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چكيده
1بافت1های1تاريخی،1منبعی1ارزشمند1هستند1كه1به1مثابه1دارايی1فرهنگی1و1هويتی1شهرها1و1كشورها1به1شمار1می1روند.1
اين1 ويژه1 اهميت1 بيانگر1 بافت1ها1صورت1گرفته،1 اين1 احيای1 و1 برای1مرمت1 برنامه1ريزی11شده11كه1 اقدام1های1 بيشتر1
نواحی1شهری1است1كه1تصويری1مطلوب1از1شهرها1را1نشان1می1دهند.1در1بررسی1گونه1های1متفاوت1اين1اقدامات1
برنامه1ريزی1شده1آنچه1قابل1درك1است؛1وجود1ديدگاهی1تك1بعدی1درباره1جنبه1های1صرفا1ًكالبدی1مرمت1و1احيای1

بافت1های1تاريخی1و1بی1توجهی1به1رويکردهای1فعاليت1محوِر1هم1راستا1با1مداخالت1كالبدی1آنهاست.1
ازاين1رو1در1پژوهش1حاضر1با1هدف1ارائه1رويکردی1نوين،1موضوع1مرمت1و1احيای1بافت1های1تاريخی،1بسط1داده1
درواقع1 بررسی11شده1است.1 آنها1 احيای1 و1 برای1مرمت1 و1خاّلق1 فرهنگی1 و1صنايع1 عاِم1خوشه1ها1 راهبرد1 تفسير1 و1
نگارندگان1در1اين1مقاله،1با1بهره1گيری1از1روش1پژوهش1تحليلی-1توصيفی1و1به1كارگيری1رويکردی1ميان1رشته1ای،1
و1 پتانسيل1ها1 ويژگی1ها،1 مزيت1ها،1 قالب11 در1 زمينه1های1شهری1 در1 را1 فرهنگی1 توسعه1ای1خوشه1های1 شاخص1های1

امکانات1توسعه1ای1درراستای1مرمت1و1احيای1بافت1های1تاريخی،1ارائه11داده1اند.1
درپايان،1نگارندگان1با1بررسی1نمونه1های1موردِی1اسناد1و1مدارك1برنامه1های1مرمت1و1احيای1بافت1های1تاريخی1
ايران،1به1ارائه1نيازها1و1مسائل1و1محدوديت1های1آنها1پرداختند.1به1بيان1ديگر،1مدل1تحليلی1به1كار1گرفته1شده1در1اين1
پژوهش1با1مقايسه1زوجی1ميان1نيازها1و1محدوديت1های1بافت1های1تاريخی1همراه1با1ويژگی1ها1و1امکانات1خوشه1های1
فرهنگی،1راهبردهايی1عملياتی1را1برای1برآورده1ساختن1نيازها1و1به1حداقل1رساندن1محدوديت1ها1و1مسائل1بافت1های1

تاريخی1مطرح1كرده1است.1

كليدواژگان: بافت1تاريخی،1مرمت1و1احيا،1صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق. 

بررسی نقش صنایع و خوشه های فرهنگی و خاّلق 

در مرمت بافت های تاریخی- شهری

*1استاديار،1دانشکده1معماري1و1شهرسازی،1دانشگاه1هنر1اصفهان.1
**1دانشجوی1دكتری1شهرسازی،1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1آزاد1اسالمی،1واحد1علوم1و1تحقيقات1تهران.
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پهنه1ها1و1بافت1های1تاريخی1به1عنوان1يکی1از1اجزا1و1بخش1های1
اصلی1و1مهم1شهرها،1نقش1اساسی1ای1در1سير1تحول1ساختار1
فضايی– كالبدی1آنها1داشته1اند.1درحال1حاضر،1بسياری1از1
اين1پهنه1ها1و1بافت1های1تاريخی،1تحت1تأثير1عوامل1و1داليل1
مختلف1از1ايفای1نقش1گذشته1بازمانده1و1دچار1فرسودگی1
متناسب1نبودن1 همچون1 داليلی1 و1 عوامل1 شده1اند.1 افول1 و1
نيازهای1 و1 فعاليت1ها1 برای1 آنها1 كالبدی1 و1 فضايی1 ساختار1
زندگی1شهری1جديد1و1خارج1شدن1فعاليت1ها1و1عملکردهای1
سنتی1و1گذشته1شان1از1چرخه1و1فرايند1فعاليت1های1اقتصادی1

و1اجتماعی1پويا1و1اصلی1شهر،1از1اين1دست1است.1
اين1مشکالت1و1بی1سازمانی1ها1و1نبود1تناسب1ها1به1گونه1ای1است1
كه1در1عناصر1و1اجزای1هر1دو1بخش1اصلی1و1مهم1تشکيل1دهنده1
كالبدی1 فضايی-1 ساختار1 نيز،1 تاريخی1 بافت1های1 و1 پهنه1ها1
1به1عنوان1ظرف1و1فعاليت1آن1به1عنوان1مظروف،1قابل1ديدن1است.1
تأثير1اين1معضالت1و1مشکالت1آن1چنان1است1كه1تداوم1حيات1
و1حضور1چنين11پهنه1ها1و1بافت1هايی1را1در1ساختار1فضايی1و1

كالبدی1شهرها1با1چالش1های1اساسی1روبه1رو1كرده1است.1
در1ديدگاهی1عام1و1كلی،1ريشه1و1اساس1اين1معضالت1و1
مشکالت1را1می1توان1در1فراهم1نشدن1مناسب1نيازها،1الزامات1
و1مقتضيات1زندگی1شهری1جديد1ازسوی1اين1گونه1پهنه1ها1
و1بافت1ها1در1هر1دو1بعد1فضايی1-كالبدی1و1فعاليتی1يافت.1
بافت1های1تاريخی1هر1دو1بخش1و1 بنابر1اين1مسأله1كه1در1
عنصر1فضای1شهری1مشکل1و1نقصان1دارند؛1در1انجام1مرمت1
اصولی1و1پايدار1به1هرنوعی1الزم1است1تا1به1هر1دو1بخش1ظرف1
و1مظروف،1در1يك1تعامل1دو1سويه1و1يك1پارچه1توجه1شود.1
اگرچه1در1چند1دهه1گذشته،1مرمت1بافت1های1تاريخی1
كشور1در1رديف1مهم1ترين1دغدغه1ها1و1فعاليت1های1برنامه1ريزان1
و1مديران1كشور1قرارداشته1ليکن،1با1بررسی1تجارب1مرمت1
شهرِی1 مرمت1 غلبه1 كشور،1 تاريخی1 بافت1های1 در1 شهری1
كالبدمحور1كاماًل1آشکار1است1)كامروا،13891(.1نبود1توازن1در1
بررسی1هم1سنگ1و1هم1زمان1دو1بعد1كالبد1و1فعاليت1در1مرمت1
بافت1های1تاريخی1كشور،1پيامدهای1ناخواسته1ای1داشته1است.1
در1مقايسه1با1كالبد،1توجه1كمتر1به1محور1فعاليت1به1عنوان1يکی1
ديگر1از1اجزای1اصلی1در1پويايی1و1بالندگی1بافت1های1تاريخی1
سبب1شده1تا1بيشتر1پروژه1های1مرمت1شهری1در1دستيابی1به1
اهداف1نهايی1مرمت1ناكام1بمانند1)حبيبی1و1مقصودی1386؛1
حناچی1و1ديگران،11386و1كالنتری1و1پوراحمد،13851(.1

اين1موضوع،1لزوم1تغيير1در1شرايط1و1چگونگی1مداخله1
در1بافت1های1تاريخی1شهرها1را1به11سمت1و1سوی1رويکردها1

و1مداخله1های1فعاليت1محور1در1كنار1مداخله1های1كالبدمحور1
را1ايجاب1كرده1است.

در1دو1دهه1اخير،1يکی1از1زمينه1های1علمی1و1تخصصی1
علوم1 تخصصی1 و1 علمی1 رشته1های1 درون1 از1 كه1 جديدی1
اقتصادی1و1مديريت1ايجادشده،1حوزه1های1كاربردی1كارآفرينی1
و1خالقيت1كسب11و1كار1است.1كارآفرينی1و1خالقيت1كسب11و1كار1
از1حوزه1هايی1است1كه1موضوع1فعاليت1های1اجتماعی،1فرهنگی1
اقتصادی1و1كارآفرينی،1 ازمنظر1 و1هنری1است1آن1چنان1كه1

رشد1و1توسعه1چشم1گيری1در1آن1ديده1شده1است.1
از1منظر1و1جايگاه1رويکرد1بين1رشته1ای،1سنخيت1و1نزديکی1
مباحث1محتوايی1خالقيت1و1فعاليت1های1فرهنگی1و1هنری،1
كارآفرينی1با1محور1فعاليت1در1مباحث1و1رويکردهای1نوين1
مرمت1بافت1های1تاريخی،1بستر1و1چارچوبی1است1كه1می1توان1
از1مفاهيم،1اصول1كاربردی1و1راهبردی1آن1برای1بهبود1و1ارتقای1
روش1های1مرمت1بافت1های1تاريخی1بهره1گرفت.1در1اين1باره،1
راهبرد1صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1كه1در1حوزه1
نظری1و1كارآفرينی1و1اقتصاد1خاّلق1شهری،1مفهوم1شناسی1
نوينی1است1 و1بسترهای1 از1زمينه1ها1 نظريه1پردازی1شده1 و1
كه1در1قالب1آن،1رويکردهای1جامع1مرمت1شهری1بافت1های1
تاريخی1می1توانند1با1ارائه1تصوير1جديدی1از1تعامل1دو1سويه1
كالبد1و1فعاليت،1پويايی1و1جنب1وجوش1گذشته1بافت1های1

تاريخی1را1بازتوليد1كنند.1
راهبرد1نوين1خوشه1ها1و1صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1دربرگيرنده1
عنصر1فعاليتی1فضای1شهری،1بنگاه1های1فرهنگی1و1خاّلق،1
تاريخی1 بافت1های1 فضای1شهری1 در1 فرهنگی1 فعاليت1های1
شهرها1و...1است.1از1ديگرسو،1عنصر1كالبد1فضای1شهری1در1
با1سازوكارهای1 نواحی1فرهنگی1و1خاّلق1 و1 قالب1خوشه1ها1

كالبدی1و1فضايی1خاص1خود،1نمايان1می1گردد.1
بنا1براين،1صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1با1تأثير1هم1زمان1
كالبدی1و1فعاليتی1بر1فضای1شهری1بافت1های1تاريخی1شهرها،1
تعاملی1دو1سويه1و1يك1پارچه1را1ميان1عناصر1فضای1شهرِی1
مواجه1با1فرسودگی1ايجادكرده1اند.1درادامه1اين1فرايند،1فضای1
شهری1پايدار1حاصل1از1رويکرد1نوين1به1مقوله1مرمت1شهری1

