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Analysis of Cultural Resources of the Place in order to Culture-led Regeneration of the 

Neighborhood 

 

Abstract 

This study identified cultural factors and resources affecting the place, factors and potentials that have 

the ability to regenerate and revitalize neighborhoods in the cultural field and by presenting a 

conceptual model has shown how to use these factors in urban regeneration policies. Culture as a 

social event needs a context to be studied, so it is important to study the structure of urban space; 

Urban space is a kind of geographical space that is formed due to the interaction of natural 

environment features and socio-economic structure; This study aimed to improve the structure of the 

worn-out texture of urban neighborhoods qualitatively and the Walcott method based on the 

interpretive paradigm of previous studies and concluded that cultural heritage resources include 

natural heritage, tangible heritage, intangible heritage and art. Cultural products and activities are 

defined that can be used to treat the worn-out tissue of urban neighborhoods by using them in creative 

industries and the pattern of production and consumption. 

Keywords: cultural resources of the place, worn texture, urban neighborhoods, culture-led 

regeneration 
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 مبنای محالتواکاوی منابع فرهنگی مکان در راستای تجدیدنسل فرهنگ

 

 1معصومه ضیاءپور 

 2مصطفی بهزادفر

 3  زهرا سادات سعیده زرآبادی

  چکیده

هایی که قابلیت تجدیدنسل و احیاء محالت  در منابع فرهنگی موثر بر مکان، عوامل و پتانسیلاین تحقیق با بررسی عوامل و  

های تجدیدنسل شهری  گیری از این عوامل در سیاست حوزه فرهنگی را دارند شناسایی کرد و با ارائه مدل مفهومی نحوه بهره

ی است که مورد بررسی قرار گیرد، از این رو مطالعه  را نشان داده است. فرهنگ به عنوان رویداد اجتماعی نیازمند بستر

های محیط  ساختار فضای شهری دارای اهمیت است؛ فضای شهری، نوعی فضای جغرافیایی است که در اثر تعامل ویژگی

گیرد؛ این پژوهش با هدف بهبود ساختار بافت فرسوده محالت شهری به  اقتصادی شکل می  -طبیعی و ساختار اجتماعی

مطالعات گذشته را مورد واکاوی قرار داده و به این نتیجه رسید که   روش ولکات بر مبنای پارادایم تفسیریفی و صورت کی

منابع فرهنگی میراثی شامل میراث طبیعی، میراث ساختمانی و ملموس، میراث ناملموس و هنر، محصوالت و فعالیت های  

تواند درمانگر بافت فرسوده  ایع خالق و الگوی تولید و مصرف میها در صنگیری از آنشود که با بهرهفرهنگی تعریف می

 محالت شهری باشد. 

 

 مبنا منابع فرهنگی مکان، بافت فرسوده، محالت شهری، تجدیدنسل فرهنگکلیدواژه: 
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    مقدمه -1

اوایل    1970  دهه  اواخر  تجدیدنسل شده  م.80و  وارد  شهری  مرمت  ادبیات  تجدید  به  معاصرسازی،  بدنبال  از و  حیات، 

که  های اجتماعی و فرهنگی تغییر داده  به محیط  آنرا  معنیهای سنتی،  تجدیدنسل در محیط  . ت نورشدکردن و بازتولید طبیعیس

 شهرنشینی با انقالب صنعتی از  سریع روند(.  Ujang&Zakariya,2015)  دانفیزیکی در تصور مردمهای  بیش از جنبه

،  فرسودگی    طارتبا  احتمال  کاهش  ،اجتماعی  افت حیات  که ماحصل آن  تراکم  مدرن،   محالت  عواملی چونبا    بیستم قرن میانه

؛ اندواجد اهمیت از دو منظر    ی فرسودههابافت ؛  همراه بوده  محیطیاختالل اقتصادی، کارکردی، اجتماعی، کالبدی و زیست 

ال بازیابی  دنببریزان شهری طراحان و برنامه بنابراین؛ ساکنین رفاه و آسایش تامینهمچنین  حفاظت ابنیه و عناصر ارزشمند،

سیر تکاملی از نوسازی و بهسازی    ،های اخیردر دهه  مسیر مداخله،.  هستند  یتشمطلوبو    یانگیزخاطرهاهمیت و اعتبار شهرها،  

مبنا، فعالیتدر مدل تجدیدنسل فرهنگ  .رساندهای کهن یاری میکه به بازیابی حیات مدنی بافت   داشتهبه تجدیدنسل شهری  

فضای عمومی،  ساختمان،    استفاده مجدد  طراحی، ساخت،  شامل  هافعالیت   اند؛تجدیدنسلو تسهیلگر  کاتالیزور    ،فرهنگیای  ه

  که با نیاز انسان امروزیست    مطابق  (1393)صفدری و همکاران،    نمکافرهنگی    حیاتتجدیدجهت  معرفی برنامه    وفعالیت،  

با  ها،  شامل هنرها، مراکز فرهنگی، احیاء جشنواره تغییرات متناسب  کالبدی و... است که هدف احیاء و  بازسازی ساختار 

احیای فضاهای    ، رویدادها،هاتنوع نوآوری  های خالق،که با برندینگ مکان، خوشه   ست با زیرساخت اقتصادی  مردم  ینیازها

بصورت کیفی با هدف واکاوی  ... همراه است. مطالعه حاضر  س، بسیج مردمی وناملمو میراث ملموس،    ها،عمومی، سنت 

منابع فرهنگی مکان و ارتباط آن با تجدیدنسل بر مبنای الگوهای تولید و مصرف پرداخت و با توجه به ابعاد گوناگون فرهنگ،  

گیری در  مندان شهری جهت بهرهریزان و دغدغهبندی و شناخت اجزاء فرهنگی مکان جهت آشنایی طراحان، برنامهبه دسته

شود، پرداخت و پیشنهاد کرد در صورت شناخت صحیح این ابعاد و شناسایی  می هری که منجر به احیاء مکانهای شسیاست 

  کنند.توانند شهرها و محالت امروزی را تجدیدنسل ها میعمیق مکان، خالقان شهری با معاصرسازی آن

 

 روش پژوهش -2

صورت   مرور و تحلیل ادبیات پیشین جهت دستیابی به اجزاء فرهنگی  بر مبنای  پارادایم تفسیریصورت کیفی و  این تحقیق ب

