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نقش اقتصاد فرهنگی و خالقیت در بازآفرینی شهری
مرجان خان محمدی *

استادیار گروه معماری ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران

چکیده :هدف از این مقاله ،مروری بر مفهوم طبقه خالق به عنوان یک مکانیسم علی و نقش آن در بازآفرینی شهری
می با شد .که با برر سی و تمرکز بر محتوای مفهومی و نظری صنایع فرهنگی و خالق آغاز خواهد شد و به نقد رابطه
بین صنایع خالق و ر شد و تو سعه و بازآفرینی شهری می پردازد .مقاله به دنبال رو شن شدن رابطه بین مفاهیم
خالقیت ،فرهنگ و صنایع خالق با بازآفرینی شهری بوده و در نهایت ،با روش مبتنی بر مرور و توصیف و تحلیل نشان
می دهد که سیاستگذاران برای رسیدن به نتایج موفق تر بازآفرینی شهری ضروری است به حضور صنایع فرهنگی و
خالق به عنوان مو ضوع پیوند بین تولید و م صرف خدمات فرهنگی آگاه با شند .و در نتیجه م شخص می شود؛ این
مفهوم نقش قابل توجهی در تف سیر و درک تولید فرهنگی در شهرهای معا صر و ارتباط آن با ر شد و تو سعه شهر در
ابعاد اجتماعی ،اقت صادی ،فرهنگی و فیزیکی خواهد دا شت .همچنین برای حفظ سرمایه های فرهنگی مح سوس و
نامح سوس ،که به صورت ذاتی در فرهنگ سنتی هر شهر موجود ا ست ،به عنوان محرک و ظرفیت بالقوه تو سعه آن
شهر ،و مولد اقتصاد فرهنگی سرمایه گذاری کرد.

واژگان کلیدی :فرهنگ ،صنایع خالق ،بازآفرینی شهری ،خالقیت ،سرمایه های فرهنگی
*مسئول مکاتباتm.khanmohamadi@iau-Arak.ac.ir :

 -1مقدمه
امروزه موضوع توسعه و چگونگی رویکرد با
بافتهای فرسوده و مرکزی شهرها ،بهصورت مسأله و
چالشی مهم در طراحی و برنامهریزیهای شهری تبدیل
گشته است .در طول دو دهه گذشته ،بازآفرینی شهری
به طور گستردهای به عنوان یک چشمانداز جامع و
یکپارچه و اقدامی برای حل و فصل مشکالت چند
وجهی مناطق شهری و در جهت بهبود شرایط اقتصادی،
فیزیکی ،اجتماعی و زیست محیطی مناطق محروم به
رسمیت شناخته شده است .همینطور به عنوان راه حلی
در مبارزه با قطبی شدن اجتماعی ،دادن نیرویی تازه به
اقتصاد محلی به منظور بهبود پایه های مالیاتی شهر از
طریق سازماندهی مجدد فضایی اجتماعی و اقتصادی و

در نتیجه باال بردن موقعیت شهردر رقابت بازارهای
جهانی دیده می شود ) & (Swyngedouw, Moulaert,
 .Rodriguez, 2002بسیاری از شهرهای انگلستان که
کاهش صنعتی در طول ۱۹۸۰م و  ۱۹۹۰را تجربه کرده
اند به طور فزاینده ای به صنایع فرهنگی و تولید و
مصرف فرهنگ در تالش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد
محلی و بازآفرینی جوامع محلی خود روی آورده اند که
این موجب نوعی تجدید ساختار نا خواسته در آنها شده
است که دالیل آن را جابجایی صنایع و به تبع آن
اشتغال ،مهاجرت طبقه متوسط شهری به حومه ها،
تغییر الگوی اشتغال ،توسعه مراکز خرید در خارج از
شهرها و افزایش مالکیت و وابستگی به خودروی
شخصی دانستهاند (لطفی .)۱۳۹۰ ،تبعات چنین
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جریانی ،بروز فقر ،بزهکاری وبیکاری در مراکز شهری
بوده و می توان انگیزه ظهور بازآفرینی شهری با رویکرد
بکارگیری عامل فرهنگ و "صنایع خالق" را در همین
واقعیت جستجو کرد که به دموکراتیزه فرآیندهای
فرهنگی و شفافسازی آن در تولید فضاهای شهری توجه
دارد .کاربست بیش از پیش مفهوم و مصادیق پردامنه
فرهنگ در بازآفرینی شهری طی دو دهه اخیر عالوه بر
صیانت از میراث شهری و حفاظت از ساختارها و
کارکردهای تاریخی و هویت آفرین شهر توانسته است
به نیازهای توسعه ای شهرها نیز در معنای بسیط خود
پاسخ دهد ( .)Bianchini, 1993توسعه صنعت پیشرو
فرهنگی ،نمایشگر این است که شهرها مکان های
کلیدی برخورد بین فرهنگ و توسعه اقتصادی هستند.
با افزایش میزان بحث در رابطه بین فرهنگ و
فرآیندهای توسعه محلی و نقش فرهنگ در ایجاد
فرصت های جدید در مناطق صنعتی و درحوزه های
اقتصادی ،انسانی ،جغرافیای مکانی و تاریخی به تدریج
آگاهی تاثیر گذاری فرهنگ از شیوه های مختلف بر
توسعه محلی نیز افزایش یافته است ) Tremblay,
 .(2006بنابراین امروزه سیاستگذاری به سمت توسعه
صنایع خالق در شهرها در بحث رقابت شهری و منطقه
ای امری ضروری می نماید که با تاکید بر توسعه برنامه
های فرهنگی ،زمینه و بستری مساعد برای توسعه
فرایندها و تجارب خالق و اهمیت خالقیت در توسعه
اقتصادی فراهم میگردد.
هدف از این مقاله بررسی انتقادی مفهوم طبقه
خالق بوده که به عنوان مکانیسم علی دربازآفرینی
شهری نقش بازی میکند؛ که با بررسی و تمرکز بر
محتوای مفهومی و نظری طبقه خالق ،رابطه بین طبقه
خالق و رشد و توسعه شهری را استدالل مینماید .مقاله
به دنبال روشن شدن رابطه بین مفاهیم خالقیت،
فرهنگ و صنایع خالق بوده در نهایت ،نشان میدهد که
سیاستگذاران برای رسیدن به نتایج موفقتر در
بازآفرینی شهری؛ حضور و پرداختن به صنایع فرهنگی

