازدهم ،پاييز و زمستان1395

شرایط عمومی توسعه مناطق خالق

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

بازآفرینی شهری بهتدریج در دهه  90عالوهبر توسعه قلمرو
فعالیت بهویژه در مراکز شهری به رویکردی جامعنگر تبدیل
گردید که افزونبر توجه به ویژگیهای فیزیکی محیط و ارتقای
آن ،به تحول در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
پایبند است ( .)Bayliss, 2004ضرورت بازآفرینی شهری
بهعنوان نتیجه فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتر،
مانند انتقال به دوره پس از صنعتی و حومهنشینی ،رخ میدهد
که هر دو ،نتیجة مراکز شهر خالی و سایتهای خلوت صنعتی
است .این محلههای رهاشده اغلب صحنه بازآفرینی پایین به
باال و تحریکشده ،توسط طبقه خالق بوده که همان توسعه
و ترویج مفهوم ریچارد فلوریدا ( )2002است (تصویر .)2

جدیدترین رویکرد بازآفرینی ،ازطریق صنایع خالق است؛
بدین منظور ،این مقاله سعی دارد از ایجاد و تبیین یک محله
فرهنگی درون بافتهای تاریخی در نمونه مورد مطالعه ،اللهزار،
طبق مدل مفهومی تصویر  3کمک بگیرد.

ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

تصویر  . 3چرخه مفهومی بازآفرینی از طریق محلههای فرهنگی و حضور صنایع خالق (نگارندگان)

ﻣﮑﺎن

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻼق )ﻣﺤﻠﻪ(

جدول  .2مؤلفهها و ارزشهای صنایع خالق

بازآفرینی مبتنیبر فرهنگ ازطریق توسعه صنایع خالق
و تبیین محلههای فرهنگی در بافتهای تاریخی شهر
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مؤلفهها

زیرمؤلفهها

مأخذ

ارزشهای اقتصادی

توسعه اقتصاد محلی و شهری
مولد اشتغال و ثروت اقتصادی
مکانسازی و برندسازی شهر و منطقه
تمرکز بر فعالیت و تولید خالق به عنوان هدایتگر اقتصاد فرهنگ
احیای اقتصاد منطقهای با ترکیب منابع محلی تاریخی و هنری و با خالقیت
در تولید ارزش اقتصادی کاال و خدمات
فراهم نمودن حضور در عرصههای رقابت
بازآفرینی شهر و منطقه
ایجاد ارزش افزوده و اقتصاد خالق

(Sharon, 2013; Bontje
;&Musterd, 2009; Yin, 2003
)Pratt, 2010

ارزشهای اجتماعی

سرمایه اجتماعی
ارتقاء کیفیت زندگی
کمک به پیشرفت جامعه و  تصویر آینده آن
مولد ثروت اجتماعی
بازآفرینی و انسجام جامعه در مناطق شهری
شکلگیری طبقه خالق
پایداری و توسعه اجتماعی
شالوده زندگی

;(Pratt, 2010; Domenech, 2002
& Judoson, 2002; Castello,
Sacerdote, 2002; avano,Putnam,
)2010; Blessi, 2009

ارزشهای
فرهنگی

تعامل فرهنگی
تنوع فرهنگی
مکانسازی و برندسازی شهر و منطقه
جذب گردشگری
مجاری انتقال محتوای فرهنگی
آموزش و پرورش هنر و فرهنگ
توجه به میراث فرهنگی و تاریخی بومی و ملی
افزایش مصرف فرهنگی و در نتیجه انباشتگی جو فرهنگی و تولید
ارتقاء سرمایههاي فرهنگی

)(Pratt, 2009, 2010

در هر محله که میتوان پایه و اساس محله خالق برشمرد:
 .1مکان ،با پیروی از نمونههای شهر خالق؛
 .2اقتصاد ،در فرم صنایع خالق ،به دنبال راههای تخصصی
تبادل ،تعامل و ارتباطات و ...؛
 .3افراد ،یعنی اعضای طبقه خالق ،سرمایههای اجتماعی
و فرهنگی ،شبکههای اجتماعی و ( ...تصویر .)4
هنر و فرهنگ ،منظر شهری ،فضاهاي جمعـي ،مراكـز
علمـي و مؤسسـات عـالي ،مقياس ،تنوع ،سرزندگی و پویایی
فضاهای شهری ،تنوع ،کارآیی و اثربخشی ،مشارکت و هویت
شهری از جمله ويژگيهاي عمومي منطقه خالق هستند.
همچنین این مناطق ،مكاني جـذاب بـراي كـار كـردن و
زنـدگی شهروندان خود (خصوصاً نسل جوان) مكاني جذاب
بــراي گردشـــگران (صـــنعت توريســـم) ،توانمنـــد در
شكوفايي بخشهـاي مختلـف اقتصـاد (از طریق بـهكارگيري
فنآوري و مديريت صحیح) و همچنـين مركز جذب بنگاههاي

(نگارندگان)

مختلف نوظهور (خوشـهها و مراكـز تحقيقـاتي بـهويـژه در
زمينـه فنآوري برتـر) هستند (تصویر .)5
همانطور که ذکر شد ،اگرچه مفهوم شهر خالق شامل
ابعاد مختلفی است؛ اما ایده اصلی که در پشت آن نهفته،
این است که خالقیت با موقعیت یک مکان خاص بهنحوی
در ارتباط است .این موضوع دارای پیامدهای مهمی برای
اقتصاد خالق و سیاستهای حمایت از صنایع خالق از یکسو
و توسعه شهر و سیاست شهری از سوی دیگر است  .
شهر خالق استعدادها را شناسایی ،پرورش ،جذب و حفظ
میکند .سپس قادر به بسیج ایدهها ،استعدادها و سازمانهای
خالق است ( .)Landry, 2008محیط ساختهشده (زمینهها و
صحنهها) برای ایجاد قلمروی خالق بسیار حیاتی است .محیط
خالق قلمروی است که شامل الزامات الزم در شرایط سخت و
زیرساختهای نرم برای تولید جریان ایدهها و نوآوریهاست.
این قلمرو میتواند یک ساختمان ،یک بخش از خیابان ،شهر