و پارادایم تفسیری  ها بر مبنای روش ولکات )توصیف، تحلیل و تفسیر(  های بررسی شده و دادهداده  مطالعات و  ؛پذیرفت 

های تجربی، گرایش علت و  گرایی، منطقی بودن، تأکید بر گردآوری داده در این رویکرد تقلیلو    مورد ارزیابی قرار گرفت 

نتایج در قالب مدل مفهومی در راستای پاسخگویی به سوال پژوهش مبنی  های پیشین حاکم است؛  معلول و مبتنی بر نظریه

   .تجدیدنسل ارائه شد هایگیری از آن در سیاست بر عوامل و منابع فرهنگی مکان و چگونگی بهره 

 

 چارچوب نظری -3
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ریزان  تغییر و تحوالت زیادی که در دوره مدرن بر شهرها و محالت آن وارد شده، معماران،  طراحان، شهرسازان و برنامه

محله بازسازی  به  نسبت  مختلفی  رویکردهای  با  تا  داشت  آن  بر  را  دهند.  شهری  انجام  گوناگونی  اقدامات  و  نظریات  ها، 

ریزی و مدیریت فرایندهای محلی؛ محدوده حساس اجتماعی و اقتصادی  استراتژی بازسازی محله، مشارکت عمومی در برنامه

  های اجتماعی و فرهنگی مبنی بر محله را داراستسازی، و شناخت رو به رشد، نقش داراییهای توانمندای و استراتژیمنطقه

(Meenakshi, 2011).  عدما رو  این   در محلی و بومی هایارزش فرهنگی، مکانی، های خاصویژگی به توجه ز 

 جایگاه فرهنگ تبلور مکان  عنوان به  شهری محالت و شده سیمای شهرها یکنواختی به منجر شهری توسعه فرآیندهای

 و مکانی تمایزات ناشی از هایجذابیت  اند، همچنیندچار بحران هویت شده ( و1395)نادریان،    داده از دست  را خود

های  بافت  در تجدیدنسل به مربوط اقدامات در بازنگری راستا، لزوم این در است.  شده رنگ کم راستا این در فرهنگی

 محالت تاریخی نقش گردد.می احساس محالت به تعلق حس ارتقاء و ها پتانسیل و امکانات از استفاده  منظور به تاریخی

 است،  اهمیت  حائز و پررنگ بسیار فضا در جاری فرهنگ تبلور مکان عنوان به گذشته شهرهای در

اجتماعی همراه و همچنین بر مقوله مشارکت و دخالت   اقتصادی و  ارتقاء محیطی، توسعه  بر  تجدیدنسل شهری 

اصلی  های  نگر جهت خلق فضاهای شهری با حفظ ویژگیهای ذینفع توجه دارد، لذا رویکردی مناسب و همه جانبهگروه

ترین دالیل، ظرفیت باالی این رویکرد در پرداختن به ابعاد متنوعی از واقعیت شهر  فضایی )کالبدی و فعالیتی( است و از مهم

قابل طبقه کالبدی و اجتماعی  (. شکل زیر سیر تحول و تکامل 1391بندی است )دیاریان،  که تحت دو زیرگروه ساختار 

 کند. نوسازی را در امر مرمت شهری معرفی می های بهسازی وتجدیدنسل شهری و سیاست 

 
 1394منبع: پوراحمد و همکاران،      سیر تحول تجدیدنسل شهر -1شکل 

 

های اخیر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد تجدیدنسل فرهنگ مبناست؛ فرهنگ به  از جمله رویکردهایی که در دهه

  فرهنگ   شهری،  ریزیبرنامه  هایاستراتژی  از  نقش موثری در توسعه شهرها دارد. بسیاری  1های شهری عنوان یکی از سرمایه

 تجدیدنسل رویکرد ترین اصلی توانمی را مبنااند؛ فرهنگجدید دانسته توسعه هایفرصت  ایجاد برای ابزار یک عنوان به را

ت تجدیدنسل و فرهنگ، تجدیدنسل فرهنگی (. که کاربست فرهنگ به سه صور1389اخیر دانست )لطفی،   دهه دو در شهری

که در شکل زیر به اختصار توضیح داده    (Sacco& Blessi, 2007)  و تجدیدنسل فرهنگ مبنا مورد استفاده بوده است 

 اند. شده

 

 

 
 (.1390انسانی و اجتماعی اشاره کرد )لطفی، از دیگر سرمایه های شهری می توان به سرمایه کالبدی، طبیعی،  - 1

(1950)بازسازی 
باززنده سازی 

(1960)
(1970)نوسازی 

توسعه مجدد 
(1980)

(1990)تجدیدنسل

و فرهنگ تجدیدنسل  

فرهنگی تجدیدنسل  

فرهنگ مبنا تجدیدنسل  

 فرهنگ به عنوان عاملی فرعی و جزئی از فرآیند

 کاربست فرهنگ به عنوان بخشی از راهبرد توسعه

تجدیدنسلفرهنگ به عنوان عامل تسهیل گر و نیروی محرکه   



 

3737 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

 

 

 

 

  لطفی،Sacco& Blessi, 2007 ,مأخذ:    شهری تجدیدنسل بر فرهنگ اثرگذاری الگوهای گذار سیر  - 2 شکل

1389 

 

 منابع فرهنگی مکان -3-1

 ای پدیده  فرهنگ  و  کند،می   رشد  جزئی  طور  به  فرهنگ  آن،  از  خارج  که  تشکیل شده  پیوسته  انسانی  روابط  از  مکان  یک  همیشه

صاحب نظران مختلف در  (.  Scott, 1997)  کندمی  هامکان  تمایز  به   کمک  است که  متفاوتی  هایویژگی  دارای  که  است 

 حوزه منابع فرهنگی مکان دیدگاه های مختلفی دارند که به اختصار در جدول زیر عنوان شده اند: 

 

 

 

 

  و عناصر میراثی مورد توجه آنها منابع فرهنگی مکان در ارتباط با نظریه پردازان  دیدگاه  -1جدول 

 توجه عناصر مورد  منابع فرهنگی مکان  پردازنظریه

 یونسکو

(1985 ) 