را به عنوان موضوع پیوند بین تولید و مصرف و تولید و
خدمات ،امری ضروری می دانند .این مفهوم نقش قابل
توجهی در تفسیر و درک تولید فرهنگی در ارتباط با
رشد شهرهای معاصر دارد.
 -2مبانی نظری
-1-2شهر خالق
امروزه مفهوم شهر خالق به عنوان یک شعار
سیاسی و اجتماعی و حتی یک آرمان در سیاستهای
اجتماعی و اقتصادی ،در زمینه سیاست شهری
گسترش یافته است .این مفهوم به کمک فرهنگ و
نوآوریهای اقتصادی به ویژگیهای رقابتی شهرها
میپردازد ) .(Pratt & Jeffcutt, 2009ارزش اقتصادی
فرهنگ و سرمایهگذاری مستقیم بر تولید ،حمایت یا
تسهیل فعالیتهای فرهنگی اهمیت خالقیت در این نوع
فعالیتها را بیش از پیش نشان میدهد .ایده خالق و یا
به نحوی جامعتر اقتصاد فرهنگی ،معموال در بازنمود از
ارزشهای غیرسرمایهداری و به عنوان یک تعادل در
انباشتگیهای انسانگرایانه اقتصادی میتواند به بررسی
انسجام اجتماعی از طریق تالشهای مشترک پروژههای
فرهنگی بپردازد .آنچه سیاست گذاران شهری در پی
شهر خالق جستجو میکنند ،مفاهیم صنایع خالق و
فرهنگی و نقش و تاثیرشان در حوزههای توسعه شهر را
به میان میکشاند .نخست ،با ابزار سازی از فرهنگ در
ارتقا محیط و خصوصا در محیط و میراث تاریخی و از
طریق ارتقاء گردشگری فرهنگی ) & (Ashworth
 .Tunbridge, 2000و سپس از طریق شکلگیری
فرهنگ و صنایع خالق در توسعه اقتصادی و از طریق
بازاریابی مکان مبتنی بر رقابت ) . (Florida، 2002
البته ،نقش فرهنگ به عنوان متمایز کننده
فرآورده ،قدرتمند است به دلیل که آن ساختمان را
منحصر به تنها آن مکان میکند .با این حال ،همه
شهرها در ساخت گالری و سالن کنسرت برای جذب
سرمایهگذاران به رقابت میپردازند .تمرکز سوم
سیاستگذاران انسجام اجتماعی است .که با مفهوم
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اصالحات فرهنگی انسان دوستانه کمی همپوشانی
داشته ،اما در این مورد بهبود وضعیت خیلی از طریق
فرهنگ و مشارکت و دخالت در فعالیتهای فرهنگی
نیست .این روش معموال تمرکز در پروژههای محلی و با
مقیاس کوچک داشته و هدف از آن بهبود تنشهای
اجتماعی همینطور بهبود سالمت و رفاه عمومی مردم
می باشد )  .(Bianchini& Parkinson, 1993در نظریه
شهر خالق ،محیط خالق تمام زمینه های اجتماعی،
فرهنگی ،و جغرافیایی را برای ادغام موثر سیاست های
صنعتی و فرهنگی شهری ،در بر می گیرد .شهر خالق
به عنوان بستر توجه به هنرمندان ،آفرینندگان و
شهروندان عادی بوده و در برگیرنده بسیاری از
محیطهای متنوع محلی و منطقه ای "خالق" و
"نوآورانه "،با قابلیت پیدا کردن راه حل برای مشکالت
محرومیت اجتماعی میباشد.
شش شرط الزم از یک شهر خالق عبارتند از:
 -1شهر به یک سیستم اقتصادی شهری مجهز
است که نه تنها هنرمندان و دانشمندان می توانند
آزادانه خالقیت خود را توسعه دهند بلکه کارگران و
صنعتگران نیز می توانند در تولید خالق و انعطاف پذیر
مشارکت داشته باشند.
 -2شهر مجهز به دانشگاهها و کالجهای حرفهای و
موسسات تحقیقاتی علمی و هنری با حمایت خالقیت
در شهر و همچنین امکانات فرهنگی مانند تئاتر و
کتابخانه ها بوده ،همچنین این شهر دارای یک بخش
غیر انتفاعی بسیار فعال موسسات و تعاونی که از طریق
آن حقوق کسب و کارهای صنعتگران متوسط کوچک
محافظت میشود .این شهر همچنین محیطی داشته که
در آن کسب و کار جدید میتواند به راحتی و با خالقیت
راه اندازی شده و به خوبی پشتیبانی شود .مهمتر از همه
این که شهر خالق ،زیرساختهای اجتماعی الزم برای
حمایت از افراد و فعالیتهای خالق داراست.
 -3شهری که در آن رشد صنعتی باعث بهبود
بخشی کیفیت زندگی شهروندان گشته و خدمات

اجتماعی قابل توجهی را فراهم میکند .بنابراین محرک
توسعه صنایع جدید در زمینههای محیط زیست ،رفاه،
خدمات پزشکی و هنر میباشد .به عبارت دیگر ،یک
شهر با توسعه متعادل در پویایی صنعتی و فرهنگی که
در آن تولید و مصرف در هماهنگی کامل هستند.
 -4شهری که حق توسعه فضاهای تولید و مصرف
را تصریح میکند و در آن محیط تاریخی شهری نیز
حفظ میشود .این شهر ،شهری زیبا با فضاهایی به
منظور افزایش خالقیت و حساسیت شهروندان خود
است.
 -5شهری است که دارای یک مکانیسم مشارکت
شهروندان در دولت بوده که حداقل تضمینهای
انطباقپذیری با خالقیت شهروندان را داشته به عبارت
دیگر شهر با یک سیستم مستقل با حمایت دولت در
منطقهای بزرگ که میتواند مسئول مدیریت طیف
وسیعی از محیط زیست باشد.
 -6شهری مجهز به مدیریت مالی خود با حفظ
خالقیت و دولت خود مختار همراه با پرسنلی که در
شکل گیری سیاستها سهیم میباشند.
شهر خالق نه تنها مفهومی منحصر به فرد ،نبوده
بلکه مفهومی چندگانه است که در بسیاری از ریشهها و
پیامدهای آن همپوشانی وجود دارد برخی از آنها مکمل،
و برخی متناقض یکدیگر میباشند .اساسا ،رویکردهای
موجود مبتنی بر فرض نقش اولیه برای مصرف ،بر خالف
سیاست صنایع فرهنگی که نقش تولید را (البته نه
منحصرا) برجسته میکند؛ هستند .ضمن آنکه معموال
این فرض که صنایع فرهنگی ،متمایل به رویکرد های
سیاست صنعتی عمومی هستند نیز وجود دارد .همانطور
که گفته شد ،این مشکل با توجه به منحصر به فرد بودن
صنایع فرهنگی و خالق و با توجه به جنبه های سازمانی
آن و در همپوشانی آن با "سیاست فرهنگی" از لحاظ
فعالیت های سود آور و غیر انتفاعی مضاعف می گردد
) .(Andy C. Pratt, 2010بدین ترتیب چهارچوب
مفهومی و تحلیلی تغییر در بررسی سیاست های موجود
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برای «شهرهای خالق» توسط "لندری" پیشنهاد شده
است که در آن به ابتکارات شهرهای خالق به عنوان یک
زمینه در سیاست اشاره می شود به جای سیاست فی
نفسه.