صویر  .4اکوسیستم خالق ( Rivas, 2011به نقل از )Stivenson

ِ
فرهنگ مبنا برای اقدامات خود بستری
بازآفرینی شهری
کالبدی و فضایی نیاز دارد که از آن محدودهها یا محلههای
فرهنگی 2نام برده میشود .امروزه از محلههای فرهنگی بهعنوان
ابزار اولیه بازآفرینی شهری و مدلی از توسعه اقتصادی استفاده
میشود ( .)Won, 2011محلههای فرهنگی به نظر میرسد
بهعنوان ابزاری کلیدی ،با هدف تقویت اقتصاد خالق ،نقش
بازی میکنند .الندری ( )2008معتقد است خوشهسازی
استعدادها ،مهارتها و پشتیبانی از زیرساختهای اقتصاد
خالق در یک محیط خالق حائز اهمیت است .ایده خوشه
مبتنیبر بازدهی اقتصادی بیشتر را مونتگومری ( )2003با
اشاره به مفاهیم مشابه در محلههای فرهنگی ارائه داده است.
وی استدالل میکند که موفقیت رقابتی شهرها ،به تمرکز در
صنایع و گروههای خاصی که در ارتباط تنگاتنگ با صنایع
خالق هستند ،تمایل دارند .یک قلمرو یا محله فرهنگی
بهعنوان یک منطقه جغرافیایی تعریف میشود که حاوی
باالترین تمرکز امکانات فرهنگی و تفریحی در شهر است1
 (Brooks & Kushner, 2001).محلههای فرهنگی ،حوزههایی
با کاربری مختلط بوده که با امکانات فرهنگی پیوند خورده
است .بااینحال ،ویژگیهای یک منطقه فرهنگی یکسان نبوده
و بهعنوان یک پدیده اقتصادی -محلی ،ابعاد مختلفی دارد.
منافع اقتصادی بهعنوان موضوعی واقعی ،آشکارا در تمامی
تحقیقات تجربی تاکنون ،مشهود بوده است .برای مثال ،ایوانز
( )2009هم ایده خوشهبندی و هم صنایع خالق را یک کل
برای اقتصاد ،میداند .وی نتیجه میگیرد که اغلب برای توجیه

:

...

تصویر  .5محله خالق در فضا و مکان ( Rivas, 2011به نقل از )Stivenson

تصویر  .5محله خالق در فضا و مکان ( Rivas, 2011به نقل از )Stivenson
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تصویر  .4اکوسیستم خالق (  Rivas, 2011به نقل از )Stivenson

محلههای فرهنگی؛ ابزار اصلی ترویج صنایع خالق
در شهرها

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

و یا یک منطقه باشد .سیاستهای شهری در این دیدگاه
به یک کلید ابزاری برای جذب افراد بااستعداد و صنایع
خالق میگردند .مناطق خالق نسبت به هويت ،ویژگیهای
منحصر به فرد و تشخيص نقاط قوت و رقابتی خود حساسیت
دارند .آنها ويژگي ضروري پرورش خالقيت را اثبات كرده و
تشكيالت اقتصادي متنوع و مسئوليت ريسكپذيري دارند1
) (Baum et al., 2009نظریهپردازان مختلف همچون کوچ
) ،(2004پیشنهاد کرد که سیاستهای شهری میتوانند
ابزاری برای جذب طبقه خالق و در نتیجه ،افزایش پتانسیل
اقتصادی شهرها باشند .سیاستهایی چون سرمایهگذاری در
صنایع فرهنگی ،بازآفرینی شهری هستهها و مراکز شهری،
محلههای فرهنگی و خالق ( )Cerar, 2010با محیطهای
جالب و جذاب ،صحنههای سرزنده ،بااصالت و متنوع که
ترکیبی از اقدامات سیاسی مرتبط را در زمینههای مختلف
تشویق میکنند؛ امکان رویارویی با ایدهها ،دیدگاهها و نظرات

مختلف را فراهم میآورند .چنین پدیدهای ،پایه و اساس توسعه
فنآوریهای نوآورانه میگردد (.)Kozina, 2011
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توسعه مجدد مناطق صنعتی پیشین و بافتهای باقیمانده
و فرسوده شهرها ،استفاده از محالت خالق و دانش مرکزی
بهعنوان نوشدارویی برای گسترش شهر و بازآفرینی گستردهتر
درنظرگرفته میشود ( .)Evans, 2009فرض بر این است
که تمام جنبههای زندگی شهری و فضای شهری همچون
یک منبع ،قادر به تغییر و تحول و تبدیل به ارزش اقتصادی
برای بهرهبرداری بهکار گرفته شوند .بهطور خالصه ،محلههای
فرهنگی میتوانند خالقیت را به فرهنگ و فرهنگ را به کاال
و خدمات اقتصادی باارزش تبدیل نمایند (.)Won, 2011
محلههای فرهنگی با فعالیتهای ناشی از اشتراک فضای
تولید فرهنگ و مصرف فرهنگ ازجمله؛ مراکز اجتماعی،
کافهها ،کلیساها ،کتابخانهها ،پارکها و خیابانها ،رشد کرده
و در تجدید حیات شهری نقش مهمی را ایفا میکنند(jun,
 .)2010اغلب محلههای فرهنگی ،سنتهای تولید و مصرف
را ایجاد و ترغیب و بیشتر در مکانهایی با سطح باالیی از
دسترسی ،بودجه عمومی کافی و محیط ساختهشده مناسب
توسعه مییابند.

مؤثری دارند .استفاده مجدد انطباقپذیر و بازسازی ساختمانهای
قدیمیتر ازطریق اعتبار مالیاتی میتواند به حفاظت و بهبود
ساختار و نمای محله منجر شود .این بازسازی ساختمانها
فرصتی مناسب جهت فضای کار و زندگی مقرون به صرفه
برای هنرمندان و مکانی جدید برای سازمانهای فرهنگی
فراهم میآورد.
 افزایش ارزش امالک؛ محلههای فرهنگی موفق ،منجربه بهبود فضاهای عمومی (مانند پارک و آبنما و فضاهای
پیادهمحور) و توسعه امالک میگردند .توسعه مجدد سرمایههای
رهاشده در مکانهای تاریخی و کسب و کار و بهکارگیری و
اشغال فضاهای خالی میتواند به کاهش نرخ خالی و افزایش
ارزش امالک کمک نماید.
 ترویج وتوسعه فرهنگ محلی؛ ایجاد یک محلهفرهنگی کانونی برای برگزاری جشنوارههاست و بستر تقویت
هویت فرهنگی جامعه را فراهم میکند .محلههای فرهنگی
امکانات فرهنگی و فرصت را برای جذب و شناختهشدن
هنرمندان جدید ،صنایع خالق و سازمانهای فرهنگی و
هنری فراهم میآورند (جدول .)3

 جذب هنرمندان و شرکت فرهنگی در جامعه؛هنرمندان ،نهادهای فرهنگی و مؤسسات خالق همه به
پتانسیلهای اقتصادی جامعه کمک میکنند .آنها نهتنها
مستقیماً فعالیت اقتصادی تولید میکنند ،بلکه محرک انرژی
و نوآوری در جامعه نیز هستند.
 تشویق و توسعه کسب و کار؛ محلههای فرهنگیمیتوانند بهعنوان یک قطب فعالیتهای اقتصادی در جامعه
به خلق یک مکان جذاب برای زندگی ،بازدید و کسب و کار
کمک کنند .یک قلمرو فرهنگی پررونق کمک میکند تا
مصرفکنندگان به جاذبههای فرهنگی محله تشویق شوند؛
این خود میتواند به ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و
اشتغال منجرگردد.
 پرداختن به نیازهای خاص یک جامعه؛ محلههایفرهنگی یک رویکرد توسعه اقتصادی بسیار سازگار هستند
که اجازه میدهند تا یک جامعه از شرایط منحصر به فرد،
داراییها و فرصتهای خود کمال بهره را ببرد.
 ایجاد مقاصد گردشگری؛ محلههای فرهنگی مکانعرضه سرمایههای گردشگری هستند که هویت متمایز جامعه
را برجسته و موردتشویق بازدیدکنندگان داخلی و بینالمللی
قرار میدهند.
 حفظ و استفاده مجدد از ساختمانهای تاریخی؛برخی از محلههای فرهنگی در حفاظت تاریخی نقش بسیار