ساختمانبناها* گروه  سایت ،  و  ها،  طبیعی  *میراث  ها 

* فرهنگی  *مناظر  اصطالحات    ،هاسنت فرهنگی)تلفیقی(  

نمایشی ،شفاهی   رویدادهای   ها،آیین  اجتماعی،  اعمال  ،هنرهای 

  دستی   صنایع   وجهان    ،های مربوط به طبیعت شیوه  ،دانشجشن،  

 سنتی 

ملموس،   میراث 

ناملموس، هنر، مهارت و  

 فرهنگی،محصوالت

تلفیقی از میراث طبیعی و 

 فرهنگی 

 بیانچینی 

(1993 ) 

*فرهنگ  و   ایهنری،رسانه  های*فعالیت   جوانان،   موسسات 

*میراث  مورد  جوامع  سایر  قومی،  هایاقلیت    و ملموس   عالقه 

*بانک *محیط  تصویر  ناملموس  *    و  طبیعی  محلی  ساختمانی 

*محله  هایمکان  کیفیت   تنوع،   موسسات   بومی،  هایزندگی 

 محلی   هایمهارت علمی *محصوالت،  و فکری هاینوآوری

ملموس،    میراث 

ناملموس، هنر، مهارت و  

فرهنگی،  محصوالت 

و   طبیعی  محیط  تلفیق 

 ساختمانی  
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 (  1994میدلتون )

(Middelton) 

مذهب،  خیتار* موسی هنر  ی،فولکلور،  تئاتر،  رقصیقی،    ر یسا   ،، 

جشنواره  دادیرو *  هاموزه،  هایسرگرم  Van)  مجالس  ،خاص، 

Zyl,2005)  

ملموس،   میراث 

هنرو   ناملموس، 

 محصوالت فرهنگی

 

  ریچاردز

(1996,2008 ) 

-ها، ساختمانرانهی)و  یمعماری *شناسباستان  یهاموزه  ،اماکن*

شهرها(  یها کل  مجسمه*  معروف،  صنا یسازهنر،  ،  یدست  عی، 

رویگالر عامکیرقص)کالسی،  قیموس*  دادهای،  معاصر(انهی،   ،  ،

 ادیاع، ، تورهااتیادب ،مطالعه زبان* (کی، دراماتلمی)تئاتر، ف شینما

زیمذهب خرده*  یارتی،  )عام   یفرهنگهافرهنگهاو    ا ی  انهیکامل 

 (   Richards& Palmer,2010) ی(بدو

ملموس،   میراث 

و   هنر  ناملموس، 

 محصوالت فرهنگی

*محصوالت هنری  های زندگیروش ،هاها، سبکهنر، ایده* (  1997اسکات )

 ها  فرهنگی*کارناوال

  ، ناملموس میراث

 فرهنگیهنرومحصوالت

 تروسبای  

(Throsby, 1999 ) 

ملموس،   *سرمایه ملموس *ناملموس   میراث 

 ناملموس 

 گیالردیا 

(2001 ) 

 

مکان* میراث  و  ها،  گویشها،  سنت   شامل:محلی  *میراث    هنر 

*اکیفیت ،تنوع،  هاآیین  ،هاجشنواره فراغت؛؛    امکانات  وقات 

آشامیدنی، *   خوردن،  فرهنگی،  جوانان، فرهنگسرگرمی؛  های 

قومیاقلیت  عالقه؛  ،های  مورد  محصوالت * جوامع  تولید  کارگاه 

 ت وبخش خدما مهارت در صنایع دستی، تولید ،محلی

ملموس،   میراث 

ناملموس، هنر، مهارت و  

 الت فرهنگیمحصو 

ثابت،  های استقرار توسط عناصر ثابت، نیمه*فعالیت در سیستم  2005راپاپورت، 

 غیرثابت  

ملموس،   میراث 

 ناملموس 

 بلومفیلد 

(2006 ) 

های  یادگاری، نمادهازیست * محیط به حساس های*گروه

های  های مکانی افراد و گروهشیوهسازمانی *فیلترهای *  شهری

 اجتماعی مختلف 

میراث ناملموس، طبیعی،  

 ملموس 

 وود، الندری و بلوفیلد

(Wood, Landry& 

Bloomfeild,2006 ) 

  ای ازرسانه*صنایع دستی  * مهارت *اشکال بیان هنری *

  تاریخ شفاهی و حافظه*ارتباطات 

و محصوالت  هنر، مهارت

میراث   فرهنگی، 

 ناملموس 

 

 هرست

 (Hirst,2014 ) 

بقا * تار ی  ایهرگونه  تار  ی)مانندخیتار  یا    خیماقبل    ی خیاماکن 

مانند کنار   یمهندس  یهایژگ ی، وی خیتار  یهاها، محلهوماقبل، خانه

راه مپل،  آهنجاده،  تار  نیادیها،  مناظر   ی،فرهنگی،  خینبرد، 

فعال  )ی سنت  یفرهنگ  اتیخصوص بشر    یتهاینشانگر   مانندگذشته 

باستان سایآثار  سازهتهای،  مناظر،    ا یفرهنگ    ارزشمند  اءیاش  ،ها، 

  ی، مذهب ی، سنتیعلم لیاجتماع بدال

طبیعی،   ملموس،  میراث 

 ها هنر، مهارت
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 ازناگو و چینونسو

(Ezenagu& 

Chinonso, 2016) 

ی مورد  خیتار / یشناس)منابع باستان یفرهنگ  یماد *شامل عوامل

اعتقادات مختلف  ، (یشناس)منابع مردم یمادیرغ ،(استفاده انسان 

آوری، رقص، نمایش، فن ،معماری، ها، سنت مردمی، جشنواره

   لباس پوشیدن، رژیم غذایی، هنر و صنایع دستی

ملموس،   میراث 

هنر،   طبیعی،  ناملموس، 

محصوالت  مهارت و  ها 

 فرهنگی 

و   های روزمرههنر، سبک زندگی، فعالیت  ریموند ویلیامز  هنر  ناملموس،  میراث 

 محصوالت هنری

 

رسد در دیدگاه جدید فرهنگی در سیاست تجدیدنسل محالت، عالوه بر نقش اجتماعی، نقش اقتصادی فرهنگ  به نظر می

نظریه نگاه  دیده میدر  پررنگ  برندینگ یک مکان، خوشهپردازان  با  که  نوآوریشود  تنوع  در عرصههای خالق و  های ها 

