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چکيــده | مقولــه تجدیــد حيــات امــری اســت کــه در دوران پســامدرن به  شــدت 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بررســی کنشــگرهای گوناگــون تجدیــد حيــات، 
ــای  ــياری از پژوهش ه ــوع بس ــره موض ــکن و غي ــگ، مس ــاد، فرهن ــر اقتص نظي
ــه  ــر فرهنــگ ک ــات مبتنی ب ــد حي ــن حــوزه اســت. تجدی ــه در ای صــورت گرفت
ــت،  ــروزی اس ــع ام ــات در جوام ــد حي ــای تجدی ــن رویکرده ــی از رایج تری یک
ــن  ــه مهم تری ــرد .ازجمل ــا را در برمی گي ــات و فعاليت ه ــيعی از اقدام ــف وس طي
ــوع  ــه موض ــرد ک ــاره ک ــی اش ــای فرهنگ ــه پاتوق ه ــه مقول ــوان ب ــا می ت آنه
واکاوی ایــن گــزارش اســت. بســياری از مکان هــای بــا هویــت تاریخی فرهنگــی 
ــد  ــل گوناگــون دچــار کم توجهــی و فرســودگی شــده اند، می توانن ــه دالی ــه ب ک
مخاطــب این گونــه از تجدیــد حيــات قــرار گيرنــد. ازآنجاکــه ســایت های 
فرهنگــی بــه عنــوان یــک »مــکان« شــناخته می شــوند، ضــروری اســت 
ــه  ــن مقال ــز ســنجيده شــوند. در ای ــق ني ــک مــکان موف براســاس مؤلفه هــای ی
ــای  ــی و پاتوق ه ــات فرهنگ ــد حي ــی موضــوع تجدی ــروری اجمال ــا م نخســت ب
ــی یــک پاتــوق فرهنگــی  ــگاه معيــار و ســنجه های ارزیاب آن بررســی شــده و آن
مطلــوب در قالــب چارچــوب نظــری تحقيــق یيــان می شــود. بــه نظــر می رســد 
عوامــل رونق بخــش بــه فعاليــت در بعــد عملکــردی نظيــر کاربری هــای متنــوع 
و خالقانــه بــا رویکــرد ارتقــاء فرهنــگ و اقتصــاد و همچنيــن مؤلفه هــای کالبــدی 
در هــر دو بعــد زیبایی شناســانه و عملکــردی در راســتای بهبــود کيفيــت مــکان، 
ــن ســنجه ها، از  ــون ای ــد. آزم ــا دارن ــر را در مکان ســازی پاتوق ه بيشــترین تأثي
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــن ک ــای وی ــه موزه ه ــدل در مجموع ــق پياده ســازی م طری
ــرد. در  ــورت می گي ــود، ص ــناخته می  ش ــده ش ــق و اجراش ــی موف ــداق عمل مص
نتيجــه مجموعــه موزه هــا بــه عنــوان یــک پاتــوق فرهنگــی بــا اعتبــار و شــهرت 
ــا الگوهــای  جهانــی تحليــل و جنبه هــای مثبــت و منفــی آن بيــان می شــود، ت
بــه  کار رفتــه در آن بــه عنــوان راهــکار در ســایر پاتوق هــای فرهنگــی نيــز بــه  

کار رود.
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مقدمــه| بــا گــذر از دوران اوج نهضــت مدرنيســم، مســائل 
و مشــکالت ناشــی از ایــن تفکــر طراحــی در شــهرها 
پررنگ تــر می شــد. بی توجهــی مدرنيســم بــه بافت هــای 
فرهنگــی، نــگاه خــاص آن بــه تــک بناهــا و زاغــه شــمردن 
ــای  ــزون بافت ه ــون آن ســبب اضمحــالل روزاف ــت پيرام باف
ــی  ــن فضای ــد. در چني ــهرها می ش ــد ش ــاارزش و هویت من ب
ــاء  ــور ارتق ــه منظ ــهری ب ــی ش ــر طراح ــای متأخ نظریه ه
کيفيــت محيــط، مطــرح شــد و زمينــه را بــرای شــکل گيری 
ــی  ــراث جهان ــی از مي ــورهای حفاظت ــيون ها و منش کنوانس
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن تفاهم نامه ه ــم ای ــه از اه ــم آورد، ک فراه
ــيون  ــز 2و کنوانس ــور وني ــکو1، منش ــازمان یونس ــيس س تأس