ايجادمی1گردد.
بنابر1آنچه1بيان1شد،1درباره1بهره1گيری1از1راهبرد1صنايع1
و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلِق1مرتبط1با1مرمت1بافت1های1
تاريخی1كشور،1پرسش1های1زيادی1مطرح1است.1از1مهم1ترين1
پرسش1هايی1كه1در1اين1زمينه1می1توان1مطرح1كرد1اين1است1
كه1چگونه1می1توان1از1راهبرد1صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1
و1خاّلق،1در1مرمت1پهنه1ها1و1بافت1های1تاريخی1بهره1جست.1
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مباحث1پژوهش1حاضر1نيز،1برای1دستيابی1به1دو1هدف1
اصلی1شناخت1ويژگی1ها1و1خصوصيات1راهبردی1صنايع1و1
خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1در1ارتباط1با1مرمت1بافت1های1
اين1 راهبرد1 به1كارگيری1 اثرات1 و1 نتايج1 معرفی1 و1 تاريخی1

صنايع،1در1مرمت1بافت1های1تاريخی1است.1

 روش تحقيق 

روش1تحقيق1به1كار1گرفته1شده،1توصيفی-1تحليلی1است1
كه1رويکردی1بين1رشته1ای1دارد1و1متکی1بر1بررسی1و1تحليل1
براساس1 اسنادی1است.1روش1گردآوری1داده1های1آن1هم،1
مطالعات1كتابخانه1ای،1تحليل1محتوايی1و1استخراج1نظرات1
تصميم1سازان1و1تصميم1گيران1حوزه1مرمت1و1احيای1بافت1های1

تاريخی1است.1
ماتريس1 مطالعه،1 اين1 در1 مورداستفاده1 تحليلی1 روش1
خاّلق1 و1 فرهنگی1 خوشه1های1 امکانات1 و1 مزيت1ها1 تحليلی1
و1نيازها،1مسائل1و1محدوديت1های1بافت1های1تاريخی1است.1
برون1داد1اين1تحليل1هم،1ارائه1راهبردهای1عملياتی1مرمت1و1
احيای1بافت1های1تاريخی1مبنی1بر1استقرار1صنايع1و1خوشه1های1

فرهنگی1و1خاّلق1است.
براين1اساس1ساختار1مقاله1پيش1رو،1متشکل1از1دو1مبحث1
اصلی؛1بيان1نظری1مفاهيم1و1مبانی1نظری1راهبرد1عام1صنايع1و1
خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1به1عنوان1محتوای1نظری1پژوهش1
و1روش1تحليل1اثر1بخشی1اين1راهبرد1عام1برای1برآورده1ساختن1
نيازها1و1كاهش1مسائل1و1محدوديت1های1بافت1های1تاريخی1

است1)تصوير1(.

پيشينه و رويكردهای نوين مرمت شهری 

تاكنون1 ميالدي1 بيستم1 سده1 ابتدای1 از1 شهری1 مرمت1
دوره1های1گوناگونی1را1ازسر1گذرانده1است1كه1در1هر1دوره1بنابر1
شرايط1زمانی1خود،1معنا1و1مفهومی1روشن1داشته1به1گونه1ای1كه،1
سرشت1زمانه1خويش1را1بازگو1كرده1است.1در1دو1دهه1اخير،1
از1دهه19901م.1تاكنون،1هم1زمان1با1بازنگری1در1زمينه1های1
علمی،1هنری،1فرهنگی1و1فلسفی1با1ايجاد1دگرگونی1در1نگرش1
به1مقوله1های1شهری،1شهر1فورديسم11به1شهر1پسافورديسم1،2
هويت1شهری1و1تجربه1شهری1به1عنوان1سبك1اصلی1زندگی1
مطرح1شد.1همچنين،1فعاليت1های1فرهنگی1و1خاّلق1و1رويدادهای1
فرهنگی1و1گردشگری1به1عنوان1محور1اصلی1بخش1اقتصادی1
جديد1پا1به11شهرها1گذاشتند1)استونسون،13881(.1رويکردهای1
مرمت1شهری1نيز1براثر1اين1تحوالت،1به1سمت1رويکردهای1
جامع1بازتوليد1و1نوزايی1بافت1های1تاريخی1شهری1كه1تعاملی1

يك1پارچه1و1دوسويه11را1ميان1عناصر1اصلی1فضاهای1شهری1و1
لزوم1نگرش1نوين1به1مسأله1مرمت1شهری1را1سرلوحه1خود1
آورده1شده،1 زير1 در1 آنچه11 داده1اند.1 جهت1 تغيير1 گذارده1اند،1
درزمينه1 اخير1 دهه1 دو1 عمده1 تحوالت1 از1 مختصری1 شرح1

مرمت1شهری1است.1
بازنگری1در1 اين1دهه،1 - دهه 1:1990در1دگرگونی1های1
زمينه1های1علمی،1فلسفی1و1هنری1وجوددارد.1ازاين1رو،1نگاه1
به1نوسازی1و1مرمت1شهری1نيز1با1بازنگری1درباره1آنچه1در1
دهه1های1پيشين1رخ1داده،1همراه1می1شود.1مداخله1های1ناشی1
از1اين1نگاه1هم،1با1درنظرداشتن1گذشته1و1توجه1به1هويت1های1
تاريخی1دوره1های1متفاوت،1توليد1هويتی1جديد1متناسب1با1
شرايط1زندگی1امروزی1را1در1دستور1كار1خود1قرارداده1اند.1
مفهوم1مركزی1مرمت1شهری1در1اين1دوره1بازآفرينی1شهری1،3
چارچوبی1تازه1را1در1فرايند1دگرگونی1های1شهری1پديدمی1آورد1
كه1براساس1آن،1مرمت1شهری1مفهومی1جامع1می1يابد.1مفهومی1
كه1به1بهبود1و1توان1بخشی1بافت1های1كهن1در1تمامی1ابعاد1
توجه1می1كند1 فرهنگی1 و1 اجتماعی1 كالبدی،1 اقتصادی،1
و1 ديگران،113861 و1 مقصودی،1386؛1حناچی1 و1 1)حبيبی1

.(Roberts&sykes, 2003

تصوير1.1دياگرام1ساختار1پژوهش1)نگارندگان(.

 

يا و صنايع فرهنگي و خالق در مرمت و احياهراهبرد عام خوشه
هاي هاي تاريخي، تدوين اهداف و معيارهاي خاص مرمت بافتبافت

 تاريخي بر اساس اين راهبرد

 هاي اثربخشي راهبرد عامنظري و تدوين شاخصارايه مباني
هاي تاريخيهاي فرهنگي در مرمت بافتخوشه

هاي تاريخي هاي مرمت بافتها برنامهبررسي اسناد، مدارك و نمونه
هاايران، تدوين نيازها، مسايل و محدوديت

 هاي تاريخي ايرانها و مسايل نهايي بافتاستخراج نيازها، محدوديت

 هاي تاريخي ايرانها و مسايل نهايي بافتاستخراج نيازها، محدوديت

ل ماتريس مقايسه زوجيتشكي
معيارهاي كالن خوشه با بافت تاريخي

هاي تاريخياستخراج راهبردهاي عملياتي مرمت بافت
هاي فرهنگيبر اساس راهبرد عام خوشه
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- دهه 1:2000اين1دوره،1با1مفهوم1هم1زيستی،1هم1نشينی1و1
گفتگوی1مسالمت1آميز1ميان1سبك1ها1و1فرهنگ1ها1آغازمی1گردد.1
با1اين1حركت،1مفهوم1مرمت1شهری1نيز1تعريفی1جديد1می1يابد.1
تعريفی1كه1در1آن1وجوه1فرهنگی1و1هنری1در1ايجاد1محيط1های1
مرمت1 چراكه1 غلبه1می1يابد1 شهری1 جذاب1 و1 پويا1 سرزنده،1
شهری1در1دهه1های1پيشين،1احيای1كالبد،1اقتصاد1و1وضعيت1
اجتماعی1ساكنان1را1مدنظر1قرارداده1و1زمينه1را1برای1پرداخت1

فرهنگی1و1هنری1بافت1های1كهن1فراهم11كرده1بود.1
نوزايی1شهری1،4ابتدای1دهه1نخست1سده1بيست11و11يکم1
ميالدی1به1دنبال1دگرگونی1بنيادی1نقش1و1عملکرد1شهر1به1طور1
عام1و1بافت1كهن1به1طور1خاص1است.1در1اين1نگاه1تازه،1جاذبه،1
اصالت1بخشيدن1و1تمايز1شهری1در1دستور1كار1قرارگرفته11است.1
مرمت1شهری1هم1به1عنوان1مقوله1ای1فرهنگی-1هنری،1احيای1
اقتصادی1و1سرزندگی1اجتماعی1شهر1را1پی1می1گيرد1و1مراكز1
قديمی1و1تاريخی1شهرها1را1كانون1فعاليت1های1اجتماعی،1
رخدادها1و1حادثه1های1شهری1می1كند.1به1ديگر1بيان،1آنها1را1
به1گونه1ای1درمی1آورد1كه1مکانی1برای1شکل1گيری1خاطره1های1
جمعی1جديد1در1ارتباط1با1حافظه1شهری1كهن1باشند1)حبيبی1

و1مقصودی،1386(.
با1بررسی1سير1تحوالت1مرمت1شهری،1اين1چنين1می1توان1گفت1
كه1طی1چند1دهه1اخير1اين1مداخالِت1ساده1بازسازی،1نوسازی1
و1توان1بخشی1به1بافت1ها1و1زيرساخت1های1فرسوده1شهری،1
مرمت1اقتصادی،1اجتماعی،1فرهنگی1و1سيمای1شهر1دگرگون11
شده1است.1به1بيان1ديگر،1مرمت1شهری1در1سير1تحول1خود1
پايداری1ميان1كالبد1 از1توجه1به1كالبد1به1عرصه1 را1 گذاری1
و1فعاليت1فضای1شهری1و1توجه1به1مفهوم1و1معنای1فضای1

شهری1آزموده1است.
همچنين،1رويکردهای1اخير1در1جست1و1جوی1تعامل1اجتماعی1
و1مشاركت1بازيگران1محلی،1نوسازی1فرهنگی1و1اجتماعی،1
توجه1و1تأكيد1بر1شخصيت1محلی1و1ويژگی1های1فرهنگی،1
مفهوم1 در1 شهری1 مرمت1 ديگرسو،1 از1 هستند.1 1... و1 بومی1
جديد1و1وجه1اقتصادی1آن،1فعاليتی1منفرد1و1جداگانه1از1ساير1
بخش1ها1نيست1كه1توسط1يك1سرمايه1گذار1يا1يك1مشوق1
انجام1پذيرد.1مرمت1شهری،1فعاليتی1استراتژيك،1بلندمدت،1
كند،1پيچيده1و1چند11بخشی1است1كه1نيازمند1سرمايه1گذاری1
مالی1كالن،1تعهد1و1التزام1بلند1مدت1و1مشاركت1همه1بازيگران1
بخش1خصوصی،1عمومی1و1مردم1است1)حاجی1پور،13851(.1111111111
بنا1براين،1مرمت1شهری1تحت1تأثير1دگرگونی1های1پارادايمی15
نظريه1های1شهری1دهه19901م.1و1دو1رويکرد1بازآفرينی1و1

نوزايی1شهری،1معنا1و1مفهومی1جديد1يافته1است.