میراث ملموس و ناملموس و بسیج مردمی و ... همراه  ها و  مختلف هنر و فرهنگ، رویدادها و احیای فضاهای عمومی، سنت 

گیری از فرهنگ به عنوان میراث که نقش حفاظتی  بندی است: بهرهاست. بنابراین توجه به فرهنگ در چند دسته قابل تقسیم

توان به بهبود هویت  گیری از فرهنگ )هنرهای جدید، نمایشی، رسانه و ....( میمنابع میراثی برای آیندگان را دارد؛ گاه با بهره 

شود )برندینگ که جهت بازاریابی  توان در یک منطقه، هویتی جدید نیز به منطقه داده  و تصویر منطقه کمک کرد و همچنین می

کند( و از طرفی فرهنگ ممکن است نقش درمانی برای یک مکان داشته باشد و در احیاء شرایط  رقابتی شهری نیز عمل می

( نقش فرهنگ در شهر و ارتباط آن با دیگر  3شکل )ی، اجتماعی، محیط و کارکرد اثرگذار است.  مختلف اقتصادی، فرهنگ

 دهد. ابعاد را نشان می

 

 

 

 

 

 ارتباط عوامل مورد توجه فرهنگ با دیگر ابعاد  -3شکل 

 صنایع خالق  -3-2

 از   باالیی  نسبتا  میزان  از   آنها  نتیجه،  در ؛شوندهای خالقانه بر اساس یک زیرساخت اجتماعی و فرهنگی قوی ساخته میشهر

سرمایه  معتبر  هنری   هایتوانایی  و  امکانات  دلیل  به  و  ببرند   لذت  خالق  اشتغال داخلیگذاریخود،  کنند   را جذب  های 

(Choo, 2015استفاده .) معرفیشهری  تجدیدنسل در فرهنگ از استفاده روش ترین عنوان نوآورانه به خالّق صنایع از 

 فعالیتهای با محوریت  دیروز،  شهرهای کردن تبدیل برای که تالشهایی اخیر، سه دهه طی که است  ترتیب  این گردد. بهمی

 نقش فرهنگ در شهر

فرهنگ بعنوان بهبود و 

گردرمان  

...( و گاه هویت جدید )مارک تجاری و فرهنگ بعنوان هویت منطقه )هنر و

 برندینگ شهری(
عنوان میراثفرهنگ ب  

 کارکرد  کالبد  محیط  اقتصاد  اجتماع 

  - -
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 عامل از استفاده بسیار برای تمایل با گرفته، صورت خدماتی فعالیتهای با محوریت  امروز شهرهای به تولیدی، و صنعتی

 (.  1390همراه بوده )لطفی،  تجدیدنسل ابزار عنوان فرهنگ به

  جاد یا  ت،یو محروم  یکار یمبارزه با فقر، ب  وی  اجتماع  یهمبستگ   جادیا  یبرا  یالتیاروپا و ا  هیاتحاد  یهااز برنامه  یاریدر بس

استفاده از    یبرا  ییهاتوافق  نیچن   به دست آورده است. هدف  یا   ندهیفزا  ت ی اهم  ر یاخ  ی در سال ها  یمحل  یهامشارکت 

متمرکز    ییایاز لحاظ جغراف  زین  کالتمش  نیاست که اغلب ا  نیا  ت یاست. واقع  یدیکل  گران یها و منابع بازمهارت  ،یانرژ

منجر شده    یاسیس  یهادر پاسخ  یبر ابعاد محل  شتریب  دی به تأک   ،ییو روستا  یخاص، مناطق شهر  یهادر محله  وشوند  یم

  ی در توسعه و اجرا  تالمشک   ریاست که شهروندان و ساکنان تحت تاث   یفراخوان  ،ییهااست ی س  ن یچن  ی هایژگ یاست. از و

 . ها به خود جلب کندحلراه

، مصرف و بصورت مشارکتی است، تولید فرهنگ، واکاوی آن بعنوان دارایی با هدف توسعه  بنابراین نقش فرهنگ در تولید

های دیجیتالی رسانه  مد،  طراحی،  دستی،صنایع  عتیقه،  هنر، بازار  اری،معم  رشد مانند تبلیغات،به)نمود در صنایع خالق و رو

فیلم، رادیو(، مصرف    تلویزیون،  کامپیوتری،  هایبازی  نشر،  هنر،   اجرای  موسیقی،  تعاملی،  سرگرمی  افزارنرم  ویدئو،  مانند 

 هویت   و  مدنی  جامعه  قدرت  مکان،  فردمنحصربه  فرهنگی  منابع  مجدد  )ارزیابی  ای برای افزایش مصرفهنر وسیله فرهنگ،  

و راهبردهای مشارکتی  (،  Grodach, 2017)(،  گیری از هنر و امکانات تفریحی، بهرهصنایع  دانش  ،توسعه اموالمکان با  

)ایزدی و همکاران،  باشد  خاطر به مکان میهای مشارکتی جامعه هنری و ساکنین، با ایجاد محیط خالق، و تعلقشامل برنامه

  فرهنگ   و  کند،می  رشد  جزئی  طور  به  فرهنگ  آن،  از  خارج  که  تشکیل شده  پیوسته  انسانی  روابط  از  مکان  یک  همیشه  .(1395

( ارتباط تجدیدنسل فرهنگ  4؛ شکل )کندمی  هامکان  تمایز  به  کمک  است که  متفاوتی  هایویژگی  دارای  که  است   ایپدیده

 کند: محور بر مبنای الگوی تولید و مصرف را بیان می

 

 

 

 

 

 

 مبنای الگوی تولید و مصرفتجدیدنسل فرهنگ محور بر  -4شکل 

 

های کالبدی، های شهری و بررسی مولفهاز این رو در راستای تجدیدنسل یا معاصرسازی طراحی، باید با شناخت سرمایه   

اقتصادی، اجتماعی، کارکردی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی در راستای ایجاد حس تعلق به مکان و ارزشمند کردن مکان و  

اجتماعی موجبات تعلق خاطر به محله را فراهم سازیم و فرهنگ به عنوان محرکی در این راستا    -باال بردن شرایط اقتصادی

 از آن بهره بگیریم.   