فضا و مکان محلههای فرهنگی

اهداف محلههای فرهنگی

محلههای فرهنگی و خالق چیز تازهای در عصر ما نیست.
توجه به محافل متعدد هنری و فکری در قرن نوزدهم و
بیستم در شهرهای اروپایی و مثال معروف دره سیلیکون 3در
کالیفرنیا روشن میکند که محلههای حاضر برای مدت زمان
طوالنی در فریمهای مختلف تاریخی وجود داشته و اغلب،
محلههای تاریخی بهشدت با فضای فیزیکی که آنها به اشتراک 
گذاشتهاند ،محدود شدهاند .محلههای فرهنگی تنها مکان تولید
فرهنگ نیستند؛ بلکه مراکزی فعال بوده که در آنها دانش و
تواناییهای خالق و ظرفیتهای موجود؛ نگهداری ،تبادل و
توأم میگردند .این فرآیند با انبوه تازهای از افراد بااستعداد
و درنتیجه موجودیت آنها از طریق زمان ،اعتبار مییابد .با
وجود توسعه سریع فنآوریهای اطالعاتی ،ویژگیهای محلی،
زمینه قابلتوجهی برای رشد پتانسیل خالق ایجاد میکنند1
) .(Bell & Jayne, 2004; Scott, 2010محلههای شهری،
که در آنها محلههای فرهنگی پدیدار میشوند ،هرگز برای
کاربریهای مسکونی تفکیک نشده و یا کاهش نمییابند.
اگر مکان قادر باشد جنبههای کار ،اوقات فراغت و زندگی
اجتماعی را درهم بتند و همینطور مرزهای نامشخصی بین
کار و غیرکار ارائه دهد؛ محلههای فرهنگی رشد خواهند کرد.
این امر تا بدانجا مهم است که ادعا میشود خالقیت ،حاصل
رابطه بین استعداد فردی و قلمرو اجتماعی است که محیط

تام فلمینگ ( )2011باتوجهبه این که شکلگیری محله
خالق را بلیک فرآیند ارگانیک و نسبتاً آشفته معرفی میکند؛
بسیاری از تجدید حیات محلههای رهاشده و مناطق صنعتی
را برای مهاجران ،هنرمندان و پدیدآورندگان جایگزین دیگری،
درنظر گرفته که از یکطرف با استفاده از آن مناطق بهدنبال
الهامگرفتن جدید بوده و از سوی دیگر با مسکن مقرون به
صرفه روبرو هستند .فلمینگ معتقد است مناطق رهاشدهای که
محبوب هنرمندان باشد؛ بسیار سریع برای سایر اعضای طبقه
خالق نیز جالب میشود و فرآیندهای تجدید حیات و بازآفرینی
شهری را تسریع میبخشد .بنابراین محله فرهنگی بهصورت
فرآیندی خودسازمانیافته و یک ابتکار از پایین به باال توسط
مردم محلی راهاندازی میشود و بهخوبی ،سیاستهای شهری

جدول  .3ابعاد و اجزای محله فرهنگی
محله فرهنگی
ابعاد

اجزا

موارد

اهداف

اقتصادی

اقتصاد فرهنگی
توسعه مراکز شهری و احیای
محلههای رو به زوال
یادگیری مهارتهای خالق،
ترویج تخصص ،استعداد خالق
و تواناییها و ظرفیتهای
مدیریتی در روند ایجاد شغل

سرمایهگذاری خصوصی گروههای
فرهنگی غیرانتفاعی و هنرمندان
منحصر به فرد ،شرکتهای اقتصادی
کوچک در بخشهای فرهنگی ،پست
فوردیسم ،شبکههای پیچیده و مرکب
بیشمار از شرکتها ،و مهمتر ،نسبتي
باال از شرکتهای کوچک و متوسط
با قراردادها و تجارت درونی که به
طور متداوم و متنوعی با  جایگزینی،
مصرف داخلی و اضافه کردن خوشهای
جدید از صنایع از طریق مشتری،
فروشنده و روابط دیگر که به افزایش
مزیت رقابتی منجر میگردد با هم
مرتبط بوده در رشد اقتصاد خرد  شهر
از جمله فعالیت در صنایع خالق و
فرهنگی دخیل هستند.

جذب بازدیدکننده و توریست،
حمایت از کسب و کار و خدمات
محلی ،افزایش ارزش امالک ،ایجاد
فرصتهای شغلی ،توسعه الگوهای
مختلط مالکیت زمین در مقیاس
کوچک
بازارهای خیابانی با انواع پیچیده از
فعالیتهای کسب و کار در مقیاس
کوچک که نه تنها با مصرفکنندگان
بلکه با تولیدکنندگان حضور عوامل
جذبکننده مردم ،از جمله مکانها،
نگارخانهها ،رستورانها و مغازهها
تخصصی برای سرمایهگذاری
اقتصادی

مأخذ

(Markusen
&
Gadwa, 2010; Broks
;& Kushner, 2002
Jacobs, 1961; Comedia,
&1991; Montgomery
Mulgan,
;1998
Garnham,
;1985
;Montgomery, 1996
& Porter, 1990; Stern
Seifert , 2007; Florida,
2002; Won Bae Kim,
)2011
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اجتماعی بخشی از آن را دربرمیگیرد (.)Scott, 2010
محلههای فرهنگی بهعنوان نوعی نظم جمعی از طریق حفظ
سرمایههای اجتماعی و فرهنگی با زیرساختهای سازمانی
مجزا که معموالً از مؤسسات آموزشی ،اتحادیههای صنفی و
نهادهای دیگر همچون موزهها ،گالریها و جشنوارهها تشکیل
شدهاند ،شکل میگیرند ( .)Scott, 2000محلههای فرهنگی
بهعنوان ابزار دسترسی به بازارهای تولید و مصرف فرهنگ
محلی با بهنمایشگذاشتن شیوههای زندگی شهری ،بهویژه
در مناطق مرکزی شهر متجلی میشوند .سیاستگذاران نیز
دریافتهاند که هنرمندان و تولیدکنندگان خالق و کسانی که
جذب آنها میگردند ،دنبال یک سبک زندگی خاص هستند
که در آن کار و دوستیها و ایدهها ،در قهوهخانهها ،کافهها،
رستورانها ،باشگاهها ،گالریها و دیگر مکانهای مالقات
نیمهعمومی همچون جنبه مهمی از زندگی شهری دنبال
میشود ( .)Couch, 2004در یک سر طیف ،یک محله فرهنگی
میتواند منطقهای باشد که سرمایهگذاری قابلتوجه عمومی و
مداخله از جانب شهر را بهمنظور توسعه دریافت میکند و در
انتهای دیگر این طیف ،یک منطقه فرهنگی ممکن است بهطور