تصویر .1چرخه خالقیت(منبع(Landry,2222:

 2-2برنامه ریزی فرهنگی و منابع فرهنگی
برنامههای فرهنگی نشان دهنده یک زمینه مساعد
برای توسعه فرایندها و تجارب خالق بوده که متضمن
ضرورت بازنگری مکانیسمهای درگیر در تولید و مصرف
فرهنگ میباشد .خالقیت از یک طرف ،تبدیل به
مترادف مدلهای جدید در تولید و مصرف گشته و از
ارزشها و عناصر جدید که منجر به رشد حضور در یک
محل باشد حمایت میکند و از سوی دیگر ،به عنوان
یک درمان ،ادعا میشود ،که ممکن است به فعال کردن
برخی از مناطق به مقابله با مشکالتی که به خودی خود
ممکن است باعث شود منجر شود .خالقیت ،با توجه به
این رویکرد ،میتواند یک شیوه جدید در مصرف را
حمایت و تجسم بخشد .در سالهای اخیر ،نمونههای
بسیاری از برنامههایی که به دنبال این روند بودهاند
مانند خالقیت در تولید و مصرف در انواع زمینهها،
فعالیتها و تجارب ،در ترکیب با سطوح مختلف
مشارکت ،مانند کارگاههای آموزشی و فعالیتهای
تجربی ،که به طور کلی با عناصر ناملموس فرهنگ
محلی همراه بوده با تأکید بر قوای حسی و فعالیتها و

رابطه بین حواس فعالیتهای مربوط به تفاسیر جدید از
میراث فرهنگی سنتی ،به عنوان مثال فعالیتهای
سرگرم کننده و آموزنده در ارتباط با باستانشناسی،
هنر معاصر ،و غیره .اتفاقات ،جشنوارهها و رویدادهای
فرهنگی ،ارائه فرمهای جدید ارتقاء و بهرهبرداری از
جنبههای مختلف فرهنگ مادی و غیرمادی ،که
تشکیلدهنده یک نوع ظرف ازتجارب متفاوت است
) .(Wurzburger, 2010در تمامی این فعالیتها،
مشارکت و دخالت خالق با آموزش سازنده از طریق
حضور در کارگاههای موضوعی و عاطفی همراه با
تجربیاتی که به خوبی تعریف شده بر انگیخته میشود
) .(Ferrari et al, 2009توانایی برنامههای فرهنگی
میتواند منافع قابل توجهی برای توسعه اقتصادی در
برداشته باشد ) .(Pardellas, 2006سهم برنامههای
فرهنگی به منظور رشد منطقه و جامعه میتواند قابل
توجه باشد ،به شرطی که در راستای به حداکثر رساندن
مزیت رقابتی و هم زمان به منظور بهبود و بازسازی
منابع فرهنگی به دقت برنامه ریزی شود ( Torres
.(Bernier, 2006; Lopez Fernandez, 2006
در مفاهیم اصلی مورد استفاده ایده برنامهریزی
فرهنگی و منابع فرهنگی ،که به عنوان برنامهریزی منابع
شهری از جمله طراحی ،معماری ،پارکها ،محیط
زیست طبیعی ،انیمیشن و به خصوص فعالیتهای
هنری و گردشگری که برنامهریزی فرهنگی موثر با
تمامی شاخههای هنر ،از جمله هنر طراحی شهری،
برنامهریزی حمل و نقل و تسلط بر پویایی توسعه
جامعه ،در گیر شده و همین طور به عنوان «هنر ایجاد
مشارکت بین بخش های دولتی ،خصوصی و داوطلبانه
و حصول اطمینان از توزیع عادالنه منابع اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی شناخته شده است .همچنین
پاردالس ) (2006افزود :برنامهریزی فرهنگی باید
"راهبردی و به گونه ای جدایی ناپذیر از منابع فرهنگی
در توسعه شهری و جامعه کاربرد داشته باشد .منابع
فرهنگی در خالقیت ،مهارتها و استعدادهای مردم
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گنجانده شده است.آنها نه تنها مبتنی بر ساخت بناها
هستند ،بلکه نمادها ،فعالیتها و مجموعه ای از
محصوالت صنایع دستی محلی ،تولید و خدمات و
مهارتهای پیچیده 1میباشند منابع فرهنگی شهری
عبارتند از میراث تاریخی ،صنعتی و هنری که نشان
دهنده داراییهایی از جمله معماری ،مناظر شهری یا
نشانههای شهری ،همچنین سنتهای محلی و بومی از
زندگی عمومی ،جشنوارهها ،آداب و رسوم و یا داستان
و همچنین سرگرمی و احساسات میباشد .فعالیتهای
فرهنگی میتوانند به سادگی تنها برای لذت بردن باشند
و یا همچنین می توانند برای تولید محصوالت یا خدمات
جدید ،منابعی مانند زبان ،غذا و پخت و پز ،فعالیتهای
اوقات فراغت ،پوشاک و خرده فرهنگ یا سنتهایی
باشد که در همه جا وجود دارد ،ولی اغلب نادیده گرفته
شده است ،در حالیکه میتواند در بیان ویژه بودن یک
مکان ،مورد استفاده قرار گیرد .البته ،منابع فرهنگی ،در
تنوع و کیفیت مهارت در هنرهای نمایشی و بصری و
صنایع خالق نیز گسترده شده است" .منابع فرهنگی
مواد خامی هستند در شهرها که بر پایه ارزش خود و
خالقیت در روش بهره برداری از آنها میتوانند به رشد
شهر کمک نمایند .لذا میبایست وظیفه برنامه ریزان
شهری به رسمیت شناختن ،مدیریت و بهره برداری
مسئوالنه از این منابع در نظر گرفته شود .فرهنگ باید
در برنامه ریزی هایی مهم مانند مسکن ،حمل و نقل و
نحوه کاربری از زمین دیده شود .بنابراین در چشم انداز
فرهنگی آگاهانه باید شرایط چگونگی برنامه ریزی و
توسعه اقتصادی و امور اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
منابع فرهنگی منعکس کننده ویژگیهای مکان هستند
و به عنوان پتانسیلی که به جای تمرکز بر تساویها،
متوجه تمایزها و ویژگیهای منحصر به فرد و خاص در
هر مکان می باشند .محیطهای تاریخی منعکس کننده
بخش قابل توجهی از جامعترین منابع و سرمایههای
 1از سازندگان ویولن در کرمونا ایتالیا وسازندکان برش چوب
منطقه کراکو گرفته تا سازندگان از مجسمه های یخ در شمال