در      فرهنگ محور  شهری  توسعه  پارادايم  پيشينه 
بازتوليد شهرها و بافت های تاريخی

- تجارب مرمت شهری فرهنگ محور
فرهنگ11محور16 توسعه1شهری1 با1شروع1حضور1 هم1زمان1
به1عنوان1انگاره1ای1قدرتمند1و1تأثيرگذار1در1ادبيات1برنامه1ريزی1
شهری1اواخر1دهه1980م.،1مفهوم1صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1در1
قالب1نواحی1و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1به1ويژه1با1رويکرد1
بازآفرينی1شهری1در1اياالت1متحده1مطرح1شد1و1سال19871م.،1
ازسوی1سازمان1ها1و1شوراهای1فرهنگی1بريتانيا1پيشنهاد1و1

.)Montgomery, 2003(1پايه1گذاری1گرديد
از1نمونه1های1جالب1توجه1كاربرد1اين1صنايع1در1بافت1های1كهن1
و1تاريخی1بريتانيا،1ناحيه1صنايع1فرهنگی1شفيلد17ساخته1شده1
در1اواخر1دهه1980م.1و1ناحيه1فرهنگی1منچستر1،8ايجادشده1

.(Ibid:294)1در1سال119931م.1است
از1ديگر1تجارب1قابل1تأمل1در1اين1زمينه،1بازآفرينی1نواحی1
قالب1 در1 فرهنگی1 صنايع1 كاربرد1 از1 بهره1گيری1 با1 تاريخی1
نواحی1و1خوشه1های1خاّلق1نمونه1ناحيه1فرهنگی1تمپل1بار9شهر1
دوبلين110است.1اين1ناحيه1تاريخی،1برجای1مانده1از1شهرهای1
قرون1وسطی1در1سال119901م.1است.1پس1از1آنکه1با1معضالت1
كالبدی،1اجتماعی1و1اقتصادی1بی1شمار1و1انبوهی1از1سايت1های1
متروكه1و1فاقد1كاربری1روبه1رو1شد،1با1استفاده1از1راهبرد1صنايع1
و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1در1قالب1فضايی-1عملکردِی1
نواحی1فرهنگی1و1خاّلق،1دوره1جديد1و1پويايی1حيات1خود1را1تا1
به1امروز1آغاز1كرده1است.1به1گونه1ای1كه،1يکی1از1مراكز1عملکردی1
مهم1با1جاذبه1های1فضايی1گونه1گون1در1اروپا1شده1است.1از1
ناحيه1 در1 گرفته1شده1 به1كار1 و1خاّلق1 فرهنگی1 فعاليت1های1
فرهنگی1تمپل1بار،1صنايع1فيلم،1گالری1های1هنرهای1تجسمی،1
مراكز1توليد1و1ارائه1محصوالت1موسيقی1و1سالن1های1تئاتر1

.(Ibid, 2004:6)1است
به1تازگی،1در1شهرهای1كوچك1نيز1گرايش1فزاينده1ای1به1
موضوع1صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1در1قالب1نواحی1و1خوشه1های1
فرهنگی1و1توجه1به1نقش1اين1مفاهيم1در1بازآفرينی1شهری1
پديد1آمده1است.1البته1برخی1براين1باورند1كه1موضوع1نواحی1و1
خوشه1های1فرهنگی،1مسأله1ای1است1كه1پيرامون1مباحث1توسعه1
شهرها1قراردارد1و1همه1شهرها1به1نواحی1فرهنگی1نيازندارند.1
به1گونه1ای1كه1دربارۀ1كاربست1و1توجه1به1اين1مقوله1در1ادبيات1
مرمت1شهری1و1شهرسازی1ايران،1حتی1از1بيان1تئوريك1و1
نظری1اين1موضوع1غافل1شده1اند1كه1اين1امر1سبب1شده1اهميت1

كاربردی1و1عملياتی1آن1نيز،1ناديده11گرفته1شود.1
ازطرف1ديگر،1گروهی1ديگر1عقيده1دارند1كه1از1اثرات1مثبت1
اين1مفاهيم1در1نواحی1و1بافت1های1مركزی1كهن1و1تاريخی1
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شهرها،1ايجاد1ارزش1افزوده1باالی1امالك1در1اين1نواحی1شهری1
و1جابجائی1طبقات1متوسط1و1باالی1اجتماعی1و1اقتصادی1به1

.(Urban Task Force, 1999)1اين1نواحی1است

چارچوب نظری تحقيق

با1مطرح1شدن1راهبردهای1توسعه1شهری1فرهنگ1محور1
در1دهه1های119801و119901م.1و1ارائه1پارادايم1نوين1اقتصاد1
خاّلق1و1شناسايی1طبقه1جديد1و1نوظهوری1به1نام1طبقه1خاّلق،1
چارچوبه1نوينی1از1گونۀ1نگاه1به1مسائل1و1مباحث1مرتبط1با1
1توسعه1شهرها1و1كشورها1درحال1تدوين1و1استحکام1يافتن1است.1
در1مطالعه1پيش1رو،1تالش1برآن1شده1تا1در1قالب1و1ساختار1
يك1مقاله،1به1شکل1مختصر1و1فشرده1پاره1ای1از1اين1مفاهيم1

و1رويکردهای1نوين1بيان1گردند.
1نگاه1راهبردی1به1توسعه1شهرها1در1عصر1و1دوره1رقابت1
بين1شهرها1و1بررسی1مفاهيم1و1رويکردهای1يادشده1كه1عماًل1
براساس1محتوايی1رقابت1محور1به1آنها1انديشيده1شده،1امری1
ضروری1و1اجتناب1ناپذير1است.1ازاين1رو،1برای1عملياتی1كردن1
اين1مفاهيم1نوين1در1عرصه1های1توسعه1شهری،1منطقه1ای،1
مفاهيم1 اين1 كه1 است1 نياز1 به1حيطه1ای1 بين1المللی1 و1 ملی1
در1آن1معنايابند1و1رابطه1ای1علت1و1معلولی1را1در1ساختار1و1

محتوای1توسعه1شهرها1و1كشورها1بنيان1نهند.1
بنابراين1كوشش1نگارندگان1در1مقاله1حاضر،1برآن1است1تا1
اهميت1جنبه1های1كاربردی1رويکردهای1نوين1را1بيان11و1مفاهيم1
صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1را1به1عنوان1جنبه1های1
كاربردی1معرفی11كنند.1سپس،1نقش1و1اهميت1آنها1را1در1ابعاد1
كاركردی1و1فضايی1شهرها1مورد1بررسی11قراردهند.1درنهايت،1
در1بخش1جمع1بندی1مباحث1نظری1پژوهش،1شاخص1های1
مؤثر1راهبرد1صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1در1توسعه1

و1مرمت1بافت1های1تاريخی1شهری،1ارائه1خواهند1شد.1

صنايع خاّلق و فرهنگی11 

ارائه1شدن1مفهوم1اقتصاد1خاّلق1 صنايع1خاّلق،1به1دنبال1
به1گونه1ای1عملی1از1به1عينيت1درآمدن1اقتصاد1خاّلق1مطرح1شد.1
به1بيان1ديگر1صنايع1خالق1به1عنوان1پاسخی1كاركردی1و1حقيقی1
به1انگاشت1و1ايده1اقتصاد1خاّلق1است1كه1روح1و1محتوای1
مفهوم1اين1اقتصاد1در1قالب1عملياتی1و1كاربردی1صنايع1خاّلق1
درك1می1شود.1برداشت1كشورها1از1مفهوم1صنايع1خاّلق1متفاوت1
است.1اين1اصطالِح1به1نسبت1جديد،1سال19941م.1در1استراليا1
1.(Pratt, 2008:7-9)1با1ارائه1گزارش1ملت1خاّلق1ظهوريافت
سال19971م.1هنگامی1كه1دولت1انگلستان1به1كمك1وزارت1
فرهنگ،1رسانه1و1ورزش1كارگروه1صنايع1خاّلق1را1با1هدف1
احيای1هژمونِی112)اقتدار(1اقتصادی-1سياسی1بريتانيای1كبير1

راه1اندازی1كرد،1اين1اصطالح1توجه1سياست1گذاران1را1به11خود1
جلب1كرد.1رواج1چنين1اصطالحی1سبب1شد1تا1قلمرو1صنايع1
فرهنگی1تا1فراسوی1ادبيات1و1علوم1انسانی1گسترش1يابد1و1
يا1هسته1اصلی1 از1پيش1به1روح1 نظر1دولت1مردان1را1بيش1
صنايع1خاّلق،1صنايع1فرهنگی،1به1سمت1خود1كشاند.1صنايع1
فرهنگی،1هسته1اصلی1صنايع1خاّلق1به1شمار1می1رود1و1توليد1
آنها1مستلزم1درون1داد1خالقيت1انسانی1است.1به1بيان1ديگر1
خالقيت1انسانی،1نقش1مواد1اوليه1را1در1توليد1كاالها1و1خدمات1

1.(UNCTAD, 2008:11)1فرهنگی1دارد
و1 توليد1 خلق،1 به1 كه1 است1 صنايعی1 فرهنگی،1 صنايع1
تجاری1سازی1مضامين113نامشهود1)ناملموس(1و1دارای1طبيعت1
فرهنگی1اشتغال1دارد.1اين1مضامين،1نوعا1ًازطريق1كپی1رايت1
پشتيبانی1می1شود1كه1می1تواند1شکل1كاالها1يا1خدمات1را1

به1خود1بگيرد1)همان(.1
بنابر1تعريف1يونسکو،1يك1جنبه1مهم1از1صنايع1فرهنگی1
آن1است1كه1اين1صنايع1ازجهت1ترويج1و1حراست1از1تنوع1
از1 فرهنگ،1 به1 دموكراتيك1 دسترسی1 تضمين1 و1 فرهنگی1
اهميت1بسياری1برخوردار1است.1اين1ماهيت1دوگانه،1تركيب1
جنبه1های1فرهنگی1و1اقتصادی،1سبب1شده1تا1سيمای1متفاوتی1
را1به1صنايع1فرهنگی1ببخشد.1به1تازگی،1در1فرانسه1نيز1صنايع1
كه1 اقتصادی1 فعاليت1های1 از1 گستره1ای1 به1عنوان1 فرهنگی1
كاركردهای1خلق1ايده1و1مضمون1را1در1ساحت1فرهنگی1با1
كاركردهای1صنعتی1ای1همچون1توليد1و1تجاری1سازی1انبوه1
كاالهای1فرهنگی1درمی1آميزد،1تعريف11شده1است.1اين1چنين1
تعريفی،1سرآغاز1فرايندی1است1كه1سبب1تفسيری1گسترده1تر1
از1صنايع1فرهنگی1می1شود1و1اين1صنايع1را1از1آنچه1به1طور1
سنتی1بخش1فرهنگی1ناميده1می1شود،1جدامی1سازد1)همان(.1
بنابر1آنچه1گفته1شد،1طبق1تعريف1ها1و1بررسی1های1آنکتاد1،14
اين1صنايع1به1چهار1گروه1اصلی1و1نُه1گروه1فرعی1دسته1بندی1