طبیعی به رسمیت شناخته شده باشد .بااینوجود یک محله
و یا منطقهای با تراکم باالیی از داراییهای فرهنگی ،ازجمله
سازمانهای هنر ،کسب و کار مربوط به هنر ،شرکتکنندگان
فرهنگی و هنرمندان دارای شهرت ،نیز برخوردار است1
).(Stern & Seifert 2007; Li & Li, 2011
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محله فرهنگی
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ابعاد

اجتماعی

اجزا

قابلیت زندگی
اجتماع پذیري
پذیرا بودن همه قشرها(همه جشنوارهها و رویدادها
شمولی و فراگیر بودن)
انسجام اجتماعی
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فرهنگی

موارد

هویت فرهنگی
مصرف فرهنگ
تولید فرهنک

“فضای خالقیت” توسط ایجاد
مراکز رشد کارآفرینی خالق
 ،فضاهای ارتباطی ،فضاهای
مسکونیبرایهنرمندانوحرفهای
خالق ،فضای تولید دانش ،و  تولید
فضاهای تجاری و فرهنگی.
 .2اثرات ناشی از نوآوری و خالقیت
در بخشهای فرهنگی و عبور به
بخشهای دیگر برای دستیابی یه
عملکردی راهبردهای یکپارچه.
 .3یادگیری مهارتهای خالق،
ترویج تخصص ،استعداد خالق و
تواناییها و ظرفیتهای مدیریتی
در روند ایجاد شغل،
 .4تغییر دیجیتالی برای ایجاد،
تولید و مصرف کاالها و خدمات
فرهنگی و نفوذ آن در شبکه
اجتماعی ،رسانهها و دستگاههای
قابل حمل
 .5انسجام اجتماعی جوامع محلی.

اهداف

مأخذ

بهبود کیفیت زندگی
سرزندگی ،فضاهای مهم
تعامالت اجتماعی ،حضور (Markusen & Gadwa,
)2010; Loyd, 2006
زندگی فعال   در خیابان1
حس امنیت
هویت محلی

حضور فعالیتهای فرهنگی هم
در تولید فرهنگی ( اشیاء ،کاالها،
محصوالت و ارائه خدمات) و هم
مصرف فرهنگی(دیدن گالریها،
تئاتر ،سینما و ،)...مکان فرهنگی
در انواع مقیاس از جمله کوچک 
و متوسط ،ارتقاء آموزش در هنر،
(Grodach & Anastasia,
امکانات فرهنگی مهم (موزهها،
جهت
1
راهبردها
ترکیب
2004; Masayuki Sasaki,
گالریها ،مراکز اجرایی هنر)،
مصرف بیشتر از هنر و فرهنگ
;2010; Comedia, 1991
رویدادها و جشنوارههای فرهنگی،
با تولید فرهنگی و ساخت مکان
)Frost-Kumpf, 1998
لنگر جاذبههای هنری و فرهنگی
شهری .میزان و تنوع مکان و
رویدادهای فرهنگی    ،در دسترس
بودن سینماها ،سالنهای تئاتر،
کافهها ،بارها ،رستورانها و دیگر
مکانهای فرهنگی و انواع مختلف
خدمات ارائه شده در قیمت و درجه
کیفیت مختلف.

انعطاف پذیری در عملکرد
بسیار سازگار و پذیرنده تغییر ،تجلی
ایدههای جدید ،روشهای جدید انجام
کارها و فعالیتهای خالق
حضور بازیگران و فعالیتهای فرهنگی
در آفرینش تولیدات هنری و توزیع آن
با تلفیق فنآوری اطالعات و ارتباطات

تقویت مزیت رقابتی ،بهبود
فضاهای عمومی ،راهبرد تلفیق
توسعه فرهنگی و اقتصادی ،تنوع
کاربری اولیه و ثانویه زمین ،طراحی
تک کاربره فرهنگی ،تسهیالت
خدمات عمومی ،میزان تنوع کاربری
زمین از جمله مسکونی .تناسبات
کسب و کار محلی با مالکیت
مستقل ،به خصوص مغازهها؛ در
;(Montgomery, 2003
دسترس بودن فضاهای عمومی
)Won Bae Kim, 2011
برای تماشا و فعالیتهای دیگر
فرهنگی؛ فضای کاری برای دفاتر
و استودیو کاربران قلمرو عمومی
و فضاهای نیمه عمومی برای1
برای تعامالت اجتماعی و بخش قابل
توجهی از پایه معامله در منطقه1
(بازار میدانی ،فروشندگان خیابانی،
مغازه در نمای ساختمان ،کافه
پیادهرو) .فضایی برای تماشا

ادامه جدول  .3ابعاد و اجزای محله فرهنگی
محله فرهنگی

ادراکی
معنایی

تاریخی

جذابیتهاي بصري
بینا ذهنیت
حس معنی
تناسبات بصري
حس تعلق به مکان
هویت مکان
کیفیت مکان

بهبود تصویر شهر،
احساس پیشرفت تاریخ
هویت محله
خاطره و حافظه شهری

(Broks & Kushner,
Jacobs, 1961; Comedia,
& 1991; Montgomery
Worpole, 1998; Mulgan,
;1986; Garnham, 1985
;Montgomery, 1996
& Porter, 1990; Stern
Seifert, 2007; Florida,
2002; Won Bae Kim,
)2011

احیای ساختمانهای تاریخی

عناصر تاریخی
نشانههای شهری

;(Comedia,1991
)Montgomery, 1998

(نگارندگان)
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کالبدی
فضایی

نفوذپذیری و قابلیت دیدن
تأمین دسترسی مناسب
پویایی و فعالیت ،تطبیقپذیری و
ایمنی
تنوع ،با لبههایی که به خوبی تعریف
خوانایی
شده و دارای کیفیت و شفافیت و دید
انسجام و پیوستگی
حضور مؤلفههای زیباییشناختی (که در آن عرصه خصوصی و عمومی
دیده شوند) باشد و برای این منظور،
هویت بصري
باید دانههای افقی فعال در نمای
فرم عرصه وبدنهها
امتداد خیابان وجود داشته باشد.
مقیاس انسانی

فضاهای عمومی پیادهمحور،
کاربری جدید به بناهای موجود،
طراحی الگوهای ترافیک،
مورفولوژی شهری ریزدانه1
تنوع و تطبیق پذیری ساختمانهای
موجود،
نوآوری در معماری جدید،
بهطوریکه در آن از انواع ساخت،
سبک و طراحی وجود داشته باشد؛
نفوذپذیری خیابان
خوانایی
میزان و کیفیت فضای عمومی
(Evans,
;2004
نماهای  فعال
)Montgomery, 2005
الگوهای بیشمار حرکت (بهخصوص
پیاده)
تمایل به شعاع حدود  400متر،
ساختمان به طور متوسط حدود
 5-8طبقه ،با تعداد کمی از خیابان
متر
بیش از ٌ 10
(از جمله پیادهرو)
فرصت تجارت در طبقه هم سطح
زمین.
معماری مدرن ،اما
زمینهگرا که در درون الگوی خیابان
نشسته است
نورپرداری خیابان
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ابعاد