فرهنگی بوده که به عنوان ظرف کالبدی متناسب با
عملکردهای فرهنگی؛ قابلیتهای الزم توسعه اقتصادی
و اجتماعی دارا میباشند ).)Montcomery, 2003
فعالیتهای فرهنگی واجد شرایط در برنامهریزی شهرها
عبارت است از :بازسازی و یا ساخت و ساز ساختمان
های جدید (به طور خاص ،سالن های تئاتر ،گالری ها،
استفاده از مسکن مختلط) ،توسعه زیرساخت های
فیزیکی ،بازار کشاورزان ،هنر عمومی و خیابانی،
ساماندهی نماهای خیابانی ،امکانات تفریحی در فضای
باز ،سبز ،پارک ها ،برپایی غرفه های نمایشگاهی ،برنامه
های موقت مانند جشنواره ها ،رویدادهای فرهنگی و
هنرهای نمایشی عمومی یا خدمات مشاوره .برگزاری
جشنواره ها نوعی تمایل به عرضه فرهنگی دریک مکانی
خاص است ،که در یک محیط تاریخی نوعی مصرف،
ذاتا مستقل از خود رویداد ،وجود دارد.

تصویر .2عامل مفروض سبک های مصرف در
محله تاریخی(منبعPrentice, Andersen, :
(2003

 -3-2بررسی نقش فرهنگ در فرآیند
بازآفرینی شهری:
امروز فرهنگ یک دارایی اقتصادی است؛ کاالیی
است با ارزش و تولیدکننده فضاهای شهری ارزشمند
برای عرضه در بازار در چارچوب ساختار نوآورانه و
فنالند.
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رقابتی جهانی ،بازآفرینی شهری مبتنی بر فرهنگ
رویکردی است که به ایجاد فضاهایی نایل می شود که
در آنجا فرهنگ،در بازار تولید ،عرضه و مصرف می شود.
اسکات ) (2001فرهنگ را به عنوان محصول شهری ،یا
مجموعهای از صنایع ،که خود را در محیط طبیعی
شهرها ،پیدا کرده و دارای یک نقش محوری در
فرآیندهای بازآفرینی و ارزش مولد در تغذیه و تصویر
جهانی بوده ،معرفی می کند ).(scat,2008
ایوانز) (2005رابطه بین فرهنگ و بازآفرینی را در
سه دسته بررسی میکند که عبارتند از" :فرهنگ و
بازآفرینی" "بازآفرینی فرهنگی" "بازآفرینی مبتنی بر
فرهنگ"  .در حالی که دسته اول و در آن فرهنگ به
عنوان ابزار زیباشناختی؛ در راهبردهای برنامه ریزی نه
چندان یکپارچه کاربرد داشته و رویکردهای نا منسجم
در سیاستهای شهری را منعکس میکند .مانند
ساختن موزه در کنار یک مجتمع تجاری و طراحی
مبلمان شهری .دسته دوم بازآفرینی فرهنگی  ،که در
آن فرهنگ به عنوان یک بخش ساختاری در راهبردهای
توسعه شهری روشی ایده آل برای شروع رویکردهای
یکپارچه و منسجم در برنامه ریزی های استراتژیک
است که فرهنگ را به عنوان نیروی محرکه ای در بهبود
و توسعه حوزههای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
برمی شمارد .در این ارتباط فرهنگ ،نیرویی در جهت
درگیر ساختن و ارتقا ا عوامل زیر است.
درپی این طبقه بندی بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ،
رویدادهای فرهنگی و پروژههای شاخص را به عنوان
نماد و کاتالیزور در بازآفرینی شهری پوشش میدهد.
فرهنگ در برنامه های بازآفرینی شهری و از طریق
رویکرد بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ ،در محله های
فرهنگی ،زیرساخت های فرهنگی (موزه ها ،و پارک های
موضوعی بازمانده ،و غیره) و رویدادهای فرهنگی
(جشنواره ها ،پایتخت فرهنگی اروپا ،و غیره) به عنوان
نیروی تسهیل گر و محرکه به کار گرفته می شود.
بازآفزینی از طریق ترویج گردشگری ،تشویق شرکت

های کسب و کار ،تامین سرمایه گذاری به سمت داخل
و احیای اقتصاد محلی از دیگر اقدامات این رویکرد می
باشد ).(Evans, 2005, Garcia, 2004
به عنوان مثال تجدید حیات محلی از طریق پیش
بینی اقامتگاههایی برای هنرمندان و تمرکز هنرمندان،
اشاعه گردشگری فرهنگی ،تجدید حیات از طریق
بازسازی و نوسازی ساختمان های تاریخی و تبدیل و
تغییر محالت تاریخی با طراحی فضاهای شهری مانند
سینما یا موزه و استفاده از آنها به عنوان فضایی برای
بیان هنری و فرهنگی ،ارتقا وجه تصویر شهر ،اشتغالزایی
و کاستن از حجم صدمات به محیط شهری به عنوان
تالش هایی از بازآفرینی شهری مبتنی بر فرهنگ
شناخته شده است .(Civic Pride Research
)Association, 2008

رویکرد بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ می تواند به
عنوان یک ابزار برای تقویت محلی و پویایی و ایجاد یک
حس تعلق در محله از طریق احیای عملکرد به بناهای
رها شده و توانبخشی ابعاد تاریخی و تجاری مورد
استفاده قرار گیرد.(Evans, 2005; Fainstein, 2008).
برخی از نمونه های این نوع رویکرد موزه "بیلبائو
گوگنهایم" ،مرکز هزاره در خلیج کاردیف ولز
( (Jauhiainen, 1995؛ دروازه تیمز در لندن

) (Fainstein, 2008ﻭ  GHCVﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ) Bezmez,
 (2008هستند.