شده1اند1كه1به1شرح1زير1است1)تصوير2(.1

- ميراث فرهنگی
تجليات فرهنگی- سنتی:1هنرها1و1صنايع1دستی،1اعياد1 -

و1جشن1های1قومی،1ملی1و1آئينی.
مكان های فرهنگی:1مکان1های1باستانی،1موزه1ها،1كتابخانه1ها،1 -

نمايشگاه1ها1و1...1.
- هنرها

و1 - عکاسی1 مجسمه1سازی،1 نقاشی،1 تجسمی:1 هنرهای 
عتيقه1جات.1

سيرك،1 - اپرا،1 تئاتر،1 زنده،1 موسيقی1 نمايشی:1 هنرهای 
نمايش1عروسکی1و1...1.
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- رسانه ها
نشر و رسانه های چاپی:1كتاب1ها،1مطبوعات1و1ساير1نشريات. -
سمعی- بصری:1فيلم،1تلويزيون،1راديو1و1...1. -

- آفرينش های كاركردی 
طراحی:1طراحی1داخلی،1گرافيك،1مد1لباس،1جواهرآالت1 -

و1اسباب1بازی1ها.1
رسانه های جديد: نرم1افزار،1بازی1های1ويديوئی1و1محتوای1 -

ديجيتالی1شده1خاّلق.
تحقيق1 - و1 پژوهش1 تبليغات،1 معماری،1 خاّلق:1 خدمات 

و1 فرهنگ1 با1 مرتبط1 و1 فرهنگی1 درزمينه1های1 خاّلق1
ديگر1خدمات1خاّلق1مرتبط1اعم1از1ديجيتالی1و1غير1آنها.

مفاهيم  در  خاّلق  و  فرهنگی  صنايع  بنيادين  اصول 
توسعه شهری و ابعاد فضايی آن

باتوجه1به1آنچه1از1ماهيت1كاربردی1صنايع1خاّلق1و1فرهنگی1
در1محتوای1اقتصاد1خالق1بيان11شد؛1اصول1بنيادين1صنايع1
فرهنگی1و1خاّلق1در1مفاهيم1توسعه1شهری1قابل1شرح1است.1
اين1مشخصه1ها1و1اصول1در1توسعه1شهرها1نيز1از1ابعاد1فضايی1

توسعه1شهرها1برخورداراست1كه1در1قالب1تعامل1يك1پارچه1
فعاليت1و1كالبد،1ابعاد1فضايی1توسعه1شهری1را1با1تحوالت1
1شگرفی1روبرو1می1سازد.1اين1ويژگی111های1فضايی1به11قرار1زير1است1

.(Birch, 2008; Scott, 2005)
1 محرك1و1انگيزاننده1نيروهای1كار1با1سطوح1آموزش1باال1-

و1سطوح1فنی1و1مهارتی1باال1به1شهرها،
1 بهره1گيری1پيشرفته1از1تکنولوژی1های1مدرن1در1ساختار1-

و1زنجيره1توليد1شهری1ازطريق1استفاده1از1اثرات1تمركز1
نيروی1انساني،1

1 گرايش1به1تمركز1در1خوشه1های1شهرها،-
1 ويژگی1مکانی1)پيوند1مکان1و1محصوالت1فرهنگی(،1-
1 ارتباط1با1مراجع1حاكميتی،1قانونی1و1استراتژی1های1توسعه1-

منطقه1ای1برای1تجديد1حياِت1مراكز1مواجه1با1ركود،1
1 ارتباطات1جهانی،-
1 نظام1رقابتی1شهری1و1منطقه1ای،-
1 وابستگی1به1حق1كپی1رايت.1-

1ازين1رو1با1تأمل1و1دقت1بر1عوامل1و1مشخصه1های1فضايی-1عملکردی1
صنايع1خاّلق،1می1توان1چارچوبی1مقدماتی1را1برای1تحليل1

11.(UNCTAD, 2008:11)1تصوير1.2نمودار1دسته1بندی1صنايع1خاّلق1و1فرهنگی

  

 

 

:يسنت-يفرهنگاتيتجل
 ،يدست عيهنر و صنا

 .ينييآها و مراسمجشنواره

:  يفرهنگ يهامكان
 و هاموزه ،يباستان يهامكان

  .ها شگاهيو نما هاكتابخانه

 :يچاپ يهارسانه و نشر
 ريكتاب، مطبوعات و سا

 .انتشارات

 ،يداخل : طراحييطراح
مد، جواهرات و  ك،يگراف

  .يبازاسباب ،يمعمار:اقخلّخدمات
 قيپژوهش و تحق غات،يتبل

 .يحيو تفريخالق، فرهنگ

نرم افزار،:ديجديهارسانه
 يمحتوا ،ييويديو يهايباز

 .قخالّشدهيتاليجيد

لم،يف:يبصر-يسمع
 و ... ويراد ون،يزيتلو

يقي: موسيشينمايهنرها
 شينما رك،يزنده، تئاتر، س
 و ...يعروسك

عيصنا
و   اقخلّ

 يفرهنگ

  :يفرهنگهاي مكان
 و هاموزه ،يباستانهاي مكان

 ها. ها و نمايشگاهكتابخانه

  يهانشيآفر
 يكاركرد

 هارسانه

 هنرها

  راثيم
 يفرهنگ
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اثرات1متقابل1ميان1صنايع1فرهنگی1و1شهرها1ترسيم1كرد.1اين1
چارچوب،1نشانگر1اين1است1كه1سيستم1های1صنايع1فرهنگی1
و1 محلی1 توسعه1 استراتژی1های1 از1 درون1شبکه1ای1 و1خاّلق1
اثرات1متقابل1ويژگی1های1 از1 منطقه1ای1و1ميان1مجموعه1ای1

مکانی1و1ارتباطات1جهانی1جای1گرفته1اند.1
كاربردهای1 و1 مفاهيم1 حاضر1 پژوهش1 در1 بدين1منظور،1
خوشه1های1خاّلق1و1فرهنگی1به1عنوان1نمود1فضايی-عملکردی1

صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1بررسی11خواهندشد.1

 ايـده خوشه های صنعتی؛ پيشينـه مفهوم خوشـه و 
خوشه سازی

يك1خوشه،1عبارت1است1از1تمركز1جغرافيايي1شركت1هاي1
مرتبط،1تأمين1كنندگان1تخصصي،1عرضه1كنندگان1خدمات،1
بنگاه1هاي1صنايع1وابسته1و1نهادهاي1وابسته1همچون1دانشگاه1ها،1
مؤسسات1استاندارد1و1انجمن1هاي1تجاري1كه1همراه1رقابت،1
در1زمينه1هاي1خاص1نيز1همکاري1مي1كنند.1خوشه1ها،1يکي1از1
ويژگی1های1برجسته1هر1اقتصاد1ملي،1منطقه1اي،1ايالتي1و1حتي1
.)Porter, 1998(1كالن1شهري،1به1ويژه1در1ملل1پيشرفته1تر1است
با1استناد1بر1مفهوم1اشاره1شده،1وسيله1ظرفيت11اقتصادهای1
موفق1ملی1در1توليد1ثروت1در1سده1بيست1و1يکم1ميالدي،1
و1 كار1 نيروی1 جذب1 و1 نوآوری1 ازطريق1 فزاينده1ای1 به1طور1
سرمايه1برای1پشتيبانی1از1اقتصاد1دانش1بنيان1سنجيده1می1شود.1
تجارت1آزاد1بازارهای1جهانی1و1تکنولوژی1پيشرفته،1زمينه1ای1
بين1المللی1را1برای1رشد1و1توسعه1اقتصادی1محلی،1تعريف1و1
مشخص1می1كندComedia, 2003:17(1(.1ازاين1رو،1شهرها1
ماشيِن1رشد1نوآوری1و1آهن1ربائی1برای1جذب1مهاجران1ماهر1
از1 تعريف1جديد1 اين1 عملی1 واقعيت1 به1عنوان1 متخصص1 و1
اقتصادهای1ملی1و1بين1المللی1سده1بيست1و1يکم1ميالدي،1

به1شمار1می1روند.1
كار1 نيروی1 سرجذب1 بر1 رقابت1 ازآنجايی1كه1 براين،1 بنا1
ماهر1و1متخصص1رويه1ای1جهانی1است،1توانايی1ملت1ها1در1
موفقيت1 به1 بيشتر1 توليدكنندگی1 و1 نوآوری1 رقابت1پذيری،1
شهرهايشان1وابسته1است.1از1همين1رو،1ترغيب1شهرها1به1رقابت1
با1يکديگر1در1مقياسی1جهانی،1مسأله1ای1اساسی1و1بنيادين1در1
ساختارهای1توسعه1اقتصادهای1ملی1و1منطقه1ای1شده1است.1
درهمين1راستا،1مايکل1پورتر115پارادايمی1را1با1عنوان1الماس1
عوامل1تعيين1كننده1مزيت1رقابتی1كه1بر1چهار1اصل1كليدی1

تکيه1دارد،1بيان1كرد.1اين1اصول1عبارتند1از:
1.1استراتژی1بنگاه،1ساختار1و1رقابت،1.21محيط1و1شرايط1
نهاده1ها،1.31محيط1و1شرايط1تقاضا،1.41صنايع1وابسته1و1پشتيبان1

.(Porter,1998&.UNCTAD ,2008:66)

پورتر1آشکارا1در1مدل1رقابتی1اش،1بنگاه1را1ركن1مركزی1آن1
درنظر1گرفته1بود.1همچنين،1نقشی1اساسی1و1مهمی1را1برای1شهرها1
1.(Comedia,2003:18)1و1مناطق1در1اين1مدل1قائل11شده1بود
بنابر1اهميت1نقش1شهر1در1فرايند1رقابت1گفتمان1جديد1توسعه1
در1سده1بيست1و1يکم1ميالدي،1رقابت1پذيری1شهری1پتانسيل1
عملکردی1يك1شهر1را1در1ارتباط1با1دامنه1وسيعی1از1متغيرهای1
اقتصادی،1محيطی،1اجتماعی1و1فرهنگی1توصيف1و1تبيين1
1كرده1است.1بر1همين11اساس،1نظريه1خوشه1های1صنعتی1پورتر1تا1
به1امروز1گام1مهمی1را1در1تبيين1رويکرد1رقابت1پذيری1شهری1
و1منطقه1ای1در1معادالت1شهری1و1منطقه1ای،1برداشته1است.