اجزا

موارد

اهداف

مأخذ
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از باال به پایین مناسب را پشتیبانی میکند .بنابراین میتوان
ایجاد یک محله فرهنگی و خالق را ابزاری مؤثر برای بازآفرینی
شهری معرفی نمود(Montgomery, 2005; Fleming,
 2011).شیوههای سیاستهای شهریِ درحال تالش برای
تحریک تحوالت در مناطق تخریبشده به محلههای فرهنگی،
بسیار متفاوت است .در چند دهه گذشته ،استراتژی اصلی
در سیاست بازآفرینی شهری بر پروژههای شاخص 4بوده که
میتوانستند مصرف فرهنگی را تحریک کنند .پیادهسازی
پروژههای شاخص که در آن مجتمعهای فرهنگی بزرگمقیاس
ساخته شده تالش اندکی برای ایجاد یک محله فرهنگی و جذب
مردم محلی و بازدیدکنندگان است .در این زمینه نمونهها
عبارتاند از :موزه گوگنهایم در بیلبائو یا مجموعه کاالتراوا در
والنسیا .در سیاست امروزه برخالف گذشته تمرکز بر تولید
فرهنگی و خالق و افزایش تأثیر آن بر اقتصاد محلی است.
ایجاد مناظر جالب توجه ،برندسازی قابلتشخیص در شهر،
محیطزیست مقاوم و میزان باالیی از ناهمگونی در شهرها
میتوانند منجر به جذب برخی از اعضای طبقه خالق گردد.
بااینحال ،بازده بیش از حدی از این سیاست انتظار نمیرود.
مردم هنوز هم در جایی که میخواهند زندگی کنند به روابط
اجتماعی خود توجه میکنند .برای نمونه ،بر مبنای نزدیکی
به خانواده و دوستان و یا مالکیت امالک و مستغالت تصمیم
میگیرند .حتی اگر شهر قادر به جذب اعضای خارجی طبقه
خالق هم باشد ،تضمینی نیست که آنها برای مدت طوالنی
در آنجا باقی بمانند.
بنابراین اولویت سیاستهای بازآفرینی شهری ،در رویکرد
محلههای فرهنگی رسیدگی به ساکنان آن شهر است .در غیر
این صورت ،جمعیت بومی احساس نامطلوبی در شهر خود
داشته که اغلب درباره محلههای ارتقاداده ،چنین اتفاقی میافتد.
عالوهبر این ،بهمنظور حفظ محلههای فرهنگی و خالق
موجود در شهر ،دولتهای محلی میتوانند بهسادگی روح
خالق را زنده نگه دارند .اگرچه خوشهها بهصورت فضایی و تا
زمانی که پتانسیل خالق از دست نرفته حرکت خواهند کرد،
بااینهمه ترویج مشارکت مردم محلی از اهمیت چشمگیری
برخوردار است .اسکات ( ،)2010پنج عامل اصلی را که موجب
ترویج خالقیت در جامعه محلی میگردد ،برجسته مینماید:
 .1ایجاد یک سیستم محلی از سنتها ،هنجارها و سایتهای
خاطره (مانند موزهها و نمایشگاههای اختصاصدادهشده به
مهارتها و صنایع دستی محلی) که از طریق آن انواعی از
انگیزههای خالق حفظ و منتقل میشود.
 .2خلق یک  چشمانداز بصری که بازتابدهنده و
پشتیبانیکننده خالقیت و جاهطلبی شهر با طرحریزی یک 

تصویر و منظره متمایز باشد .برای نمونه ،تعدادی از شهرهای
قدیمی اروپا ،به دنبال رنسانسی خالق از تصاویر از ُمدافتاده
مؤثر در کارخانههای بازیافت و انبارها هستند.
 .3سیستمی از امکانات رفاهی و فرصتهای اوقات فراغت
که اشکالی از تفریح و سرگرمی و تعلیم در شهرهای بزرگ
برای شهروندان و کارگران خالق بهطور خاص ارائه میدهد.
 .4ارائه آمیزهای از محلههای مسکونی با مسکن مناسب
و خدمات زیربنایی برای کارگران در اقتصاد فرهنگی شهری.
 .5چارچوبی از فعالیتهای آموزشی و پرورشی؛ این فعالیت
بهطور معمول نقش عمدهای در امر تهیه نیروی کار ماهر برای
سیستم تولید محلی دارد (.)Scott ,2010
همانگونه که بیان شد ،تداوم طوالنی مدت محلههای
فرهنگی را میتوان به طرق مختلف به دست آورد .تحرک 
خوشه خالق ازطریق فضاهای شهری میتواند اثرات مثبت
بسیاری در فضای فرهنگی و اجتماعی شهر داشته باشد.
تبیین محلههای فرهنگی فرصتی برای توسعه
صنایع خالق
تجزیه و تحلیل ویژگیهای فضایی و تأثیر جذابیتهای
محیط در توسعه محلههای فرهنگی نشان داده است که در
بافتهای تاریخی شهر عوامل خاصی وجود دارد .این عوامل
میتواند منجر به تشویق توسعه بیشتر فعالیتهای خالق
گردد .عوامل مؤثر در تبیین محلههای فرهنگی بهعنوان
بستر توزیع فضایی و جغرافیایی صنایع خالق در تجزیه و
تحلیل دادهها عبارتاند از:
 تراکم جمعیت (توده جمعیت تولیدکنندگان ومصرفکنندگان ،کاربران ،بازدید کنندگان)؛
 ویژگیهای محیط (توجه به محیطزیست ،جذابیتهایتاریخی و فرهنگی محیط)،
 محیط مناسب برای هدایت سبکهای زندگی خاص وفعالیتهای وقت فراغت؛
 قیمت امالک و مستغالت  /اجاره (سن ساختمان،نوسازی و )...؛
 اهمیت زیرساخت (اندازه فضا ،تحرک و پویایی ،پیادهپذیریو نزدیکی به شبکه حمل و نقل عمومی)؛
 دسترسی به مشتریان (نقش بازار و مکانهای خرد).براساس ویژگیهای عوامل فضایی که درطول تجزیه و
تحلیل این مقاله مشخص شد ،میتوان برخی از توصیهها و
دستورالعملها را در سیاستهای شهری ،که قادر بر توسعه
صنایع خالق در منطقه شهری بوده ،ذکر کرد .این دستورالعملها
نشاندهنده مبنایی برای ایجاد روشها ،مکانیسمها و متدهای