تصویر .2سیر تحول آمیزش فرهنگ و بازآفرینی
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شهری(ماخذ :نگارنده با برداشت از لطفی)1332:

در نگاهی دیگر در سیر تحول فرهنگ در عرصه توسعه
شهری می توان به برداشتهای سه گانه از ترکیب
فرهنگ و اقتصاد استفاده کرد .از آغاز  1440تا 1460
واژه "صنعت فرهنگ" برای نشان دادن امکان نوعی
کسب در آمد از اشاعه فرهنگ به کار گرفته شد .در
مرحلۀ بعد و پس از جهشی از این انگاره؛ مفهوم
"صنایع فرهنگی" مطرح گردید که به تدریج برداشت
مثبتی از آمیزش فرهنگ با جریان توسعه اقتصاد
شهری پدیدار شد و فرهنگ به عنوان جزئی از راهبرد
برنامه ریزی ملحوظ گردید .از این پس می توان
شاهد کاربست بیش از پیش مفهوم و مصادیق پردامنه
فرهنگ در بازآفرینی شهری بود تا بدانجا که طی
گزارشی که درانگلستان درسال  1440م تهیه شد؛
استفاده از" صنایع خالّق " به عنوان نوآورانه ترین
روش استفاده از عامل فرهنگ در بازآفرینی شهری
معرفی میگردد (لطفی .)1340،از این پس بازآفرینی
هدف اصلی خود را همگرا نمودن دو جریان فرهنگ و
اقتصاد قرا رداده و شهر در محیطی رقابتی در ارتباط با
خالقیت تحت عناوینی چون شهر خالق ،صنایع خالق
و اقتصاد خالق قرار می گیرد ) Bianchini,
 .(Evan,2005 Landry,2000 ,1999در بازآفرینی
شهری فرهنگ -مبنا ،مفهوم"مکان" نقشی کلیدی
دارد .آنچه بازآفرینی شهری فرهنگ  -مبنا در
جستجوی آن است با ساحت های کالبدی ،کارکردی
و تصویری مکان)  ( Montgomery, 2003انطباق پذیر
است و از همین رو می توان یکی از اصلی ترین اهداف
بازآفرینی شهری فرهنگ  -مبنا را دستیابی به
مصادیق مکان دانست.
صنایع فرهنگی بر روابط ترکیبی و پیچیده تولید
و مصرف به صورت نمادین و مادی تمرکز میکند .تولید
فرهنگ در مکان و زمان خاص و با ساختاری اجتماعی،
فرهنگی و زمینه های اقتصادی همراه است .امروزه
صنایع فرهنگی با تولید و بازاریابی محصوالت و خدمات

که با ویژگی های گسترده زیبایی شناسی و نشانه
شناختی به عنوان اجزای حیاتی در اقتصاد پیشرفته
شهر ،نفوذ نموده اند .برای زنده ماندن فزاینده رقابت
جهانی ،شرکتها دربخش داد و ستد با کارآمدی بیشتردر
تولید کاال و خدمات استاندارد و خالقانه در مورد
محصوالت بر روی یک پایه متداوم و پیوسته و همین
طور خلق محصوالت منحصر به فرد از نظر کیفیت،
پیچیدگی و یا تصویر جدید ،تالش می کنند .این می
تواند در مهارت های فن آوری باال (مانند بیوتکنولوژی)
ریشه داشته ،اما همچنین می تواند مبتنی بر نوآوری
مفهومی نیز باشد .خلق تصاویر جدید و ابتکاری و ویژگی
ها و کیفیتهای نمادین برای طیف گسترده ای از
محصوالت ،اولین و مهمترین دغدغه اصلی صنایع
فرهنگی را تشکیل می دهد .درهر حال،مرزهای رقابتی
بصورتی پایدار و محکم در نوآوری های مفهومی واقع
شده است .این نوع نوآوری ،یک منبع متمایز از رشد
اقتصادی بوده که لزوما به مقیاس اقتصاد بستگی ندارد.
امروزه صنایع فرهنگی در حال تبدیل شدن به
موضوعی برجسته در اقتصاد پیشرفته وبا تمایل گرایش
به سمت مراکز شهری است .پژوهش ها در این زمینه
نشان داده است که شرکت های کوچک و به طور
فزاینده ،سازمان های کوچک (موقت) ،فراتر از مرزهای
شرکت ،منبع اصلی چنین فرآیندهای نوآوری مفهومی
را تشکیل می دهند مطالعات اخیر همچنین تاکید بر
روابط و نزدیکی بین سازمان های فعال کوچک در
همین زمینه ،از یک طرف ،و از طرف دیگر در خوشه
فضایی دیگر با تشکیل محیطهای محلی تولید در سطح
مناطق شهری جهانی و در مناطق خاص دارد .این
محیطهای محلی ظاهرا ترکیبی درست از منابع محلی
برای نوآوری و دسترسی به بازارهای جهانی را ارائه می
دهند ).)Zukin, 1995; Florida 2002
 -3-3اقتصاد فرهنگی
در طول سال های اخیر ،بحث در مورد رقابت
مناطق و تمرکز بر عوامل'سخت' برای نمونه؛ موقعیت
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سنتی ،تراکم اقتصاد ،سطح اجاره ،در دسترس بودن
فضای اداری ،قابلیت دسترسی به حمل و نقل و
زیرساخت های فنی ،محلی و دولتهای ملی مالیات ،و
غیره ) Stopper and Manville, 2006 rudder et al,
 )2003; Taylor, 2004به سمت اهمیت رو به رشد
عوامل محلی'نرم' منتقل شده است .این عوامل "نرم"
به عنوان مثال شامل امکانات مسکونی ) Gottlieb,
 ،,(1995زیبایی شناسی وامکانات فرهنگی و رفاهی
) ، )Clark et al., 2002ظرفیت شیوه های زندگی
جایگزین و یا تنوع قومی ( (Floorida ,2002سرزندگی
در صحنه های فرهنگی و ایجاد مکان های مالقات برای
کسب و کار و اوقات فراغت می باشند.
در ترکیب هر دو عوامل سخت و نرم ،همچنین با
تاکید بر اهمیت شبکه های محلی ) )Grabher, 2004و
خوشه بندی شرکتهای مرتبط ( .(Porter, 1998در بحث
های اخیر در رقابت و توسعه اقتصاد شهری ،صنایع
خالق و طبقه خالق تمایل دارند با شرایط نرم افزاری
به طور خاص همکاری کرده و با توجه به امکانات و
کیفیت فضا در امور اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی ،فیزیکی و شرایط عملکردی در مقایسه با
شرکت ها و کارکنان در دیگر فعالیت های اقتصادی
بپردازند .اکثریت بخش صنایع خالق عمدتا خود به خود
و به صورت تدریجی در مجاورت بافتهای تاریخی شهر،
تجمع می یابد که همانطوریکه در این مقاله ارزیابی شد
موجب افزایش جریان سرمایه ،اطالعات و منابع انسانی
در آنجا و بازآفرینی اقتصادی و فیزیکی مبتنی بر
حفاظت می گردد .از طریق ترویج میراث محلی و
حفاظت از سرمایه های فرهنگی ،می توان حس مکان
و هویت را تقویت و جاذبه ها را پرورش داد .در نهایت،
فعالیت های فرهنگی ممکن است به انسجام و تعادل
جامعه کمک کرده و برای جامعه امکان کشف خود و
فرهنگ و تاریخ های دیگر را فراهم آورده و امکان
دسترسی و فرصت توسعه به گروه های محروم را مهیا
نماید در این تعریف ،اقتصاد به سیستم ها و شیوه های