ــرد. ــاره ک 1902 اش
پژوهــش حاضــر بــه ایــن مســئله می پــردازد کــه آیــا 
ــات شــهرها  ــد حي ــد در تجدی پاتوق هــای فرهنگــی می توانن
مؤثــر واقــع شــوند و در ایــن صــورت چگونــه می تــوان از آنهــا 
بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای تجدیــد حيــات در شــهرهای 
ــی  ــروری اجمال ــا م ــذا نخســت ب ــرد. ل ــتفاده ک ــروزی اس ام
ــگ و  ــر فرهن ــات مبتنی ب ــد حي ــث تجدی ــينه مبح ــر پيش ب
نظریــات افــراد صاحب نظــر، چارچــوب نظــری تحقيــق 
ایــن راســتا مجموعــه موزه هــای  تدویــن می شــود. در 
ــای  ــق پاتوق ه ــق از تحق ــه موف ــک نمون ــوان ی ــه عن ــن ب وی
ــه در آن در  ــه  کاررفت ــای ب ــده و ابزاره ــی واکاوی ش فرهنگ
جهــت تحقــق ســرزندگی و حيــات شــهری معرفــی می شــود.

تجديد حیات مبتنی بر فرهنگ
ــق آن  ــن اصــول تحق ــات شــهری3« و تعيي ــد حي ــوم »تجدی مفه
ازجملــه مفاهيــم نوپایــی اســت کــه بــه عنــوان بســتر بســياری از 
فعاليت هــای باز زنده ســازی در محيط هــای شــهری شــناخته 
ــی  ــگرهای گوناگون ــيله کنش ــه  وس ــات ب ــد حي ــود. تجدی می ش
نظيــر اقتصــاد، فرهنــگ، جایگزینــی گروه هــای اجتماعــی4، 
مســکن و غيــره صــورت می گيــرد کــه یکــی از مهم تریــن 
ــه در  ــگ اســت ک ــر فرهن ــات مبتنی ب ــد حي ــای آن، تجدی گونه  ه

ــود. ــی می ش ــتر معرف ــه بيش ادام
تجدیــد حيــات مبتنی بــر فرهنــگ کــه یکــی از رایج تریــن 
اســت،  پســامدرن  در جوامــع  تجدیــد حيــات  رویکردهــای 
برمی گيــرد  در  را  فعاليت هــا  و  اقدامــات  از  وســيعی  طيــف 
کــه از آن ميــان می تــوان بــه توســعه های مجــاور لبــه آب، 
ــی و  ــهر فرهنگ ــی، ش ــای ورزش ــی، رویداده ــای فرهنگ پاتوق ه

ــات  ــد حي ــرد )Tallon, 2013(. تجدی ــاره ک ــاعته اش ــهر 24 س ش
ــبانه  ــی ش ــا زندگ ــتنی ب ــی ناگسس ــگ ارتباط ــر فرهن ــی ب مبتن
ــهری  ــز ش ــی در مراک ــد فراغت ــترش بع ــدف گس ــا ه ــه ب دارد ک
بــا ترکيــب مناطــق غنــی گردشــگری و ميــراث فرهنگــی و 
تزریــق کاربری هایــی چــون تئاترهــا، مراکــز هنــری، گالری هــا و 
ــری  ــع  هن ــامل صنای ــتی ش ــد. صنایع دس ــل می کن ــا عم موزه ه
ــه  ــع شيش ــری و صنای ــدان، کوزه گ ــط هنرمن ــده توس ساخته  ش
بــا جــذب ســرمایه عظيــم گردشــگران ســبب تحــرک در اقتصــاد 
ــی،  ــراث فرهنگ ــرگرمی، ورزش، مي ــوند. س ــق می ش ــن مناط ای
ــز شــهری  ــده ای در مراک ــور فزاین ــا به ط فســتيوال ها و کارناوال ه
ــی  ــگ مردم ــن فرهن ــه ای ــش ب ــه نشــان گر گرای ظاهرشــده اند ک

اســت. 