خوشه های فرهنگی و خاّلق 

- بهره گيری از مفهوم خوشه ها در توسعه صنايع فرهنگی 
و خاّلق

از1ابتدای1سده1بيست1و1يکم1ميالدي،1به1سبب1عملکرد1چارلز1
لندری16)2000(1در1اثر1خود1"شهر1خالق"1و1همچنين،1اثر1
جهانی1ريچارد1فلوريدا117)2004(1"ظهور1طبقه1خاّلق"1،1تااندازه1
بسياری1تبليغات1گسترده1ای1درباره1اصطالح1اقتصاد1فرهنگی1
يا1خاّلق1به1ويژه1ايده1شهر1خاّلق1ايجاد1شده1است.1تحت1تأثير1
اين1گرايش1ها1مسئوالن1شهری،1سرمايه1گذاری1های1بيشتری1
را1به1تسهيالت1و1زير1ساخت1های1فرهنگی،1مراكز1نوآوری1و1
بهبود1تصوير1شهرشان1جهت1 برای1 فعاليتی1خاّلق،1 مراكز1
حضور1در1عرصه1های1رقابت1در1سطوح1جهانی1اختصاص1داده1اند.1
اين1درحالی1است11كه1شهرها،1هم1زمان1با1اجرای1موارد1باال1
تالش1می1كنند1با1جذاب1تر1ساختن1محيط1شهرهايشان1برای1
جذب1طبقه1خاّلق1،18در1عرصه1های1رقابت1های1بين1شهری1هم،1
پيروز11باشند.1به1سبب1تحليل1های1انجام1شده1روی1هم1بستگی1ها1
و1تعامالت1ميان1فرهنگ،1اقتصاد1خاّلق1و1توسعه1شهری1و1
منطقه1ای1به1ويژه1حوزه1توليد1دانش1به1دليل1اقتصادی،1فرهنگی1
و1خاّلق،1همان1گونه1كه1آلن1اسکات119نيز1بيان1می1كند1مفهوم1
خوشه1سازی1صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1در1كانون1اين1تعامالت1
1.(Bille and Schulze, 2006:55)1و1ارتباطات1قراردارد
مفهوم1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1به1پيروی1از1خوشه1صنعتی1
پورتر،1نقش1بااهميت1خود1را1در1سازوكارهای1توسعه1شهرها1

و1مناطق،1آغاز1كرده1است.
بنابراين،1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلِق1گروهی1از1صنايع،1
بنگاه1ها1و1مؤسسات1خاّلق1يا1فعاليت1های1فرهنگی1اند1كه1دارای1
قابل1 پتانسيل1رشد1 از1 و1 تمركز1و1استقرار1فضايی1هستند1
توجهی1برخوردارند.1هم1جواری1جغرافيايی،1اهميت1بسياری1
برای1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1دارد.1اين1خوشه1ها،1در1
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سيطره1بنگاه1های1كوچك1و1متوسط1فرهنگی1و1خاّلق،1هنرهای1
دستی1تخصصی1شده1و1شيوه1های1جديد1رسانه1ای1قراردارند1

.)Evans et.al, 2005: 26(
از1شاخص1های1كليدی1و1مهم1در1تعريف1خوشه1های1فرهنگی1
و1خاّلق،1اصل1تمركز1جغرافيايی1خوشه1ها،1اشتغال1و1حرفه1ها،1
فعاليت1های1فرهنگی1و1زيرساخت1ها1است.1بااين1همه،1بنابر1
تالش1های1گسترده1ای1كه1درباره1شناسايی1و1تعريف1خوشه1های1
خاّلق1در1سطوح1ملی،1منطقه1ای1و1شهری1صورت11گرفته1است1
هنوز،1شکاف1هايی1ميان1رويکرد1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1با1
نظريه1خوشه1ای1پورتر1وجود1دارد.1آن1چنان1كه،1تعريفی1يك1پارچه1
باتوجه1به1اصولی1كه1پورتر1بدان1ها1اشاره1كرده120و1 و1جامع1
بعدها1ديگران1آنها1را1بسط1و1گسترش1داده1اند،1وجودندارد.1
برای1نمونه،1ارتباط1و1تعامل1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1با1
ساير1بخش1های1اقتصادی1و1روابط1متقابل1بنگاه1های1درون1
يك1خوشه1و1ارتباط1با1نهادهای1تحقيق1و1توسعه1كه1از1نکات1
كليدی1ايده1پورتر1است،1يکی1از1اين1ابهامات1و1شکاف1ها1است1
)Pratt, 2004(.1درهمين1راستا1ريچارد1فلوريدا1در1تعريفی1
جامع،1خوشه1های1خاّلق1را1عنصری1حياتی1در1اقتصاد1خاّلق1
.)Jeannotte, 2008:14(1معرفی1می1كند1كه1به1قرار1زير1است

1 و1- نوآوری1 خالقيت،1 رشد1 ماشين1 خاّلق؛1 خوشه1های1
صنايع1جديد1هستند.1درواقع1آنها،1تمركز1واقعی1مردم1

در1مکان1های1واقعی1است.1
1 خوشه1های1خاّلق؛1مکان1هايی1انباشته1از1شبکه1های1آزاد1-

و1باز1هستند1كه1تركيب1جديدی1از1منابع1و1ايده1ها1را1
به1وجود1می1آوردند.1

1 خوشه1های1خاّلق؛1سرمايه1های1خاّلق1را1جذب1می1كنند،1-
مردمی1كه1توان1و1محرك1رشد1اقتصادی1اند.1آنان1خواهان1
جوامعی1هستند1كه1به1آنها1فرصت1ابراز1هويت1را1به1عنوان1

مردمی1خاّلق1بدهد.
به1هرحال1دامنه1تعاريف،1مطالعات1و1ايده1پردازی1ها1روی1
خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق،1چرخش1ها1و1تغيير1جهت1های1
فراوانی1داشته1است.1پروژه1های1نخبه1گرايانه1و1باززنده1سازی1نواحی1
متروك1صنعتی1از1سده1های1نوزدهم1و1بيستم1ميالدي1تا1اكنون1
كه1تحقيقات1و1مطالعات1جاری1و1بسته1های1سياست1گذاری،1بر1
زنجيره1توليد1خاّلق1مانند1بريتانيا1و1زنجيره1فرهنگی1همچون1
كانادا1تمركز1دارند1و1نيز،1سياست1های1ملی1و1بين1المللی1كه1
گرايش1به1ايجاد1خوشه1خاّلق1كنار1ديگر1خوشه1ها1دارند1)ارتباطات1
ميان1بخشی1اقتصادی(،1از1اين1موارد1است.1در1مقياس1شهری،1
خوشه1های1خاّلق1با1صنايع1خاصی1همچون:1فيلم،1تلويزيون،1
جواهرات،1مد1و1رسانه1ها1در1شهرهايی1مانند:1لندن،1پاريس،1
نيويورك1و1دوبلين1يا1مجموعه1های1فرهنگی1ای1نظير:1نواحی1

صنعت1فرهنگی،1شفيلد،1آمستردام،1هلسينکی،1گالسکو1يا1
تركيب1هر1دو1موضوع1همچون1مراكز1فعاليتی1خاّلق-1لندن،1

.)Evans et.al, 2005: 26(1همراه1و1مرتبط1شده1اند
بنابر1آنچه1درباره1مفاهيم1خوشه1های1فرهنگی1اشـاره1گرديد،1
مزيت1های1خوشه1فرهنگـی1و1خاّلق1در1توسعه1شهری1بديـن1

1شرح1است:1
1 كشاندن1كسب1و1كارهای1خاّلق1و1رقابتی1به1شهرها،-
1 جذب1نيروهای1كار1خاّلق1)كارگران1دانش(،1محلی1و1-

بيرونی،
1 ايجاد1ارزش1افزوده1باال1برای1شهر1و1منطقه،-
1 انباشت1سرمايه1اقتصادی1و1اجتماعی1در1شهرها،-
1 قوام1يافتن1شهر1در1مفهوم1پايداری1)حمل1و1نقل1پايدار1و1....(،-
1 ارائه1تصويری1مثبت1از1شهر1و1منطقه،-
1 عامل1اصلی1رقابت1پذيری1شهری1و1منطقه1ای،1-
1 ارتقای1كيفيت1زندگی.-

به سوی يک گونه شناسی از خوشه های فرهنگی

درباره1محتوای1توسعه1ای1يك1خوشه1فرهنگی1دو1مورد1
اساسي1قابل1مشاهده1است:1.11درزمينه1سياست1فرهنگی؛1
مکان1 پايه1 بر1 مشترك1 فرهنگی1 توسعۀ1 راهکار1 اوج1گيری1
وجوددارد1كه1خواست1های1فرهنگی1را1به1اهداف1اقتصادی،1
فضائی1و1سياسی-1اجتماعی1مرتبط1می1سازد.1.21در1خوشه1های1
فرهنگی؛1گوناگونی1وسيعی1از1تركيب1های1فرهنگی،1فضائی1و1
سازمانی1ديده1می1شود1كه1با1بسياری1از1مسيرهای1توسعه1ای1

و1پيش1زمينه1های1مختلف،1همراه11است.
برای1تحليل1اين1شرايط1پيچيده1و1متنوع1در1يك1خوشه،1
عملکردی،1 مختلف1 صورت1های1 از1 هفت1گونه1 الزم11است1
فرهنگی1 خوشه1 يك1 در1 استقراری1 و1 ارتباطی1 محتوايی،1
دسته1بندی1شوند.1اين1دسته1بندی1شامل1تفاوت1ها،1تمايزات1
و1نوع1نگرش1خوشه1های1فرهنگی1به1مقوله1هايی1همچون:1
نوع1ارتباطات1درون1خوشه1ای،1چارچوب1سازمانی1خوشه1ها،1
موقعيت1سازمانی1خوشه1ها1و1نظام1های1مالی1تأثيرگذار،1سطح1
سازگاری1خوشه1ها،1مسيرهای1توسعه1ای1خوشه1ها1)نظام1های1
برنامه1ريزی1خوشه1ها(1و1جايگاه11خوشه1ها1درزمينه1های1شهری1

و1فضائی-1فرهنگی1است.1
بنابر1مباحث1مطرح1شده،1شاخص1های1تأثيرگذار1راهبرد1
عام1خوشه1های1فرهنگی1در1توسعه،1بازآفرينی1و1به1ويژه1مرمت1

بافت1های1تاريخی1موارد1زير1را1دربرمی1گيرد.
1 مکان1های1- در1 خوشه1 يك1 افقی1 و1 عمودی1 ارتباطات1

شهری1باعث1ايجاد1زنجيره1ارزش1در1شهر1و1بافت1های1
شهری1می1شود.
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1 توسعه1مشاركت1گروه1های1صاحب1مدخل1در1امر1توسعه1-
بافت1های1شهری1و1تاريخی.