حتی اگر امروزه زیرساختهای حمل و نقل و ارتباطات
در فرآیندهای جهانیشدن و مدرنیتهشدن ،باعث جابهجایی
و حومهنشینی تعداد عظیمی از فعالیتهایی شود که قب ً
ال در
مراکز شهرها معمول بوده ،جغرافیای فرهنگی صنایع خالق یا
بهعبارتی محلههای فرهنگی در موارد بسیاری هنوز الگوهایی
را نشان میدهد که مبتنیبر اهمیت فضا یا ارزش مکانی
مرکز شهر است .تبیین محلههای فرهنگی در شهر باتوجهبه
اصول توسعه خودانگیز ،بدان معنی است که فعالیتهای
خالق براساس توده انبوهی از جمعیت ،بازدیدکنندگان و
فعالیتهای انباشتهشده در مدت زمان طوالنی مکانیابی
میشود .در فرآیند صنایع خالق ،استثناهای کمابیش نادری
با تمایل به گرایشهای جدید و حرکت به سمت مکانهای
جدید خارج از مراکز شهر (همچون پارک فنآوری) نیز وجود
دارد .بااینوجود ،اهمیت مراکز تاریخی شهر بهعنوان هسته
صنایع خالق و محلهای فرهنگی ،انکارناپذیر است .همچنین،
از اثبات دادهها مشهود است که مکانهای ثانویه (  5)CIدر
مجاورت مرکز شهر ،از نتایج فعالیتهای  CIدرحال گسترش
بهطرف خارج با داشتن یک مرکز ،از مرکز به سمت حومه
پشتیبانی میکند.
بزرگترین و موفقترین محلههای فرهنگی در مراکز شهر
واقع شده که نشاندهنده مکان اولیه ،جایی که نقاط ثانویه
صنایع خالق متحدالمرکز (از مرکز به سمت حاشیه) در
اطراف آن گسترش یافتهاند ،است.
زیرساختهای حمل و نقل
در زمینه توسعه صنایع خالق در شهر و همچنین تبیین
محلههای فرهنگی ،تأثیر منطقه بر زیرساختهای حمل و
نقل نیز قابلتوجه است .پیدایش تعداد زیادی از صنایع خالق
مختلف بالقوه نشاندهنده تراکم بیشتر مناطق جالب در برخی
از بخشهای صنایع خالق است .بااینحال ،محدودیتهای
خاصی با وابستگی باالی صنایع خالق به قابلیت دسترسی
خودرو رخ میدهد .یک تغییر ناگهانی در شرایط دسترسی
(افزایش تراکم خودرو ،افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و

ویژگیهای محیطی
از عوامل مهم مؤثر بر مکان فعالیتهای خالق ،بهاصطالح
ویژگیهای محیط است که در آن جذابیت منطقه ،محلها و
مکانهایی که در آن تعداد زیادی از عناصر جالب معماری،
تاریخی ،فرهنگی و دیگر عوامل مهم اجتماعی انباشته شده
است ،در انتخاب مکان مناسب برای فعالیتهای خالق تأثیر
میگذارند .در اهمیت ویژگیهای محیط برای پیادهسازی
فعالیتهای خالق بهطور عمده سه جنبه درنظر گرفته میشود:
الف .جذابیت محیط اجازه دسترسی بهتر به مصرفکنندگان
فرهنگ را میدهد؛ محیط جذاب و کیفیت و تنوع مکانهای
کوچک مقیاس احساس بهتری ایجاد کرده ،بهطوری که افراد
تمایل دارند در آنجا بیشتر بمانند.
ب .جذابیت محیط در مکانها و محلهایی که عامل پرستیژ
بهکار برده میشوند؛ همانطور که فرض میشود تابع روابط
عمومی باعث ارتقای قدرت و نفوذ در منافع گروه خاص در
زمینه فعالیتهای خالق شده و به جذب مصرفکنندگان
بالقوه کمک میکند.
ج .جذابیت محیط محل فعالیتهای خالق که به جذب
پروفایلی مناسب برای کارکنان کمک میکند و بر آسایش
و رفاه افراد مشغول به کار در چارچوب صنایع خالق و مایل
به شرایط کار خوب با ترکیبی از بهترین شرایط ممکن در
زندگی روزمره ،تأثیر میگذارد.
اگرچه اکثر شهرها بهطور خاص ،اشکال مختلف بخشهای
تخصصی خالق را جذب میکنند؛ اما تعداد کمی میتوانند
مزایای مناسب را بهدلیل قدرت خاص و فوقالعاده جذاب (عوامل
پیشین) شرایط توسعه در همه بخشها داشته باشند .این
مقاله درراستای تبیین محله فرهنگی درون بافتهای تاریخی
و توسعه صنایع خالق باتوجهبه شناخت ابعاد و مؤلفههای
یک محله فرهنگی در محله تاریخی اللهزار بهعنوان نمونه،
پیشنهاداتی در قالب جدول  4ارائه مینماید.
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مناسب برای بازآفرینی برخی از سایتهای صنعتی سابق و
همچنین مراکز تاریخی شهرها برای توسعه محلههای فرهنگی
است .بنابراین در زمینه توسعه بیشتر محلههای فرهنگی باید
توجه بیشتری به پرداخت نیازهای صنایع خالق نمود؛ که
عبارت است از:

ایجاد نقاط جایگزین با دسترسی خوب به شبکههای حمل و
نقل از جمله حمل و نقل عمومی) ،جذابیت این مکان را برای
انجام فعالیتهای خالق کاهش میدهد .وابستگی باالی صنایع
خالق شهرداری لیوبلیانا و لیوبلیانا منطقه شهری به شرایط
بازار امالک و مستغالت و اقتصاد محلی مستلزم برجستهنمودن
نیاز به طراحی استراتژی دقیقتر برای ترویج توسعه فضایی
خاص در زمینههای صنایع خالق است  .
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 سرمایهگذاری خصوصی گروههای فرهنگیغیر انتفاعی و هنرمندان حوزه فیلم و سینما،
شرکتهای اقتصادی کوچک در بخش فیلم
و سینما ،پستفوردیسم ،شبکههای پیچیده و
مرکب بیشمار از شرکتهای کوچک و متوسط
با قراردادها و تجارت درونی که به طور متداوم
و متنوعی با  جایگزینی،مصرف داخلی و اضافه
کردن خوشهای جدید از صنایع سینما از طریق
مشتری ،فروشنده و روابط دیگر که به افزایش
مزیت رقابتی منجر میگردد با هم مرتبط بوده
در رشد اقتصاد خرد  شهر از جمله فعالیت در
صنایع خالق و فرهنگی دخیل هستند.
 بستری جهت جذب سرمایه گذاری در حوزهسینما
 مکان بروز ایدههای جدید ،روشهای جدید وفعالیتهای خالق و نوآورانه در حوزه فیلم و سینما
 بستر اشتغالزایی با یادگیری مهارتهای خالق،مؤلفههای
ترویج تخصص ،استعداد خالق و تواناییها و
اقتصادی
ظرفیتها
 ایجاد دانش و چرخش آن در زمینههای خالقانهاز طریق مبادالت بین بخشها و فعالیتهای
مختلف در حوزه فیلم و سینما
 شبکه  جغرافیایی خوشه متشکل از نهادهایوابسته به یکدیگر توسط تولید محصوالت ویژه
بر اساس خالقیت و مالکیت معنوی
 موقعیت مکانی ایجاد محرکهای اقتصادیاین حوزه
 ایجاد موقعیتی برای افزایش ارزش امالک و مستغالت
 توسعه سرمایه فرهنگی سینمایی شهر و منطقه ابزار رشد و توسعه اقتصادی از منابع فرهنگیموجود در محله