توسعه ،تولید ،توزیع ،مصرف و مدیریت منابع و کاال ،به
منظور ایجاد رونق و رفاه و فرهنگ به عنوان شکلهای
انتزاعی و مادی که از ارزشها و اعتقادات مردم نشات
می گیرد؛ اشاره می کند .روند جهانی که در آن تعامالت
انسان به طور پیوسته با افزایش ثروت و سرمایه گذاری،
همراه بوده؛ به نسبت ،مصرف در فعالیت های فرهنگی،
مانند ،سرگرمی ،تفریحی ،لباس و لوازم جانبی را نیز
گسترش داده اند .در نتیجه ،فرهنگ و اقتصاد به تدریج
در حال تبدیل شدن به یک فرایند در هم تنیده ،شده
اند که به طور کامل تولید ،توزیع و مصرف این
محصوالت را تغییر داده است .پرات ( )2004رویکرد
فرهنگ  /اقتصاد را یک دوگانگی کاذب ،فقط به عنوان
تولید  /مصرف و دو طرف همان سکه مورد انتقاد قرار
داده است.
موضوعات مختلفی در بحث های جغرافیای
اقتصادی و با توجه به اقتصاد فرهنگی در طول چند دهه
گذشته ،نخست درزمینه خالقیت و اهمیت آن در تولید
دانش نوآوری ،بازآفرینی شهری و رقابت و سپس صنایع
خالق یا صنایع فرهنگی شکل گرفته است .تغییرجهت
فرهنگی در جغرافیای اقتصادی اغلب به عنوان تغییر در
محصوالت خالص به محصوالتی که به نوعی فرهنگ
درآنها تعبیه شده؛ دیده می شود .عالوه بر این ،این بحث
منجر به مطالعات چگونگی تولید این محصوالت نیز
می گردد .برخی تمرکزها بر روی هنرمندان و طراحان،
و برخی دیگر بر صنایعی مانند چاپ و نشر ،صنعت
موسیقی و مد می باشد .مطالعات کمی در جغرافیای
اقتصادی نگاه به مصرف کنندگانی دارد که تقاضای
محصوالتی با ارزش نمادین دارند .به منظور پر کردن
این شکاف که چه فضاها و مکان هایی این ارزش در آنها
ایجاد میشود.
جغرافیای اقتصاد فرهنگی مورد بررسی قرار
میگیرد .همانطور که ذکر شد ،بخش بزرگی از اقتصاد
به طور فزاینده ،فرهنگی شده و در این فرایند،
محصوالت متناسب فرهنگی ارائه می شود .برای سرمایه
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گذاری در این حوزه ،جذب هنرمندان ،تحریک مصرف
فرهنگی در منطقه ،و به منظور زنده ماندن در بازارهای
جهانی ،الزم است این صنایع به یک شبکه از همکاری
افقی با یکدیگر مجهز شوند .به طور خالصه ،سه زمینه
تاثیر فرهنگ بر محیط اقتصادی محلی را میتوان
شناسایی کرد که عبارتند:
• اثرات اقتصادی مستقیم شامل اشتغال و
ارزش تولید در صنایع فرهنگی واثرات اقتصادی غیر
مستقیم شامل مصارف سرمایه که در حرفه های
فرهنگی تعبیه شده است.
• اثرات ناشی از فعالیت های فرهنگی بر کیفیت
مکان و جذابیت های توریستی ،و امکانات محلی برای
شرکت ها
• نهادهای خالق متعلق به شبکه های محلی
تولید (محصوالت و فرآیندهای تولید ،یا مدل سازمانی).
ترویج سرزندگی و محرک محیط فرهنگی که در آن
طبقه های خالق توسعه و جذب شده و فرصت ها ی
اجتماعی و آموزشی مهیا می گردد.به منظور ایجاد
فرایند تولید و رشد اقتصاد فرهنگی ،شهرها ،نیاز به
توسعه سیاست هایی دارند که فرهنگ را در هر زمان و
برای هر کسی و هر منظوری پشتیبانی کند .نیاز به
سیاستهایی در راستای تبدیل شدن به مفهوم شهری
خالق در آینده ،با درکی جامع و از بافت تاریخی شهر
بسط و گسترش یابد.
 4روش تحقیق
این مقاله با روش توصیفی به مرور اسناد و مدارک
موجود در حوزه فرهنگ و خالقیت به نقش و ارتباط آن
با بازآفرینی شهری می پردازد.
-5یافته های تحقیق
یافتهها نشان داد با تمرکز بر خالقیت و ایجاد
شرایط و سرمایه گذاری در منابع فرهنگی ،اقتصاد
فرهنگی رشد و بستری برای رقابت پذیری و بازآفرینی