1 ورود1فعال1بخش1سرمايه1گذاری1های1خصوصی،1ايجاد1-
به1سبب1 تاريخی1 بافت1های1 سرمايه1گذاری1 در1 انگيزه1

مزيت1های1اين1بافت1ها1برای1توسعه1خوشه1ها.1
1 ارتباط1و1تعامل1ميان1مکان1استقرار1يك1خوشه1با1ساير1-

زمينه1های1شهری1كه1شبکه1ای1از1تعامالت1عملکردی1
و1فضايی1را1ايجاد1می1كنند.1

1 نظام1های1برنامه1ريزی1ويژه1خوشه1های1توليدمحور1در1-
بافت1های1تاريخی1براساس1الگوی1برنامه1ای1از1پائين1به1
باال1شکل1می1گيرد.1چراكه1توسعه1خوشه1های1فرهنگی1
وابستگی1شديدی1به1بنگاه1های1كوچك1و1متوسط1فرهنگی1
دارد.1پس،1برنامه1ريزی1برای1مرمت1بافت1های1تاريخی1
متأثر1از1استقرار1خوشه1های1فرهنگی،1براساس1خواست1ها1
و1نيازهای1صاحبان1كسب1و1كارهای1كوچك1فرهنگی1

و1خاّلق1است.1
1 تأثير1استقرار1يك1خوشه1فرهنگی1بر1نحوه1شکل1گيری1-

سازمان1فضايی1يك1شهر1يا1بافت1شهری.1

مدل تحليلی و ارائه يافته های پژوهش

باتوجه1به11اينکه1در1بخش1های1پيشين1مباحث1نظرِی1راهبرد1
نوين1صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق،1اصول1توسعه1ای،1
اهداف1و1معيارهای1اين1راهبرد1در1انطباق1و1محتوای1توسعه1
شهری1به1ويژه1بازآفرينی،1بررسی1و1مزايای1آن1نيز،1ارائه1شد1
اكنون1در1اين1قسمت1از1مقاله،1مدل1تحليلی1پژوهش1مبتنی1بر1
استخراج1راهبردهای1احيا1و1مرمت1بافت1های1تاريخی1براساس1
استقرار1صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1ارائه11خواهدشد.1
تشريح1مدل1تحليلی1اين1پژوهش1همان1طور1كه1در1تصوير131
نيز1ديده1می1شود،1اين1گونه11است1كه1نخست1با1استنادبر1مفاهيم1
نظری1مطرح1شده1و1نمونه1های1معتبر1جهانی1مزايا،1ويژگی1ها،1
پتانسيل1ها1و1امکانات1به1كارگيری1راهبرد1استقرار1صنايع1و1
خوشـه1های1فرهنگی1در1بافت1های1تاريخي1مطرح1می1شود.1
درادامه،1با1بهره1گيری1از1مبانی،1نمونه1ها،1اسناد1و1مدارك1مرتبط1
با1بافت1های1تاريخی،1به1صورت1عام1مسائل،1محدوديت1ها1و1
نيازهای1بافت1های1تاريخی1شهرهای1ايران1بررسی11خواهندشد.1
سپس،1مدل1تحليلی1پژوهش1با1ترسيم1ماتريسی1متشکل1
از1دو1ستون1مزايا1و1امکاناِت1راهبرد1استقرار1خوشه1ای1و1دو1
تاريخی1 بافت1های1 مشکالت1 و1 محدوديت1ها1 ا،1 نيازه سطر1
راهبردهای1عملياتی1مرمت1و1احيای1بافت1های1تاريخی1با1
تکيه1بر1راهبرد1عام1استقرار1صنايع1و1خوشه1های1فرهنگی1و1

خاّلق،1ارائه11خواهدشد.

موارد1استخراج1شده1كه1در1زيـر1آورده1شده،1مزيت1ها1و1
ويژگی1های1خوشه1های1فرهنگی1در1مرمت1بافت1های1تاريخی1
هستند1كه1نتيجه1مطالعات1نظری1و1بررسی1نمونه1های1معتبر1
تاريخی1 بافت1های1 بازآفرينی1شهری1 با1 تباط1 ار 1 در جهانی1

جهان1است.1

مزيت ها و ويژگی های استقرار خوشه ها و صنايع فرهنگی 
در بافت  های تاريخی21

1 احتمال1امکان1شکل1گيری1زنجيره1توليد1و1درنهايت،1-
زنجيره1ارزش1در1استقرار1خوشه11ای1افزايش1می1يابد.1درواقع1
زنجيره1توليد،1مجموعه1ای1از1توالی1چند1حلقه1توليد1است1
كه1هر1حلقه،1توليد1ماده1اوليه1حلقه1ديگر1است1تاآنجاكه1
به1نهايی1ترين1محصول1دست1می1يابد.1درهمين1خصوص1
اقدام،1ممکن1و1مرتبط1است1كه1در1 حلقه1توليد1يك1
توليد1يك1كاال1نقش1داشته1باشد.1اين1حلقه1های1توليد،1
سراسر1بافت1تاريخی1را1به1عنوان1شبکه1ای1هم1پيوند1از1
فضا1و1فعاليت1دربرمی1گيرد1و1اثر1توسعه1ای1خود1را1به1گونه1
انباشتی1از1سرمايه1های1دارايی1محور،1خاّلق،1فرهنگی،1

اقتصادی1و1اجتماعی1نمايان1می1سازد.1
1 بنگاه1های1- فرهنگی؛1 خوشه1های1 شهری1 كوچك1 بعد1

كوچك1ترغيب1كننده1مشاركت1كارآفرينان1كوچك1و1
متوسط1فرهنگی1است.1

1 افزايش1امنيت1به1واسطه1حضور1بيشتر1مردم1و1تداوم1-
زندگی1بيست1و1چهار1ساعته1در1بافت.1

1 باالبردن1ارزش1و1اعتبار1اقتصادی،1اجتماعی1و1فرهنگی1-
در1بافت1های1تاريخی.1

1 بافت1های1- امنيتی1 و1 اجتماعی1 شأن1 و1 ارزش1 تعالی1
امکان1سکونت1شاغلين1 فراهم1كردن1 ازطريق1 تاريخی1

صنايع1فرهنگی1و1كاهش1فاصله1كار1و1سکونت.1
1 كاهش1هزينه1ها1و1مشکالت1حفاظت1و1احيای1بافت1های1-

تاريخی1ازطريق1امکان1تأمين1بخشی1از1هزينه1های1بهسازی1
توسط1خوشه1ها1درمقايسه1با1استقرارهای1غيرخوشه1ای.1

1 امکان1سرشکن1كردن1هزينه1های1عمومی1مرمت1و1احيای1-
بافت1های1تاريخی1بين1واحدهای1خوشه1ای.1

1 فراهم1آوردن1شناسايی1هرچه1بيشتر1ارزش1ها،1منابع1و1-
ظرفيت1های1ناشناخته1و1ازيادرفته1بافت.1

1 كوشش1برای1به1حداقل1رساندن1هزينه1های1مرمت1بافت.1-
1 تقويت1بازار1كار1محلی1در1بافت.1-
1 تنوع1فعاليتی1يك1خوشه1فرهنگی1به1سبب1روابط1درون1-

و1برون1خوشه1ای.1
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پتانسيل ها و امكانات استقرار خوشه ها و صنايع فرهنگی 
در بافت های تاريخی 

1 يکی1از1ويژگی1ها1و1خصوصيات1خوشه1ها1و1صنايع1فرهنگی1-
و1خاّلق1كه1بهره1گيری1از1آنها،1راهبردی1نوين1در1مرمت1و1
احيای1بافت1های1تاريخی1به1شمار1می1رود؛1سنخيت،1هماهنگی1
و1سازگاری1و1تطابق1آنها1با1اصول،1اهداف،1معيارها1و1ابعاد1

مرمت1و1احيای1بافت1های1تاريخی1است.1
1 از1ديگر1ويژگی1ها1و1خصوصيات1اين1صنايع1كه1تجويز1آنها1-

برای1استقرار1در1بافت1ها1و1بناهای1تاريخی1ناگزير1است؛1
ضرورت1كمترين1مداخله1در1كالبد1و1ساختار1فضايی1بافت1ها1
و1بناهای1تاريخی1برای1پذيرش1شرايط1استقرار1صنايع1
فرهنگی1و1خاّلق1درقياس1با1ساير1صنايع1و1فعاليت1های1

اقتصادی1است.1
1 اعطای1كاربری1و1عملکرد1به1بافت1های1تاريخی.1-
1 به1كارگيری1رويکردی1پهنه1ای1برای1مرمت1بافت1دربرابر1-

رويکردهای1نقطه1ای-1راهبردی1جهت1خنثی1كردن1اثرات1
موضعی.1درواقع،1مفهوم1خوشه1های1صنعتی1اثرات1توسعه1ای1
احيا1و1مرمت1را1از1شکل1خطی1به1گونه1پهنه1ای1و1بافتی1

درمی1آورد.1

1 مهم1ترين1زمينه1مداخله1خوشه1های1صنايع1فرهنگی1و1-
خاّلق،1زمينه1مداخله1غيركالبدی1و1تأكيد1بر1جنبه1ها1و1
سوی1های1فعاليت1و1عملکرد1فضا1و1بافت1درمقايسه1با1

جنبه1ها1و1سوی1های1كالبد1و1بافت1است.
1 براساس1اينکه1زمينه1غيركالبدی،1مهم1ترين1زمينه1مداخله1-

راهبرد1خوشه1های1صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1است،1اين1
راهبرد1با1مهم1ترين1اصول1مرمت1و1احيا،1اصل1حداقل1
مداخله،1بازگشت1پذيری،1مقدم1بودن1تعمير1بر1جايگزينی1
و1آسيب1نرساندن1به1منزلت1و1ويژگی1های1اثر،1سازگاری1و1
انطباق1بسيار1بااليی1دارد.1اين1ويژگی1و1مشخصه،1از1ديگر1
داليل1و1علت1هايی1است1كه1كاربست1راهبرد1خوشه1ها1و1
صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1را1در1مرمت1بافت1های1تاريخی1

بيش1از1پيش1سفارش1می1كند.1
1 يکی1از1ويژگی1های1مهم1و1اساسِی1بهره1گيری1از1خوشه1های1-

صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1در1مرمت1و1احيای1بافت1های1
تاريخی،1جايگاه1برتر1و1واالی1اين1راهبرد1در1تمام1رده1های1

تصوير1.3دياگرام1مدل1تحليل1پژوهش1)نگارندگان(.

