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تبیین سیاستهای فرهنگی تاثیرگذار بر بازآفرینی شهری
فرهنگ محور
( با تاکید بر تجارب بازآفرینی شهری استانبول ترکیه)

*

دکتر سید کمال الدین شهریاری** ،مهندس علی کریم زاده***  ،دکترمهیار اردشیری

****

تاریخ دریافت مقاله1394/06/23 :

تاریخ پذیرش نهایی1394/12/10:

چکیده

بازآفرینی شهری ،رویکرد فرهنگی ،سیاست فرهنگی ،بازآفرینی شهری فرهنگمحور
*اين مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری شهرســازی علی کریم زاده با عنوان (تدوین اصول و معیارهای بازآفرینی شــهری ،با محوریت گردشــگری) است
كه به راهنمايي دكتر ســید کمال الدین شــهریاری و مشاوره دکتر مهیار اردشیری در دانشکده هنر و معماری  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران ،در دست انجام می باشد.
** استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه شهرسازی ،تهران ،ایران( .مسئول مکاتبات)
Email:shahriari@srbiau.ac.ir
*** دانش پژوه دکتری شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده هنر و معماری ،گروه شهرسازی ،تهران ،ایران.
Email:a.karimzadeh@srbiau.ac.ir

**** استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بیضا ،گروه معماری و شهرسازی ،بیضا ،ایران.

Email:ardeshiri@biau.ac.ir

شماره بیست و نهم /سال یازدهم /بهار 1396

واژه های کلیدی

هویت شهر

در بیست سال اخیر ،سیاستهای فرهنگی تأثیرگذار بر برنامهریزی شهری ،نیاز به بازآفرینی مناطق بیرونق شهری و حرکت به
سمت فعالیتهای خالق فرهنگی در جهت پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
این پژوهش به روش کیفی صورت پذیرفته و ابزار جمعآوری اطالعات ،منابع کتابخانهای و اســناد بوده است .هدف این پژوهش
تبیین مؤلفههای فرهنگی تأثیرگذار بر بازآفرینی شــهری فرهنگمحور میباشــد که مؤلفههایــی چون «کاربریهای فرهنگی»،
«فعالیتهای فرهنگی در فضای عمومی شــهری»« ،ترکیب فعالیتهای فرهنگی با طراحی شــهری خالقانه»« ،حفاظت میراث
فرهنگی» و «گردشگری فرهنگی» را به عنوان معیارهایی کلیدی معرفی نموده و در سه پروژه بازآفرینی شهری در شهر استانبول
ترکیه مورد مقایسه و این نتیجه حاصل گردید که بازآفرینی شهری با بهرهگیری از صنایع خالق فرهنگی منجر به احیای اقتصادی
مناطق مورد نظر گردیده و همگرایی اقتصاد و فرهنگ تأثیرات بسزایی بر بازآفرینی بناهای تاریخی داشته است.
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