 تجدیدنسل

 فرهنگ مبنا

 الگوی تولید فرهنگ

 الگوی مصرف فرهنگ

صنایع فرهنگی و  صنایع خالق

 رو به رشد

 طراحی، دستی، صنایع عتیقه، بازار و هنر معماری، نمود در تبلیغات،

 سرگرمی افزارنرم ویدئو، و رسانه های دیجیتالی مانند فیلم طراح مد،

 کامپیوتری، هایبازی و افزارنرم نشر، هنر، اجرای موسیقی، تعاملی،

 رادیو و تلویزیون
 فرهنگی منابع مجدد ارزیابی 

 قدرت مکان، فرد به منحصر

 مکان هویت و مدنی جامعه

، بهره گیری از هنر و امکانات توسعه اموال و دانش صنایع

  تفریحی
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   هایافته -4

میراث :  شدند  تقسیمدسته    چهاردر    منابع فرهنگی مکان( مشخص است،  1بندی منابع فرهنگی )جدول  آنچه که از دسته

  زیست، های ویژه، محیطعنوان عاملی که ماحصل جغرافیا و شرایط منطقه است، شامل توپوگرافی خاص، دریا، سایت ب  طبیعی

که این عوامل بر زندگی، شغل،  در صورتی  ....و  شناختی، مناظر خاص، شرایط خاص منطقهپوشش گیاهی خاص، عوامل زمین 

ست که با  عاملی، زیرا فرهنگ  شوندها اثر گذاشته و باعث تغییر متقابل انسان و محیط  رفتار، دانش، مهارت و زیست انسان

معماری،    آثارمانند  ها شکل یافته  با تفکر ناب انسان  که  است   ع فرهنگی مکانمنبدومین    میراث ملموس؛  یابدانسان معنا می

بازارها،   ها،، کوچه، فضاهای بازها، سکونت غارهاشناسی، کتیبههایی از طبیعت باستانسازه نقاشی یادبود، عناصر یا ،مجسمه

های  مهارت  ها،ها، ارزششامل ایده  های فرهنگیمحصوالت و فعالیتهنر،  بشر است؛  و هر آنچه ساختهها  ها، کافهساختمان

شامل  است که    میراث ناملموس؛ بخش چهارم  است صنایع دستی، تولید و خدمات  در بخش    ایهای رسانهو فعالیت   هامحلی

ها،  ها، آییناسطوره  ها،افسانه ها،  موسیقی، قصه  اهی، آداب و رسوم، ادبیات، فیلم،تاریخ شف  سنت، اعتقادات، حافظه جمعی،

ها و شیوه زندگی افراد  مجموع فعالیت  ،همه این عواملباشد؛  ... میهای مردم، غذا وسرگرمی  ها،ها، بازیمراسمات، جشنواره

 (. 2د )شکل ندهرا شکل می

 

 

    مکان قابل دریافت از   منابع فرهنگیبندی دسته -5شکل 

 

های فرهنگی در های شهری و بررسی مولفهاز اینرو در راستای تجدیدنسل یا معاصرسازی طراحی، باید با شناخت سرمایه

اجتماعی موجبات تعلق خاطر به    - راستای ایجاد حس تعلق به مکان و ارزشمند کردن مکان و باال بردن شرایط اقتصادی

 محله را فراهم سازیم و فرهنگ بعنوان محرکی در این راستا از آن بهره گیریم.  

 بحث -5

ناملموس و همچنین هنرها، محصوالت   میراث طبیعی، ملموس،الگوها و منابع فرهنگی مکان شامل  ها نشان داد مبنای کهنیافته

 اند:به تفصیل شرح داده شدهدر زیر هر یک است؛ های فرهنگی محلی و فعالیت 

 میراث طبیعی -5-1

 میراث ملموس  میراث طبیعی

  فرهنگیهای هنر، محصوالت و فعالیت ناملموسمیراث 

 منابع فرهنگی مکان
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شود، سازندها و عنوان میراث فرهنگی مکان یاد میراث طبیعی ب؛ آنچه از میطبیعی مکانند  متمایز   هایپتانسیل  ،میراث طبیعی

دریا بعنوان   مثال؛  گذاردمی اش  نسان، رفتار، معیشت و نحوه زندگیتاثیراتی که بر ا  ها دارد،ست که طبیعت با انسانارتباطاتی

، تفریحات )شنا و... از  عواملی مانند وابستگی شغلی، معیشت ارتباط دریا بر انسان و بالعکس،    شامل  طبیعیفرهنگی    جاذبه

ها، باورها،  آداب و رسوم، افسانهشان، ها و ساخت ها، الگوی قرارگیری خانهکشتی ها،مشتاها، قایقجنس تفریحات دریایی(، 

  بنابراین این دو   ،است حضور انسان در این محیط ویژه و بالعکس  تاثیر و  که نتیجه    های دریایی و موضوعاتیآیین  ها،اسطوره

رو میراث طبیعی  از این  ،ها اثرگذارندمکان و نحوه زیست انسان  ، که بر شکلاندمکاندهنده کلیت  و شکل  وابسته یکدیگر

میراث ماندگار  بنابراین    ... اثرگذار است.ر رفتار، خلق وخو، نحوه زندگی و، زیرا بنیست جدای از میراث فرهنگی آن    ،مکان

برای آیندگانمان و    ایم،بردههای قبل به ارث  ست، میراثی که از نسلخاکی بوم کرهموجودیت در زیست   هاسال  حاصل  ،طبیعت 

گردشگران طبیعی باید از جنسی باشند که دوستدار طبیعت بوده و بدون آسیب یا با حداقل  بنابراین    ؛شوند  حفاظت باید  

   باشد. می ویژه نیازمند حساسیت و مدیریت  و انجام شود،  یآسیب محیط

ها و  مانند باغ  ،توسط مردم شکل گرفتهکه  مناظر آگاهانه  (1)  :شناسدمیمتمایز  را    سه نوع مناظر فرهنگی(  1992)   یونسکو 

یا    مذهبی، هنری،  ویژهمناظر  (3)  گرفته  شکلشان  مردم محلی و محیط زندگی  توسط  مناظر میراثی که همزمان(2)  هاپارک 

فرهنگ انسان را  ،  طبیعیمحیط    (Van Zyl,2005)  ونزیل  از طرفی به گفته  .  های فرهنگی مربوط به بخش طبیعی آنهاجنبه