شهری فراهم می گردد.
در توسعه مفاهیم خالقیت فرهنگی باید عوامل
موثر بر بسیاری حوزهها به رسمیت شناخته شود.
از جمله :صنعت ،اشتغال ،رفاه اجتماعی ،آموزش و
پرورش ،مراقبت های پزشکی ،و محیط زیست .به منظور
پیوند سیاست فرهنگی با سیاست صنعتی ،برنامه ریزی
شهری ،و رفاه عمومی ،ساختار اداری باید به صورت
افقی شده و تفکر های اداری معمول حذف ،و فرهنگ
سازمانی تغییر یابد.
هنر و فرهنگ باید به عنوان مرکز زیرساخت های
اجتماعی در دانش و جامعه اطالعاتی ،به رسمیت
شناخته شده و برای خالقیت مردم شهر برنامه ریزی
سیستماتیک انجام شود .به طور خاص ،محیطهای
متنوع خالق و فضاهایی برای آفرینش های صنعتی و
فرهنگی باید در شهر تاسیس شده که مسئول پرورش
این افرینش باشد همچنین ترویج سیاست های خالق
نمی تواند به طور موثر ادامه داشته باشد اگر به واسطه
شهر حمایت نگردد .لذا الزم است برای ایجاد این
همکاری ،انتخاب گسترده ای از شهروندان ،از جمله
مدیران کسب و کار ،در قالب شورای توسعه شهر خالق
صورت گیرد.
با تشویق اصول زیر شهرخالق تحقق یافته و
بستری ،از ایده های خالقانه شکل می گیرد
 )1پرورش دادن و پاداش دادن به خالقیت .هر
فردی بخشی از زنجیره ارزشی خالقیت است .خالقیت
می تواند در هر زمان و در هر نقطه و در هر جامعه ای
اتفاق افتد.
 )2سرمایهگذاری در اکوسیستم خالق :اکوسیستم
خالق می تواند شامل فرهنگ و هنر ،زندگی شبانه ،
صحنه موسیقی ،رستوران ها ،هنرمندان و طراحان،
نوآوران ،کارآفرینان ،فضاهای مقرون به صرفه ،محله
های پر جنب و جوش ،معنویت ،آموزش و پرورش،
فضاهای عمومی و مکان های سوم باشد.
 )3در آغوش گرفتن تنوع .تنوع موجب خالقیت،
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نوآوری و تاثیر مثبت اقتصادی شده .پیشینه ها و تجارب
مختلف تنوع ایده ها ،اصطالحات ،استعدادها و دیدگاه
به غنی سازی جوامع کمک می کند .این ایده در شکوفا
کردن و ساخت جوامع ،حیاتی است.
 )4پرورش خالقیت و حمایت از پیوندهای آن.
همکاری برای رقابت در یک راه جدید و با مشارکت
همگان
 )5ارزش ریسک پذیری .تبدیل فضای "نه" به
یک فضای"بله" .سرمایه گذاری در فرصت ها ،کشف
استعداد های خالق،
 )6معتبر بودن و شناسایی ارزش هر فرد در اضافه
کردن و تمرکز بر آن دسته از دارایی های که در آن می
توان منحصر به فرد بود .داشتن جرات و جسارت
متفاوت بودن ،نداشتن نگاه یکسان به جوامع و مقاومت
در برابر یکسان سازی و همگنی.
 )7سرمایه گذاری درکیفیت مکان .در حالی که
ویژگی هایی از قبیل آب و هوا ،منابع طبیعی و جامعه
مهم هستند ،ویژگی های دیگری از قبیل هنر و فرهنگ،
فضاهای باز و سبز ،سرزندگی ،و ساخت و تقویت مراکز
آموزشی نیز حائز اهمیت است.
این موجب ورود جوامع در عرصه رقابتی تر شده
و بیش از هر زمان دیگری  ،فرصت برای تاثیر ایجاد ایده
را فراهم می کند.
 )8حذف موانع خالقیت ،از جمله به عنوان حد
وسط بودن ،عدم تحمل ،پراکندگی ،فقر ،مدارس بد،
انحصار ،و تخریب اجتماعی و زیست محیطی.
 )4پذیرفتن مسئولیت برای تغییر در جامعه خود
 .توسعه ،همان سرمایه گذاری در آنچه است که خودف
انجام داده.
 )10اطمینان حاصل شود که هر فرد ،به ویژه
کودکان ،حق خالقیت دارند .آموزش مادام العمر با
باالترین کیفیت به عنوان منبعی برای توسعه و تداوم
افراد خالق و جوامع بسیار مهم است.
همچنین فرصت های زیر در شهر برای خالقیت