محله تاریخی اللهزار
 شرایط اقتصادی نامناسب با تصویرو کالبد موجود محله ،گروه بندی
شغلی ،نسبت پایین تعداد كارگران
و مزدبگیران عمومی و ساده به كل
شاغالن)درصد پایین میزان سکونت
در محله ،حضورگروههایی با توان
مالی باال در بافت ،و توانایی آنها برای
نوسازی بافت
 .باال بودن درآمد سرانه و توانایی مالیساکنین برای نوسازی
 عدم تمایل به سرمایه گذاری درحوزه فیلم و سینما

 عدم ترغیب و حمایت از فعالیتهای بستر تعامالت اجتماعیامنیت و آسایش برای تمامی اقشار اجتماعی داوطلبانه و مردمی
 در هم تنیده شدن  جنبههای  کار ،اوقات  -پایین بودن امنیت اجتماعی در محلهبهویژه در شب
فراغت و زندگی  اجتماعی
 فضای اجتماعی و یا شرایط زندگی و کیفیت  -ارتقای امنیت مالکیت ساکنانزندگی مناسب که محرک و مروج خالقیت باشد حضورگروههایی  با درآمد باال
مؤلفههای
 پایین بودن سطح پیوندهای اجتماعی.اجتماعی
 تراکم جمعیتی باالی روزانه و پایینشبانه
 پایین بودن تراکم خانوار در واحدمسکونی
-ناامنی در معابر با نفوذپذیری پایین

محرکهای تبیین محله فرهنگی
سینمایی اللهزار
 تصویر ذهنی موجود از اللهزار به عنوانمحرک اقتصاد
 ایجاد جذابیت و تسهیل شرایط سرمایهگذاری ایجاد شرایط ویژه یه هنرمندان حوزه فیلمو سینما
 جذب فروش و خدمات مرتبط با سینما باتقاضای باال
 ارائه بستههای تشویقی به شرکتهایبزرگ تولید داخلی مانند سیما فیلم و...
جهت مکانیابی
 فراهم کردن بستر مصرف با شرایط ویژه(ایجاد فرصتهای مصرف رایگان و کم هزینه
برای معرفی و جذب
 ایجاد فضاهایی جهت ارائه و بروز ایدههاینو و خالق در زمینه فیلم و تئاتر
 حمایت و مشارکت در آموزشهای فنی وحرفهای مهارتهای پایه و ایجاد اشتغال در
زمینه فیلم و تئاتر
 حمایت از اقتصاد فرهنگی کارآفرینی و ایجاد فرصتهای جدید شغلیوابسته
 برقراری نظامهای انگیزش مالی در سرمایهگذاری با حمایت و بستههای تشویقی
 توسعه فعالیتهای کارگروه سکونت شرکتهای تازه تاسیس در انبارهایقدیمی یا منازل متروکه
 لزوم برنامهریزی دقیق و باالبردن کارایی دراستفاده از منابع با اسکان موسسات آموزش
بازیگری ،گریم ،عکاسی و فیلم برداری و...
 اسکان دفاتر استیجار لوکیشنهای فیلمبرداریدر خانههای تاریخی بافت
 باززندهسازی سالنهای سینما برای حمایتو سرمایهگذاری از جاذبههای گردشگری محله
 حفظ و ارتقای ارزشهای معماری بومی ارتقای کیفیت ساخت و ساز در محله ایجاد پیاده راههای امن و مناسب باجدابیتهای فرهنگی و بومی درون محله،
اماکن عمومی با تسهیالت مناسب
 افزایش پویایی و فعالیت خیابان در ساعاتمختلف شبانهروز ،با تطبیق پیادهپذیری و
تنوع و نفوذپذیری
 ایجاد لبههایی که به خوبی تعریف شده ودارای کیفیت و شفافیت و دید (که در آن عرصه
خصوصی و عمومی دیده شوند) بوده و برای
این منظور ،باید دانههای افقی فعال در نمای
امتداد خیابان وجود داشته باشد
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محله فرهنگی

محله تاریخی اللهزار

 میراث کالبدی موجود در محله تاریخیفضای مناسبی برای پذیرش اقتصاد نوآورانه و ( -نفوذناپذیری) دسترسیها وجود معابر با عرض کمتر از  6متر اللهزار با همافزایی کاربری فرهنگی ،ویژگیهایخالق درجه نفوذپذیری باالی معابر
وجود قطعات کمتر از  100متر مربع تاریخی و پیشینه آن ،شرایط مطلوب و مناسبی خواناییرا برای شکلگیری محله فرهنگی سینمایی
 وجود واحدهای خالی وجود دانهها و نشانههای تاریخیایجاد میکند.
 اعمال خالقیت در طراحی شهری مرمت و احیای بناهای تاریخی افزایش میدان عمل برای بسیاری از فرصتهای ترکیب و تعامل بناهای تاریخی با بناهای نوساز  تجاری در طبقه همسطح
 ایجاد جذابیتهای بصری برای کمرنگمؤلفههای
کمیت و کیفیت فضای عمومینمودن نفوذناپذیری بافت
کالبدی
پویایی نماهای مشرف به خیابان فراهم نمودن قلمرو عمومی و فضاهاینیمهعمومی وابسته که زمینهای برای تعامالت
اجتماعی را فراهم میآورند.

 فضاهایی برای گردهمایی و تجمع حس تاریخ و پیشرفت از گذشته تا کنون هویت منطقه و تصویرسازیمؤلفههای
 دانشپذیریمعنایی
 داللتگر محیط زیست -طراحی و سبک تحسینبرانگیز

 وجود فضاهای شهری متروکه و  -تأکید بر ویژگیهای رقابتی محله تخلیه فضاهای خدماتی با خاطره جمعیخدماتی در محله.
 ساختمانسازی بدون توجه به  -ارتقاء قابلیت دسترسی به حمل و نقل عمومی ایجاد مظاهر هویت و نشاندهنده مفاهیمویژگیهای تاریخی بافت
محله

(نگارندگان)
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 پایین بودن سرانه فضاهای فرهنگی بستر رویدادهای فرهنگیپاسخگوی نیاز قشر جوان ،نوجوان و
 حضور زندگی خیابانی فعالکودکان
 مجاورت تولید و مصرف فرهنگ عدم توجه به زیرساختهای فرهنگی داراییهای  فرهنگی محلی حضور صنایع فرهنگی ،صنایع رسانهای ،صنعت و توجه به منابع و استعدادهای داخلینشر  ،صنعت فیلم و سینما ،صنعت تلویزیون - ،پایین بودن سطح مصرف فرهنگی
همچون گالریهای هنری و فضاهای
صنعت موسیقی  ،صنعت ورزش ،صنعت فستیوال
هنری فرهنگی
و کارناوال و ...به عنوان  شالوده زندگی شهر