در تعریف (  Ezanagu& Chinonso, 2016)  ازنگاوو و چینونسو   ؛مرتبطند  هد و از نزدیک با میراث مردمدشکل می

ست که توسط انسان برای اهداف خاص جدای از استفاده  آن اقداماتیکه منابع طبیعی مکان   داردتاکید  طبیعی  فرهنگی  میراث  

ها نقش محیط  اگر،  (2005)  راپاپورت  بیانبه    .باشدهای خاص میدهنده تجربه بشر و گروه، آنچه که نشاناست طبیعی آن  

نیز بر ترکیب    بیانچینی .  انددارای ارزش فرهنگیها شود،  ای ذهنی برای رفتار صحیح انسان آموزشی داشته و تبدیل به شیوه

ب ساختمانی  و  طبیعی  ممحیط  آنعنوان  و  دارد  اشاره  مکان  فرهنگی  مینبع  باز  و  عمومی  فضاهای  شامل    )   داندرا 

Bianchini&Ghilardia, 2007.)  ساندست   به گفته  مچنینه   (  Sundseth, 2019)،  که  جاییطبیعت  سنتی،    با دیدگاه

که فرهنگ توسط  در حالیطور طبیعی وجود دارد،  چیزیست که بطبیعت  ،  که از این دیدگاهد،  شو آغاز می  یابدمیفرهنگ پایان  

که میراث فرهنگی    ما  میراث طبیعیدارد و  تری  مفهوم پیچیده  ،میراث، اینست که  یافتهاخیرا رسمیت  ؛ اما آنچه  انسان خلق شده

در  ارزش میراث طبیعی و فرهنگی    ؛انداز ما میراث زنده است چشمو    اندناپذیری بهم پیوستهطور جداییب  ،قرار دارددر آن  

در جامعه مدرن و ساختن اقتصاد پایدارتر،    آن  اروپا هر دو افزایش یافته، نه فقط برای ارزش ذاتی خود، بلکه برای نقش مهم

 گیرداز فرهنگ نشات می  شود بیشتر آنچه طبیعی تلقی می  پذیرفتباید    کندنیز بیان می(  Konsa,2016)   کنسا  . عادالنه و سبز

 اشیا؛ اندتوسط انسان در حال تغییر مداوم "طبیعت "هم محیط طبیعی و هم  ه؛های انسانی کل زمین را شکل دادت فعالیزیرا 

اشیاساخته شده توسط بشر، مانند  در مرحله اول،  د؛انند با میراث فرهنگی مرتبط باشنتو حافظت شده از دو طریق میطبیعی 

عنوان  باند  های مشخصه میراث فرهنگیرای ارزشداکه  طبیعی   اشیا  همچنینثانیا،    ها، مناطق سبز و غیره وها، درختستانپارک 

  شوند.شناخته می شناختیهای تاریخی، فرهنگی و زیباییارزش
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 میراث ملموس    -5-2

، این عامل  هاست حاصل نبوغ، فعالیت و تفکر انسان  اند کهرویت قابل  و    لمساشیا قابل،  عناصر فیزیکی  ،میراث ملموس

عنصر  می یک  یا  ساختمان  شهری،  تواند  مبلمان  ورودیورودیمانند  پیش  پیشها،  جاآمدگیها،  سکوها، ها،  یادمان،   پناه، 

های  ها، بازارهای خیابانی و پاتوقها، رستوران، میادین، کافههای آن، فضاهای باز و جدارهها ساختمان  گروهمجسمه، تک بنا،  

های خاصی از جنبه تاریخی، با توجه به ویژگیدهنده الگوها و رفتار انسانی و تقویت کننده آداب اجتماعی  اجتماعی که شکل

های  شامل ساختمانامل  و شوند، این عاز دیدگاه مردم و متخصصان واجد ارزش شناخته می شناسی، هنری، فرمی  علمی، زیبایی

های  آنجاکه فعالیت از  شود؛میراثی برای آیندگان باشد که باید از آن حفاظت    شاهکار قرن حاضر و  تواندمیست و هم  تاریخی

  . باشدفرهنگی مکان می  نمایتماممیراث ساختمانی آیینه  ،  اثرگذار است نیز  ها  رفتار و نحوه معیشت او بر ساختمان  انسانی،

ها  ها، سایت حفاظت از ساختمان  ،(های باستانی و بناهای تاریخیمانند مکان)  ،میراث سنتی  بندیعالوه بر دسته  ،2001در سال  

های آینده ری و انتقال به نسلقابل نگهدازیرا  (  Abu Baker et.al, 2011)  ثبت یونسکو شد های جنبش مدرنو محله

میراث    ،رنجوامع مد  ، (Lorenco, 2013)  لرنزو  به گفته  .  اندتداوم و تغییرهای  با جنبه  مرتبطو  دالیل هویت فرهنگی  ب

طبق    همچنین  .دنکه باید برای همیشه ماندگار باش  کنندعنوان نقطه عطفی از فرهنگ و تنوع درک میفرهنگی ساخته شده را ب

شود که واجد ارزش از جنبه تاریخ،  میها  ها و سایت ( میراث ساختمانی شامل بناها، گروه ساختمان1989تعریف یونسکو )

می علم  و  باشندهنر  انسان  و  طبیعت  از  ترکیبی  یا  و  بشر  دست  ساخته  و  مونتگومری    .(Rouhi, 2017)  باشند 

(Montgomery, 2003  )  به اهمیت فرم ب  (2005)  راپاپورت  و نیز  از معماری  ثابت میراث  نیز  از عناصر  عنوان بخشی 

ی عمومی، بازار  با احیا فضا  چنانچه  بهره گرفت،ها در بافت  عنوان محرک ب  توانمی  ملموسمیراث  از    ؛کندفرهنگی یاد می

.... باعث  کارگاهی و  های فرهنگی،به مکان  ها و تبدیل آنهای جمعی، تغییر کاربری پروژهقدیمی،  ساختمان، تقویت پاتوق

مکان احیاء  و  برای  ایجاد  و  ها  رونق  سنی  رده  درهنردوستان    هنرمندان،پاتوقی  مختلف  چنین    ؛شدهای  حفظ  و  اهمیت 