 

 

 

 

 

 

 

هاي تاريخي مبتني ارايه راهبردهاي عملياتي مرمت و احياي بافت
ها و صنايع فرهنگي و خالقبر استقرار خوشه

هاي تاريخيهاي بافتاستخراج نيازها، مسايل و محدوديت
هاي داخلي، مراجع ذيصالح و ...بر اساس اسناد، نمونه

هاي استقرار تانسيلها، امكانات و پاستخراج مزايا، ويژگي
هاي فرهنگي و خالق اساس مباني نظري و و خوشه صنايع

 هاي معتبر جهانينمونه
تطابق با اهداف پژوهش يعني رويكرد فعاليت محور مرمت و

هاي تاريخي همراستا با مداخالت فضايياحيا بافت

هاي نهايي مرمتاستخراج نيازها و محدوديت
هاي تاريخيو احيا بافت

 تشكيل ماتريس تحليلي و مقايسه دودويي معيارهاي كالن

هاي استخراج راهبردهاي عملياتي استقرار صنايع و خوشه
 هاي تاريخيفرهنگي و خالق مرمت و احيا بافت
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بستر1مداخله1است.1اهميت1اين1موضوع1ازآنجاست1كه1
بسيار1 بافت،1 گستره1 در1 مداخله1 شيوه1های1 و1 روش1ها1

پيچيده1تر1و1مهم1تر1از1مداخله1تك1بنا1است.
1 راهبرد1خوشه1های1صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1در1رّد1وفاداری،1-

مشروط1به1گذشته1است.1در1اين1وفاداری،1ضمن1تأكيد1بر1حفظ1
پيشينه،1اقدامات1انعطاف1پذيری1بيشتری1هم،1ديده1می1شود.1
آن1گونه11كه1دربردارنده1طيف1های؛1.11ايجاد1تغيير1نسبی1
براساس1ارزش1های1كهن،1.21ايجاد1دگرگونی1های1بنيادی1با1
به1كارگيری1فنون1نوين1در1چارچوب1ساختار1پيشين1است.1

1 استقرار1فعاليت1های1فرهنگی1در1بافت1های1تاريخی1در1-
قالب1خوشه1ای،1تأمين1هزينه1های1بعضا1ًسنگين1بهسازی1
و1مرمت1شهری1واحدهای1فعاليتی1فرهنگی1موجود1در1
بافت1را1بهتر1توجيه1و1تسريع1می1كند.1چراكه1تأمين1اين1
هزينه1ها1به1تنهايی1از1عهده1تك1تك1فعاليت1های1فرهنگی1
و1خاّلق1بيرون1بوده1درحالی1كه،1با1استقرار1خوشه1ای1آنها1
نه1تنها1امـکان1تأمين1بخشی1از1ايـن1هزينه1ها1ازطريق1
خوشه1ها1امکان1پذير1است1بلکه،1مديريت1شهری1هم1برای1

انجام1آن،1رغبت1بيشتری1دارد.

نيازها، محدوديت ها و مسائل بافت های تاريخی

برای1دستيابی1به1نيازها،1محدوديت1ها1و1مسائل1درگير1با1
بافت1های1تاريخی1ايران،1ابتدا1با1مطالعه1گسترده1ای1از1منابع1و1
نمونه1های1برنامه1ريزی1مرمت1و1احيای1بافت1های1تاريخی1ايران،1
فهرستی1جامع1از1مسائل1و1چالش1های1يادشده1فراهم1شد.1

منابع1و1اسناد1مطالعه1شده1عبارتند1از:
1 سند1مرمت1بافت1تاريخی1يزد،-
1 مطالعات1موردی1انجام11شده1ازسوی1سازمان1نوسازی1و1-

بهسازی1شهرداری1اصفهان،
1 بهسازی1بافت1قديم1كرمانشاه،-
1 مداخله1در1بافت1مركزی1مشهد،-
1 مرمت1بافت1فرهنگی-1تاريخی1شيراز.-

پس1از1گردآوری1اين1فهرست،1آزمون1آن1با1اهداف1خاص1
تدوين1شده1اين1پژوهش،1رويکرد1فعاليت1محور1مرمت1بافت1های1
تاريخی1هم1راستا1با1رويکردهای1فضايی،1مطابقت11داده1شد.1
درنهايت،1نتيجه1چنين1به1دست1آمد1كه1چالش1های1بافت1های1
تاريخی1از1هشت1مورد،1به1صورت1نيازهای1بافت1های1تاريخی1
بافت1های1 محدوديت1های1 و1 مسائل1 باعنوان1 مورد1 پنج1 به1

تاريخی،1كاهش11يافته1است.

نيازهای بافت های تاريخی22

1 پائين1بودن1كيفيت1امنيت1در1فضاهای1شهری1بافت1های1-
تاريخی،

1 پائين1بودن1كيفيت1ارزش1زمين1در1بافت1های1تاريخی،-
1 هزينه1های1باالی1مرمت1بافت1های1تاريخی،-
1 نبود1بازاركار1محلِی1قوی1مطابق1با1ارزش1های1فرهنگی1و1-

اجتماعی1بافت1های1تاريخی،
1 از1- فعاليتی1 بهره1وری1 و1 كاربری1 اعطای1 به1 بی1توجهی1

بافت1های1تاريخی،
1 رفتارهای1مجرمانه1و1نرخ1باالی1بزهکاری1در1بافت1های1-

تاريخی،
1 نبود1مشاركت1های1مردمی1و1داوطلبانه1در1مرمت1و1احيای1-

بافت1های1تاريخی،
1 فقدان1تنوع1جمعيتی1و1فعاليتی1در1بافت1های1تاريخی.-

مسائل و محدوديت های بافت های تاريخی23

1 استقرار1طبقات1اجتماعی1كم1درآمد1و1پائين1اجتماعی1و1-
اقتصادی1در1بافت1های1تاريخی.

1 وجود1تصويری1منفی1از1شرايط1زندگی1در1ذهن1ساكنان1-
بافت1های1تاريخی.

1 تطابق1و1سنخيت1نداشتن1برنامه1های1مرمت1با1اهداف،1-
معيارها1و1ابعاد1مرمت1بافت1های1تاريخی.

1 اغلب1- كالبدی1در1 به11بيشترين1مداخالت1 توجه1صرف1
برنامه1های1مرمت1بافت1های1تاريخی.1

1 بی1توجهی1به1مقوالت1غيركالبدی1مرمت1و1احيای1بافت1های1-
تاريخی1در1تصميم1سازی1ها1و1تصميم1گيری1های1مرمت1و1

احيای1بافت1های1تاريخی.1

ماتريس تحليلی راهبردهای عملياتی برآورده ساختن 
نيازها، محدوديت ها و مسائل بافت های تاريخی 

1روش1تحليلی1استفاده1شده1برای1اين1ماتريس1بدين1گونه11است1
كه1هركدام1از1نيازهای1بافت1های1تاريخی1به1صورت1تناظری1
يك1به1يك،1با1مزيت1ها1و1امکانات1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1
برخورد1داده1می1شود.1نتيجه1اين1برخورد،1ارائه1راهبردی1عملياتی1
فرايند،1 همين1 است.1 تاريخی1 بافت1 احيای1 و1 مرمت1 برای1
امکانات1خوشه1ها1 و1 با1مزيت1ها1 بافت1 تناظر1مسائل1 درباره1
انجام1می1شود.1برای1نمايش1آشکاری1از1چگونگی1انجام1چنين1
تحليلی،1تناظرهای1يك1به1يك،1به1شکل1عاليم1اختصاری1در1

جدول11نشان1داده1شده1است.
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مزيت ها و ويژگی ها25 امكانات و پتانسيل ها24 

خوشه های 
فرهنگی

بافت های 
تاريخی شهری

مجرمانه1 رفتارهای1 در1 تغيير1 1.1 N1FP5 

فعاليت1های1 ازطريق1 ضداجتماعی1 و1
نوجوانان1در1 فرهنگی1)مشاركت1جوانان1و1

هنرهای1همگانی(.1
)تداركات(1 تأمين1 گستره1 1.1-1 N2FP4 

1و1كيفيت1سازگاری1برای1جذب1مهارت1های1
و1 باال1 سطح1 افزوده1 ارزش11 باال،1 سطح1
ديگر1 به1عبارت1 دانش1محور.1 فعاليت1های1
خاّلق1 مهارت1های1 با1 خاّلق1 طبقه1 تعامل1
اقتصادی1 افزوده1 ارزش1 ايجاد1 با1 همراه1

مهارت1محور.1
ميراث1 ازطريق1 ثروت1 بازتوليد1 1.1-2
بافت1های1 فعاليتی1 و1 توليدی1 تاريخی1

تاريخی1و1كهن1شهری.1
 N3FP9 1.2ايجاد1و1تقويت1نواحی1مركزی1

براساس1 تاريخی1و1كهن1شهری1 1بافت1های1
بيشتر1 جذب1 برای1 فرهنگی1 فعاليت1های1

فعاليت1و1سکونت.1
از1 دوباره1 استفاده1 1.2-1 1N5FP3,7

صنعتی1 يا1 متروك1 ساختمان1های1
استوديوهای1 استفاده1 برای1 پيشين1
و1 هنری1 و1 فرهنگی1 هنری،گالری1های1

مکان1های1گردهمائی.
بخش1 مشاركت1 ايجاد1 1.2-2 1N7FP8

بازآفرينی1 ازطريق1 داوطلبانه1 و1 خصوصی1
فضاها1و1فعاليت1های1منطبق1با1نيازهای1روز.

بافت1های1 اقتصاد1241ساعته1در1 و1 اقتصاد1رخدادی1 پتانسيل1 ارتقای1 و1 افزايش1 1.11N1B3

تاريخی1و1كهن1شهری.
1-1.1ايجاد1خيابان1های1شلوغ1و1امن1تر1ازطريق1تحرك1و1سرزندگی1فعاليت1های1فرهنگی.1

در1 تجاری1 و1 مسکونی1 از1 اعم1 مستغالت1 و1 امالك1 بهای1 ارزش1 افزايش1 1-2 1N2B1,4,5

بافت1های1تاريخی1و1كهن1شهری.
صنايع1 معنوی1 و1 فکری1 دارايی1های1 راهبردی1 مفهوم1 مطرح1كردن1 و1 اعتباربخشيدن1 1.1-2

فرهنگی1و1خاّلق1)ازلحاظ1محتوا(1در1اجتماعات1كسب1و1كار1شهری1و1منطقه1ای.1
3-1.1گستره1تأمين1)تداركات(1و1كيفيت1سازگاری1برای1جذب1مهارت1های1سطح1باال،1ارزش1

افزوده1باال1و1فعاليت1های1دانش1محور.1
مکان1های1 و1 موقعيت1ها1 شهری،1 مهم1 مجموعه1های1 عناصر1 فراهم1آوردن1 1.2 1N3B6,7,9

نواحی1 و1 خاّلق1 و1 فرهنگی1 خوشه1های1 ازطريق1 خالقيت1 شبکه1های1 ايجاد1 برای1 عمومی1
فرهنگی1و1خاّلق.

1-1.2ارتقای1تراكم1باالی1)كار1و1زندگی(،1كاهش1اثرات1محيطی1نظير1ترافيك،1آلودگی1و1
مسائل1مرتبط1با1سالمتی.1

1.31N4B10ايجاد1شغل1)به1صورت1مستقيم،1غيرمستقيم1و1عامل1محرك(،1ايجاد1بنگاه1های1

اقتصادی1ازطريق1ايجاد1و1راه1اندازی1بنگاه1های1جديد،1گردش1سرمايه1و1شغل1و1ارزش1افزوده1
باال1را1موجب1می1گردد.1

1-1.3ارتقا1و1افزايش1ميزان1نيروهای1كار1متنوع1)تنوع1مهارتی،1اجتماعی1و1قومی،1نژادی1و1
محلی1نيروهای1كار(1در1بافت1های1تاريخی1و1كهن1شهری.