)(JAMIE ,PECK, 2005

ظرفیت سازی می کند
• خرده فروشی (کاالها و خدمات اساسی ،و
همچنین اماکن تفریحی تجاری)
• محیط های پیاده محور
• پشتیبانی و سازماندهی سازوکارهای محله.
• تراکم باالتر
• مراقبت و توجه به فضای عمومی و خصوصی
پاک
• گزینه های مکان عرضه مواد غذایی (رستوران
ها ،فروشگاه های مواد غذایی ،و غیره)
• مناطق تاریخی.
• فرصت های تفریح و سرگرمی ،پارک ها
• هنر  -گالری ها ،مغازهها ،سالن های
• دسترسی
• فرصت های مسکن برای افراد با درآمد مختلط
ارائه واقعیت هایی جذاب در شهر ،زیرا که مردم جوان
در ارزیابی شهرها بسیار زرنگ و دانا هستند
• نمایش دادن ارزش ها ،نشان می دهد که چگونه
شهر از تازه واردان و ایده های جدید استقبال می کند.
• در ارتباط بودن با ساکنان سابق ،و پیدا کردن
راه برای بازگشت آنها به شهر خود
• ایجاد فرصت برای مشارکت مدنی ،عمدا دنبال
کردن نظرات جوانان
• استفاده دوره های کارآموزی و بررسی منظم با
مصاحبه و گپ زدن
• جشن کارآفرینان جوان و همکاران مدنی
• ارتباط با برنامه های توسعه جوانان
بر اساس تجزیه و تحلیل تجربی ،مدل تولید
فرهنگی (شکل ) 1به عنوان تعریفی ار سیستم متعادل
تولید و مصرف فرهنگی که در آن مصرف محصوالت و
خدمات فرهنگی و اقتصادی باعث تحریک تولید می
شود؛ ارزش می یابد .در این روش صنایع جدید برای
ارتقا توسعه اقتصاد شهر با کمک فرهنگ و سرمایه های
فرهنگی و" مدل تولید با استفاده از سرمایه فرهنگی"
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موارد زیر را در بر می گیرد:
( )1تولید کاال و خدمات با ارزش فرهنگی ،از
طریق یکپارچه سازی مهارت های صنعتگران با دستگاه
هایی با تکنولوژی باال در فرایند تولید.
( )2ایجاد گره محکم و ارگانیک در ساختار صنعت
به منظور توسعه در منطقه ،اعم از صنعت کاالهای
فرهنگی با فن آوری باال ،نرم افزار و صنایع طراحی،
( )3گردش درآمد خارج از منطقه در داخل به
دست آمده منطقه ،با هدف به سمت سرمایه گذاری
فرهنگی و مصرف جدید.
( )4سرمایه گذاری های فرهنگی در ساخت و ساز
موزه ها و حمایت از مراکز تحقیقاتی خصوصی  ،و غیره،
و افزایش تمرکز فرهنگی در شهر در توسعه و استقرار
فن آوری باال و استخدام انسانها و منابع خالق و نقش
آفرینان در حالت فرهنگی تولید.
( )5مصرف فرهنگی ،کیفیت مصرف بازار محلی را
ارتقاء و تقاضا برای تولید فرهنگی از طریق مصرف
کنندگان را تحریک نموده و توانایی برای لذت بردن از
کاال و خدمات فراوان فرهنگی و کیفیت هنری را افزایش
می دهد.

تصویر -4مدل تولید فرهنگی (منبع:نگارنده)

-6نتیجه
در این مقاله فرهنگ به عنوان یک ورودی و عامل
تغییر در تولید و نوآوری اقتصادی و در بازآفرینی شهری
در مقیاس بزرگ معرفی و بررسی گردید .همچنین
مشخص شد برای حرکت از سمت تولید انبوه در یک

جامعه صنعتی به سمت یک جامعه خالق مبتنی بر
تولید فرهنگی ،ضروری ست ارزش های فرهنگی و
اقتصادی متحد شوند.
لذا اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر تمرکز و
محوریت سرمایه های فرهنگی و صنایع خالق ضروری
و اجتناب ناپدیر می نماید .پیشنهاد می شود جهت نیل
به این هدف بر مراحل زیر تمرکز گردد.
در مرحله اول صنایع اولیه فرهنگی  ،که ممکن
است اکتشاف نامیده شود ،برای شکوفا شدن و رسیدن
به حجم و ساختار درونی پایدار و کافی تالش می کند.
این سیاست می تواند از طریق توسعه خوشه ،مبتنی بر
برنامه ریزی صریح و روشن فرهنگی و به عنوان یک
ستون توسعه اجتماعی و اقتصادی محلی ،عملی گردد.
در مرحله دوم ،شهرها و یا محله هایی در مناطق
شهری بزرگتر که توسعه یک یا تعدادی از خوشه های
فرهنگی را مدیریت و گروه های کاربری جدید را جذب
و فرآیندهای بازآفرینی شهری و شکل گیری شبکه های
جدید اجتماعی و ارزش ها را از طریق فرهنگ ،هدایت
می کنند ضروری است .جهت نفوذپذیری خوشه های
فرهنگی در بافت شهری ،ایجاد یک استراتژی اجتماعی
در توانبخشی ساختمان ها و فضای عمومی ،و یک سبک
ارتباطی دولت محلی با تمرکز بر ظرفیتها و تنوع ،پیش
شرط الزم می باشد.
در مرحله سوم ،در راستای شهرهای خالق توسعه
در بهترین شرایط  ،با مبتال شدن بخش های اقتصادی
سنتی و نوآورانه ،وکمک به پویایی و نوآوری زنجیره
ارزش ها در آینده و در ارتباط با "مولد ارزش نمادین"
(طراحان ،تبلیغ ،نمایشنامه نویس ،ویدئو هنرمندان،
رویداد سازمان دهندگان ،و غیره) صورت می پذیرد .در
این مرحله ،از حداکثر نفوذ بین بخش های اقتصادی
سنتی و غیر سنتی باید اطمینان حاصل نموده و سیستم
عاملی تاسیس شود که در آن اطالعات رد و بدل شده
و تحریک منابع انسانی تسهیل گردد .با توسعه امکانات
و تجهیزاتی همچون دانشگاه ،مراکز رشد و پارکهای
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:پانوشت
از آنجا که انتشار اسناد نگاشت در سال های
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،2001  و1448
تحقیقات در مورد صنایع خالق انجام شده است از سال
 به بعد ساالنه برآورد اقتصادی صنایع خالق2002
 ارائه دهنده یک تجزیه و تحلیل دقیق از صنایع،بولتن
خالق در بریتانیا بوده که ارقام اخیر نشان می دهد که
 و برای1,1  بیش از،صنایع خالق در بریتانیا
. )2007  (در سالGVA  درصد از6,2 صادرات و16,6

.علم و فناوری
 به عنوان تثبیت و توسعه یک،و مرحله چهارم
اقتصاد خالق با تولید فشار واقعی بر بازار امالک و اعیان
 که احتماال با تضاد بین،سازی و تغییر اجتماعی
راهبردهای اقتصادی شهری و جاه طلبی در جامعه
 سرمایه گذاری در، به عنوان مثال.محلی روبروست
ممکن است منجر به یک1 ساخت بناهای شاخص
همگرایی جهانی در تصویر شهر و تهی سازی شهر به
 ممانعت از حفظ،جای غنی سازی منحصر به فرد شهری
خالقیت بالقوه در محل و حضور جاذبههای فرهنگی و
.سهولت در شهر گردد
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