محرکهای تبیین محله فرهنگی
سینمایی اللهزار
 ایجاد مکان رویدادها و جشنوارههای فرهنگیهنری
 برگزاری مراسم فرهنگی برای دعوت حضورهنرمندان
 تراکم موزه و گالری و نگارخانه موقت ودائم و کافه (کتاب ،فیلم ،موسیقی) در محله
 ایجاد خانههای هنر ،سینما ،معمار ،موسیقی... کارگاهها و محل فروش صنایع وابسته بهفیلم و سینما
 بازارهای محلی هفتگی ایجاد خردهفروشی ایجاد تنوع فرهنگی ،زندگی   شبانه،قابلیتهای دسترسی به فیلم و هنرهای
اجرایی ،گوناگونی شیوههای زندگی
 افزایش شایستگیهای فرهنگی ،قلمرو(فرهنگ ،سنت ،داراییهای اجتماعی تاریخی
محیط
 تطابق و احترام به تنوع فرهنگهای محلی،ارزشها ،سنتها
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بهعلت حضور عناصر معماری و شهری تاریخی ،میراث تاریخی و فرهنگی و حضور یک منبع نسبتاً غنی از فعالیتهای
خاص اوقات فراغت و فضاهای تفریح و سرگرمی و همچنین بار معنایی موجود ،مراکز تاریخی شهر درحال حاضر بهوضوح
نشاندهنده یک مکان اصلی در جذب بیشترین تعداد فعالیتهای خالق و باالترین پتانسیل برای توسعه صنایع خالق
و تبیین محلههای فرهنگی و در نتیجه بازآفرینی شهری است .هدف از این مطالعه توسعه صنایع خالق و فعالیتهای
فرهنگی است که مستقیم و غیرمستقیم بر شهر تأثیر گذاشته و زمینه رقابت و امکان حضور محلههای تاریخی را در
سطوح بینالمللی فراهم میآورد؛ که در محله اللهزار ،محلهای سینمایی ،تبیین گردید .آنچه مسلم مینماید؛ تعمق
و تدقیق میزان قابلیت تبیین اللهزار بهعنوان محلهای سینمایی است که در پژوهشی دیگر همین نویسندگان آن را
مبسوط مطالعه کردهاند  .
ً
شکلگیری محلههای فرهنگی موفق عمدتا و تدریجی درون بافتهای تاریخی شهر ،همانطوری که در این مقاله
ارزیابی شد ،موجب افزایش مصرف فرهنگ ،جریان سرمایه ،اطالعات و منابع انسانی و راهکاریی جهت نیل به بازآفرینی
اقتصادی و فیزیکی مبتنیبر صنایع خالق میگردند .لذا آنچه تالش اندکی درباره آن شد تا در ارتباط با محلههای
فرهنگی و بازآفرینی شهر و محله فرهنگی سینمایی اللهزار به آن پرداخته شود ،در قالب این توصیهها آورده شده است:
 .1در زمینه توسعه بیشتر محلههای فرهنگی باید توجه بیشتری به نیازهای صنایع خالق در زمینه طراحی نمود.
تجزیه و تحلیل توزیع فضایی تجربههای اروپایی نشان میدهد مکانیابی صنایع خالق نه بهصورت پراکنده ،بلکه
باید طراحیشده و تا حدودی در سطح منطقه شهری گسترده گردد .در واقع میتوان با تعداد بیشتری از تمرکزهای
کوچک در این زمینه و در محلههای مسئلهدار ،امکان شرایط ترویج و تمرکز طیف وسیعتری از فعالیت را در این مناطق
و ظهور درهمافزایی فرصتهای بهتر برای موفقیت شاخه خالق و احیای محله و ارزش افزوده قابلتوجهی فراهم نمود.
 .2وابستگی باالی صنایع خالق به شرایط اقتصادی محلی و بازار امالک و مستغالت ،نیاز به استراتژیهای طراحیشده
برای ترویج توسعه فضایی صنایع خالق و تنوع الگوهای توزیع را در زمینههای خاص ضروری میکند .نیاز فعلی و متداوم
به انطباق با وضعیت بازار امالک ،بهطور قابلتوجهی رشد و کاهش صنایع خالق را در مکانهای خاص تحت تأثیر قرار
میدهد .در این زمینه باید توجه به نسل قوی و یا جزء دموگرافیک صنایع خالق یعنی جوانان را باید لحاظ نمود.
 .3موضوعات تاریخی در ظهور نقاط فعالیتهای خالق ،بهخصوص برای نقاط اولیه به نظر میرسد مهم بوده و حمایت
از خوشههای خالق در مناطق خارج از مرکز شهر ،نیاز به بازآفرینی مبتنیبر نقاط ثانویه موجود فعالیتهای خالق که
بهصورت شعاعی حول نقاط اولیه و در مرکز شهر متمرکز شده ،دارد.
تنوع فضایی و عملکردی پایین صنایع خالق ،رویکردی تدریجی بوده که استراتژیهای توسعه شفافی را در چارچوب
جهانی دنبال نمیکند ،اما تنها به وضعیت فعلی و محدود محلی و منطقهای بازار پاسخ میدهد .بنابراین توصیه اصلی با
توجه به حمایت اقتصاد خالق ،پرداختن به نیاز برای استراتژی هدفمند در شاخههای تخصصیتر صنایع خالق و بررسی
پتانسیلی برای بازآفرینی شهری از طریق صنایع خالق است.
نقاط ثانویه و شاخههای تخصصی خاص ،ازجمله رسانه ،نرمافزار و هنر که نسبتاً در چند نقطه خارج از مرکز شهر و
متحدالمرکز توزیع شدهاند ،میتوانند بزرگترین پتانسیل برای خوشههای خالق باشند و بدینترتیب ،برای بازآفرینی
مناطق شهری ارائه داده شوند.
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Culture-Based Regeneration through Developing Creative Industries
and Explanation of Cultural Quarters in Historic Urban Textures
Marjan Khanmohammadi* Mahmood Ghalenoei**

Abstract
An integral feature of urban development is economic and symbolic value which has
been brought by cultural industries. A city, especially its historical center, acts as a set of
cultural resources that provide creative arena for cultural production and consumption,
competing fields with each other, increasing city attractions for potential investment and
improving interaction with local communities and making a memorable place. In addition,
the ability of this sector can be an important indicator for innovative capacities of other
parts of the city and its extensive economy in national and regional level.
Cultural quarters based on innovation, flexibility, idea making and changeability can
be useful indicators for a set of extensive changes and affecting the city and quarter's
economy and providing creative industries. Thus developing creative industries through
establishing creative and cultural regions as a key for developing the region and changing
the landscape of historic quarters, is considered as the most important necessity of this
paper. The aim of this study was to explain a way along with developing creative economy
in historical urban textures with an emphasis on cultural and historical themes, as well
as explanation of a creativity-based strategy to establish an integrated system of urban
regeneration and to achieve a new identity and improve the image of the city in competing
fields, that has been studied with a qualitative approach and a descriptive and analytical
method based on a review of documents and evidences and explanation of the case study,
leading to suggest explanation motives for a cultural quarter inside historic urban textures
in the case study-Lalezar.

Keywords: urban regeneration, creative industries, creative economy, cultural policies,
Lalezar.
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