 کند.میها را ماندگار عنوان کهن الگوهای صحیح ارزشهایی بمکان

 میراث ناملموس  -5-3

زمینه مقصد گردشگری  ، اما  استفاده  اگرچه قبالً از مفهوم تجربهتوجه به جغرافیای مکان از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت،  

با تمرکز بر هویت و    یمطالعات جدید نیمه دوم قرن بیستم،    طور ویژه، ازب  (.Chen et.al, 2020)  شدمینادیده گرفته  

سال گذشته، میراث شفاهی و ناملموس بشریت    50و طی تحقیقات    د رال بو هیت میراث فرهنگی را زیر س میراث فرهنگی، ما

فرهنگی   میراث  نمایشی ،اصطالحات شفاهی  ،هاسنت   که شامل  شد  افزودهبه فهرست   ،هاآیین  اجتماعی،  اعمال ،هنرهای 

بازی،  ،  تئاتر  ،رقص، موسیقی، هنر، آهنگ،  سنتی  دستی  صنایع   ،طبیعت و جهان  با  مرتبطهای  شیوه،  دانش،  رویدادها  آداب،

که  یا مکان  های جامعه  کلی روزمرگیطورب    (.DeSoucey et.al, 2018)   گیردمیرا نیز دربر  غذا و اعیادها،  قصه، افسانه

  توسط   طور مداومب این عوامل کند کهیونسکو تأکید می.  کنند و دارای وجوه مشترکنددر یک کلیت با یکدیگر زندگی می

د زمان در میراث ناملموس، مهم  ، بنابراین بعدنیابتکامل میو    تجدیدنسل محیط  به  گوییرفتارهای جامعه فرهنگی در پاسخ 
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نماینده و بشر و مبتنی بر    سنتی و معاصر، فراگیر و مداوم، بیانگر وشامل   آن یونسکو چهار ویژگی کلیرود که  شمار میب

-تفکیک  ناملموسهای ملموس و  ، جنبهفرهنگی  رویکرد میراثدر  (.  Abu Baker et.al, 2011)  بیان کرده است   جامعه

مواد   ی اروپا در سه بعد اصل ونیس یکم  یالمللنیسازمان ب ی توسط  فرهنگ راثیمفهوم م  (.Masoud et.al, 2018) نداپذیرن

تار آثار  نام یخی)مصنوعات،  تارلموس(،  در   یسند رسم  کیدر  در    (یاسی ها و اصول سارزش  انی )ب  یاسی ( و سخ ی)زبان، 

پیوست  و  نقش جامعه محلی ،برای حفظ میراث ناملموس (.Petti et.al, 2019) شدارائه  1954اروپا  یفرهنگ ونیکنوانس 

تا درک شود چه چیزی و چگونه شود  صداهای جامعه محلی باید مطالعه  بنابراین  ،  متصل است  مشارکت جامعهبا  مکان  

را حفظ  می ناملموس  اصالت و    ؛(Tan et.al, 2018)   کردتوان  از  تعریف جدیدی  مبنای  بر  در شناخت  که  ما  توانایی 

یکپارچه صحیح  سیستم مدیریت  این موضوع نیازمند    (.Vecco.2010)  باشدمی شناختی، تاریخی، علمی، اجتماعی  زیبایی

ریزی  شامل یک چرخه ثابت برنامهو باید اند به محیط گوییپاسخ مکان در زمینه بازسازیحال در همیشه زیرا جوامع است 

ارزیابی و بازخورد،  ساپیاده:  دنباش نظارت،  ذینفعان در  زی،  فعال و  اهمیت برنامه  فرآیندمشارکت    ارزشها،دانش،    ؛نددارای 

گرفته،  برای به دست آوردن یاد    در جامعه، باید  خصوص میراث فرهنگیب،  به مکان  معانی شهروندان  ،اعتقادات  خاطرات،

 . حفظ شود  و حمایت و مشارکت آنها ،قدردانی، درک 

 های فرهنگی و فعالیت هنرها، محصوالت،   -4-5

  بر ضمیر ناخواگاه انسان مستقیما    هنر یافت. از آنجا که  ای  اهمیت ویژه)در کنار معماری(    های هنریجنبه  ،از زمان رنسانس

ترین دوردست در    تواند یک نقاشی دیواری ساده تا رویدادی عظیمهنر می  تواند باشد.می  یمخاطب آن هر قشر  واثرگذار  

شناسی مدرن با کالسیک  طور مثال مبنای زیباییب  ی در طول تاریخ دچار تغییر بوده،هر چند تعریف هنر و زیبای  باشد.  نقاط

، دانش،  با نبوغ، خالقیت و  شناسی موضوعیتی داشته  هر آنچه از جنبه زیباییدیده شده، اما امروزه  و گاها متضاد  متفاوت  

در    هامحلی  که  باشدتواند خاص یک منطقه  صنایع دستی می  .شودشناخته می، اثر هنری  باشدیی در ارتباط  و زیبا ،  مهارت

که   خاص  یگروه  یاماحصل نبوغ شخص    و،  تواند تکی یا گروهی باشد، فرآیند تولید آن میدارندساخت آن مهارت ویژه  

ها تبدیل به  این عوامل گاها در برخی مکان  ،اثرگذارندمعرفه شدن مکان    درو  اند  سلیقه، مهارت و هنر انسانیدارای ذوق،  

  مورد توجه ساکنان و صنایع دستی و هنری غالبا    است.  بودهتحریک اقتصادی محل    که باعث برند و مارک تجاری شده  

عنوان مثال  است. ب  ارزشمندعنوان سوغات و یادگاری مکان  خرید آن بنواز و هم با  ؛ زیرا دیدن آن چشمباشدمی   گردشگران

  نمایشگاه بافی،  گلیم،  بافیهای قالیکارگاهصنایع دستی،  ، غرفه های  و بافت تاریخی  هادر بافت تاریخی یزد عالوه بر ساختمان

و گردشگری اند که آن مکان حال و هوای کامال هنری  .... باعث شدهو  های زینتی، غرفه(نمایش و فروشتولید،  هنرمند )

میراث ماندگاری است    ،بنابراین هنر، محصوالت و صنایع دستی.  دهندها همانند بناها اشتیاق نشان  به غرفهکاربران  و    گرفته