2-1.3آفرينش1مفهوم1نوين1خوشه1های1فرهنگی1و1خاّلق1كه1به1ارتقا1و1پيشرفت1زنجيره1توليد1
و1مرتبط1كردن1اقتصاد1محلی1و1توليدات1محلی1با1ارزش1های1تاريخی1صنايع1و1فعاليت1های1

فرهنگی1و1خاّلق1در1بافت1های1تاريخی1و1كهن1شهری1می1انجامد.
1.41N5B1ترغيب1به1بازسازی1ازطريق1استفاده1دوباره1از1نواحی1تاريخی،1ميراثی1و1صنعتی1در1

محتوای1فعاليت1های1فرهنگی1و1خاّلق.1
11N6B3,4,5-1.4افزايش1كاربری1عمومی1از1فضا،1كاهش1ونداليسم1و1احساس1ناامنی1فضائی.1

2-1.4ايجاد1خيابان1های1شلوغ1و1امن1تر1ازطريق1تحرك1و1سرزندگی1فعاليت1های1فرهنگی.1
1.51N7B2ترغيب1مشاركت1های1خصوصی1–1عمومی1و1داوطلبانه1)ايجاد1اقتصاد1مختلط(1در1

بافت1های1تاريخی1و1كهن1شهری.
1-1.5ارتقای1ميزان1سرمايه1گذاری1)نفوذ1قدرت1بخش1عمومی1–1خصوصی(.1

2-1.5افزايش1ميزان1مشاركت1داوطلبانه1و1ظرفيت1نهادی1و1سازمانی1در1سطح1محلی.1
3-1.5تقويت1مشاركت1های1بخش1عمومی1و1خصوصی1و1داوطلبانه.1

1.61N8B11ارتقا1و1تسهيل1عرضه1خرده1فروشی1فرهنگی1در1توسعه1های1مختلط1كاربری1ها1و1

ايجاد1تنوع1كاركردی.1
افزايش1تقاضای1مصرف1 افزايش1تنوع1جمعيتی1)گونه1های1متنوع1جمعيتی(1ازطريق1 1.6-1

فرهنگی(1در1مراكز1تاريخی1و1كهن1شهری.
2-1.6افزايش1تنوع1جمعيتی،1تجارب1و1پياده1مداری1در1مراكز1تاريخی1و1كهن1شهری.

3-1.6بهبود1شرايط1محيطی1ازطريق1ترويج1هنر1همگانی1در1فضاهای1عمومی1بافت1ها1و1مراكز1
تاريخی1و1كهن1شهری.

كافه1 نظير1 1.. و1 ديده1شدن1 و1 ديدن1 تعامالت،1 برای1 غيررسمی1 شبکه1های1 راه1اندازی1 1.6-4
كالچه1ها.

نيازها26

جدول1.1ماتريس1تحليلی1و1راهبردهای1عملياتی111
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نتيجه گيری 
آنچه1پس1از1بررسی1های1الزم1به1عنوان1يافته1های1پژوهش1حاضر1به1دست1آمد1اين1بود1كه1راهبرد1نوين1خوشه1ها1و1
صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1همچون1راهبردی1مؤثر1در1مرمت1بافت1های1تاريخی-1شهری،1در1بستر1و1زمينه1ای1تعاملی1
با11اين1بافت1ها،1از1منظر1بسترهای1فرايندی1و1رويه1ای1مرمت1بافت1های1تاريخی1و1نيز1نظرگاه1شاخص1های1كيفی1و1
ماهوی1مرمت1بافت1های1تاريخی1در1قالب1سه1حوزه؛1فضايی1و1كالبدی،1عملکردی1و1فعاليتی1و1حمايت1و1پشتيبانی1
به1ارائه1راهکارها1و1راهبردهای1عملياتی1مرمت1بافت1های1تاريخی1شهرها1می1پردازد.1از1ديگرسو،1شاخص1های1تأثيرگذار1
نظام1برنامه1ريزی1توسعه،1نظام1مالی1و1سرمايه1گذاری1و1ارتباطات1افقی-1عمودی1و1زنجيره1ارزش،1در1بستری1هماهنگ1
و1يك1پارچه1با1شاخص1های1تعامل1فضايی1و1عملکردی،1سازمان1فضايی1و1مشاركتی در1زمينه1شهری1بافت1های1تاريخی1
به1عنوان1شاخص1های1رويه1ای1و1ماهوی1راهبرد1خوشه1ها1و1صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1به1مبادله1ارزش1با1بستر1بافت1های1
تاريخی1می1پردازند.1بدين1معنا1كه1هم1خوشه1فرهنگی1با1استفاده1از1مزيت1های1بافت1های1تاريخی1تقويت1و1غنی1می1گردد1
و1هم11اينکه1بافت1تاريخی1با1بهره1گيری1از1ويژگی1ها1و1مزيت1های1راهبرد1خوشه1ای،1بنيان1های1عملکردی1و1فضايی1خود1
را1بازآفرينی1و1تقويت1می1كند.1در1اين1باره1تصوير141بيانگر1شاخص1ها1و1روابط1تشـريح1شده1درزمينه1راهبــرد1نوين1

خوشه1ها1و1صنايع1فرهنگی1و1خاّلق1در1مرمت1بافت1های1تاريخی-1شهری1است.

مزيت ها و ويژگی ها25 امكانات و پتانسيل ها24 

خوشه های 
فرهنگی

بافت های 
تاريخی شهری

عه1 توس به1 كمك1 1.1 1P3,4,5FP1,5,8 

بازاريابی1و1برندسازی1 شيوه1های1نوين1
برای1كسب1و1كارهای1موجود1و1سنتی.1
1-1.1مشاركت1و1هم1افزايی1با1كسب1و1
كارهای1موجود1و1سنتی1برای1باالبردن1
اد1 ايج و1 ی1 برندساز عرضه.1 سطح1
فرصت1برای1مصرف1و1تنوع1تجارب1در1

بافت1های1تاريخی1و1كهن1شهری.
ات1 تصميم ر1 ب تأثيرگذاری1 1.1-2

سرمايه1گذاری1های1داخلی.1
انات1 امک قای1 ارت و1 افزايش1 1.1-3
)روبناهای(1فرهنگی1و1فضاهای1كاری1

در1توسعه1هايی1با1كاربری1مختلط.1
4-1.1هويت1ميراثی،تمايزات1محلی.1

برای1 بازاری1 سودمند1 رقابتی1 فرصت1های1 و1 متمايز1 برند1 ك1 ي ايجاد1 1.1 1P1B3,4

بافت1های1تاريخی1و1كهن1شهری.
1-1.1توسعه1سرمايه1انسانی1و1اجتماعی،1مهارت1ها،1اطمينان1و1اعتماد1اجتماعی1و1

توسعه1شبکه1های1اجتماعی1فرهنگی.
1.21P2B8ارتقای1سطح1مصرف1ساكنان1و1گردشگران1ازطريق1فعاليت1های1فرهنگی1

)توريسم1فرهنگی1و1هنری(.1
1-1.2كمك1به1توسعه1شيوه1های1نوين1بازاريابی1و1برندسازی1برای1كسب1و1كارهای1

موجود1و1سنتی.1
2-1.2ايجاد1يك1ادراك1متمايز1از1هويت1محلی1و1منطقه1ای1و1برند1محصوالت1)ادراك1

هويتی1شهر1–1منطقه1ای(.
3-1.2ايجاد1تغيير1مثبت1در1احساس1ساكنان1از1محيط1خود.11

4-1.2ايجاد1تحول1در1تصوير1يا1اعتبار1مکان1يا1گروهی1از1مردم.1
فعاليتی،1 تنوع1 باعث1 تاريخی1 بافت1 در1 ارزش1 زنجيره1 ايجاد1 1.3 1P3,4,5B1,11

اجتماعی1و1اقتصادی1در1حوزه1های1جمعيتی،1فضايی1و1كاركردی1می1شود1كه1خود1
موجد1ارزش1افزوده1و1جابه1جايی1اليه1های1جمعيتی1می1شود.

مسائل1و1
محدوديت1ها27

ادامه1جدول1.1ماتريس1تحليلی1و1راهبردهای1عملياتی111
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تصوير1.4زمينه1تعاملی1و1راهبردهای1عملياتی1بافت1و1خوشه1)نگارندگان(.

پی نوشت

1- Fordism
2- Post-Fordism
3- Regeneration
4- Urban Renaissance
5- Paradigm Changes
6- Culture-Based Urban Development
7- Sheffield
8- Manchester
9- Temple Bar
10- Dublin

 
 فرهنگي و خالق در مرمت بافتهاي تاريخي شهري راهبرد نوين خوشه ها و صنايع

ويه
ي ر

 ها
ص

شاخ
 اي

وي
ماه

ص 
شاخ

 

يت
 مز

ي،
ريخ

ت تا
باف

رها
ست

 و ب
الت

عام
ا، ت

ه
 

 ريزي توسعهنظام برنامه

 نظام مالي و سرمايه گذاري

 عمودي، زنجيره ارزيش -ارتباطات افقي

هاي بافتاي و تاثيرپذيري و تأثيرگذاري متقابل راهبرد خوشه
 هاي تاريخي شهريتاريخي، راهبردهاي عملياتي مرمت بافت

عملكردي با زمينه شهري-تعامل فضايي

سازمان و ساختار فضايي

هاي مختلفمشاركت گروه

     

حمايت، 
 پشتيباني و
 مشاركت

عملكردي 
 و فعاليتي

فضايي و 
 كالبدي
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11- Creative Industries
12- Hegemony 
13- Contents
14- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
15- Michael Porter
16- Charles Landry 
17- Richard Florida
18- Creative Class
19-  Allen.j. Scott

20-1مايکل1پورتر1سال19901م.1در1نظريه1خوشه1های1صنعتی1خود،1ارتباطات1درون1خوشه1ای،1تعامالت1ميان1بنگاه1ها1درون1يك1خوشه1و1بنگاه1های1
مرتبط1و1همچنين1ارتباط1با1واحدهایR and D يعنی1تحقيق1و1توسعه1را1از1اصول1اساسی1در1موفقيت1يك1خوشه1برشمرد.

21- Benefits, B
22- Needs, N
23- Problems, P
24- Facilities and potentials
25- Benefits
26- Needs
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An Investigation the of Cultural and Creative 
Clusters and Industries in the Restoration
of Historical Urban Textures 

Mahmud Mohammadi* Younes Changalvaiee**

Abstract 

Historical urban textures are valuable recourses which are considered as cultural 
properties of cities and countries. The large amount of planning interventions for 
restoration of these textures shows their important role in presenting an attractive image 
of cities. Considering a great amount of these planning interventions related to restoration 
of historical urban textures indicates that there is a mono-dimensional approach to do 
so which means that physical aspects have had an important status in the planning of 
restoration of historical urban textures while functional aspects have been neglected. With 
the aim of presenting a new approach to the restoration of historical urban texture, this 
paper tries to describe and extend the general strategy of creative and cultural industries and 
clusters for restoration of historical urban textures. Using descriptive-analytical method 
and taking an interdisciplinary approach, this paper proceeds to present developmental 
indices of cultural clusters in the form of benefits, facilities, and potentials. Exploring the 
documents of restoration and renovation plans of Iranian historical textures, the needs, 
restrictions and problems of such plans are proposed at last. Doing different kinds of pair 
comparison between the needs and problems of historical urban textures and benefits and 
potentials of cultural clusters, the used analytical model in this research aims to present 
operational strategies for restoration of historical urban textures.

Keywords: Restoration, Historical urban texture, Cultural and creative industries, Cultural  
                    and creative clusters.
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