 (Thompson,1995)   تامسون  دارد؛.  تداومایم، مهارتش را کسب و در حال حاضر نیز  از گذشتگانمان به ارث برده  غالباکه  

؛ محصول  دیتول  یچگونگ)  است   یعمل  یطور خاص شامل هنرهاب  کهد  کنیم  فیمهارت تعر  کیعنوان  را ب  یدست  عیصنا

که بر اساس  ند سازمحصوالت دست  ی دست عی صنا، بیانچینین به بیا  .(یساده مقابل هنر یها یژگ ی، وینی ساز مقابل ماشدست 

https://www.amazon.com/Simon-Thompson/e/B001IQWPKI/ref=dp_byline_cont_book_1
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هنر  جاذبه  کارشان  و  فرهنگ  یمواد، طرح  راجرسون؛  (Bianchini& Ghilardia,2007)  نددار  یو  گفته  به     همچنین 

  اف یمختلف مانند ال هاولی مواد شامل است  ممکن که شود ساخته دست  با( ٪80هشتاد درصد ) دیبا یدست عیمحصوالت صنا

که صنعتگران کامالً با  ست  ییکاالها  ،صنایع دستی  از اینرو.  باشد  افت ی، منسوجات، خاک رس دانه ها و مواد قابل بازیعیطب

دست ابزار  از و  ت یماه  ،کنندمی  دیتول  یکیمکان  لی وسا  ای  یدست،  ناش  زیمتما  یهایژگیخاص محصوالت صنعتگر    ی آنها 

  ، ی اجتماع  ،ی، مذهبی، سنت ی، عملکردینی، خالقانه، وابسته به فرهنگ، تزئسانهشناییبایطلبانه، زتواند منفعت یشود که میم

 . و قابل توجه باشد نینماد
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 گیری نتیجه -6

مطابق های تجدیدنسل  در سیاست   هاگیری از آنتوان در چهار دسته کلی جای داد که بهرهها نشان داد منابع فرهنگی را مییافته

ها تجربه و روزمرگی  ماحصل قرن  یابد،که فرهنگ با انسان معنی می  آنجااز  کند،به توسعه شهر کمک میانسان امروزی  نیاز  با  

نیازهای انسانی    ن در مسائل شهری پاسخگویرو توجه به آکند، از اینترین ارتباطات با روان انسان برقرار میعمیقو  است،  

زیر  است  مفهومی  مدل  باشد،  شهری  مسائل  درمانگر  آن  به  توجه  بهره   (6شکل  )  و  سیاست  ارتباط  در  فرهنگ  از  گیری 

 داند.، شهرسازان، هنرمندان و خالقان شهری میریزانتجدیدنسل محالت برای طراحان، برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مبنای محالتفرهنگ )معاصرسازی( گیری از فرهنگ در سیاست تجدیدنسلبهره  هایراه  -6شکل 

 

 

گردشگری منطقه -بردن رونق اقتصادیزیرساخت آن باالاقتصاد، کالبد و کارکرد با روکار فرهنگی و  بررسی محیط، اجتماع،  

 مصرف فرهنگ تولید فرهنگ
راهبرد مشارکتی )همکاری 

جامعه هنری و هنرمندان، 

مقامات دولتی و ... با ساکنین 

 محلی(

رشد و توسعه 

 صنایع فرهنگی

 مکان، فردمنحصربه فرهنگی منابع مجدد ارزیابی

 مکان هویت تقویت ،مدنی جامعه قدرت

مبنافرهنگ تجدیدنسلهای استفاده از آن در سیاست و راهمنابع فرهنگی مکان   

عنوان بهبود و درمانفرهنگ ب ...( و گاه هویت جدید فرهنگ بعنوان هویت منطقه )هنر و 

 )برندینگ شهری(
عنوان میراثفرهنگ ب  عوامل 

راه های 

 استفاده
 صنایع خالق

 بازیهای نشر،رویدادها،  هنر، اجرای موسیقی، تعاملی، سرگرمی افزارنرم ویدئو، ،فیلم مد، طراحی، دستی،صنایع عتیقه، بازار ،هنر معماری، نمود در تبلیغات،

 ...ودانش صنایع  ،توسعه اموال رادیو، ،تلویزیون کامپیوتری،

های فرهنگیمحصوالت و فعالیتهنر،   میراث ناملموس میراث ملموس میراث طبیعی 
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 فهرست منابع  -6

 فارسی -الف

بازآفرینی شهری با تاکید بر شناسایی و   (، »1395) جعفر  قادری، علی حاجی نژاد، زهره هادیانی، پگاه ایزدی -1

،  اقتصاد و مدیریت شهری«، نشریه فرهنگی شیراز( -تحلیل خوشه های خالق فرهنگی )مطالعه موردی: بافت تاریخی

  40 -21، صص 1396، بهار  18یاپی ، پ2، شماره 5دوره 

سیر تحول مفهوم شناسی شهری به عنوان رویکردی  (، »1389بیبی کیومرث، کشاورز مهناز )پوراحمد احمد، ح -2

    93 -73اسالمی، شماره اول:  –پژوهشی مطالعات شهر ایرانی  –، فصل نامه علمی «نو در بافت های فرسوده شهری

  ریا برزگر، ساری:، ترجمه مجید یوسف نیا پاشا و مافرهنگ، معماری و طراحی (.1391راپاپورت آموس ) -3

 انتشارات شلفین، چاپ اول 

تدوین راهبرد بازآفرینی شهری با تاکید بر مفهوم محله فرهنگی نمونه موردی: بافت درونی   »1391دیاریان نیره،   -4

دانشگاه  ،  دانشکده هنر و معماریه ریزی شهری،  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنام  «،شهر همدان

 استاد راهنما: دکتر سهند لطفی، استاد مشاور: محمدسعید ایزدی و مهسا شعله  ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شیراز

ساز ارتقاء تعامالت مبنا زمینهبازآفرینی فرهنگ(، »1393صفدری سیما، پور جعفر محمدرضا، رنجبر احسان، ) -5

،  48و    47، شماره  4« نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، دوره  (فرهنگی )نمونة موردی: بافت تاریخی شهر مشهد 

 39-25، صص 1393زمستان 

نشریه  ،  «بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا، تأملی بر بن مایه های فرهنگی و کنش بازآفرینی(، »1390لطفی سهند ) -6
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