پاتوق )منطقه( فرهنگی5
ــار در انگلســتان در ســال  ــن ب ــی اولي ــای فرهنگ ــوم پاتوق ه مفه
1987 توســط انجمــن BAAA 6 مطــرح شــد. اســتفاده از مفهــوم 
ــزی شــهری  ــوان بخشــی از برنامه ری ــه عن پاتوق هــای فرهنگــی ب
ــمندانی  ــد و اندیش ــرح ش ــالدی مط ــتاد مي ــه هش ــر ده در اواخ
چــون بوگارتــس )Boogarts(، مونتگمــری (Montgomery) و 
ــود  ــات خ ــب در نظری ــن مطل ــان ای ــه بي ــس (Griffits) ب گریفيت
پرداختنــد. مهم تریــن مصادیــق عملــی ایــن رویکــرد در شــفيلد 
(Sheffield Cultural Industries)، ســوهو )soho( در شــهر لندن، 

منچســتر )Manchester Northern Quarter(، لفــت بانــک در 
پاریــس (Left Bank) و دوبليــن )Temple Bar in Dublin( رخ 

 .)Montgomery, 2009( داده اســت 
ــا  ــال 2003 ب ــی را در س ــای فرهنگ ــده پاتوق ه ــری ای مونتگوم
تئوری هــای رشــد شــهری توســعه اقتصــادی و طراحــی شــهری 
ــی  ــای فرهنگ ــوم پاتوق ه ــق مفه ــرد. او به منظــور تدقي مطــرح ک
از مــدل مــکان کانتــر TI اســتفاده و ســه ویژگــی مشــترک ایــن 
ــالط  ــد از : اخت ــب عبارت ان ــه ترتي ــه ب ــرد ک ــان ک ــا را بي مکان ه
بنگاه هــای  و  اقتصــاد شــب  عملکــردی،  )اختــالط  کاربــری 
اقتصــادی کوچــک(، محيــط کالبــدی مناســب )مورفولــوژی غنی، 
تنــوع گونــه ابنيــه، فضاهــای عمومــی مناســب( و معنــای فرهنگی 
 )حــس تاریخــی و پيشــرفت، هویت و ســبک طراحی(؛ )شــکل 1(. 
ــر  ــای بســياری در سراس ــر نمونه ه ــال اخي ــه در 10 س ازآنجــا ک
ــت،  ــده اس ــا ش ــی برپ ــای فرهنگ ــق پاتوق ه ــای منط ــا برمبن دني
بررســی نحــوه ســازوکار، پشــتيبانی و توســعه در وضــع موجــود 
 .)Couch, 2011( می آیــد  نظــر  بــه  ضــروری  آنهــا  آتــی  و 
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ــان  ــه بي ــی ب ــوب محتوای ــن چارچ ــاس ای ــر اس ــری ب مونتگوم
ــردازد  ــق می پ ــی موف ــه فرهنگ ــک منطق ــازنده ی ــای س مؤلفه ه
ــن  ــک از ای ــا هری ــتر ب ــنایی بيش ــور آش ــه  منظ ــه ب ــه در ادام ک

مؤلفه هــا شــرح مختصــری از آن  بيــان می شــود.

فعالیت 
ــب  ــا در قال ــيعی از فعاليت ه ــف وس ــق، طي ــای موف در محيط ه
کاربری هــای اوليــه و ثانویــه وجــود دارد. واژه تنــوع، طيــف 
وســيعی از عملگرهــا را در برمی گيــرد کــه ازجملــه مهم تریــن آنها 
ــون،  ــای گوناگ ــرد : کاربری ه ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
تنــوع در مالکيــت اراضــی، الگوهــای متنوع در ســاعات اســتفاده از 
ــا،  ــب ســينماها، کافه ه ــری در قال ــه فعاليت هــای هن ــا، ارای فضاه
فروشــگاه ها در طيــف کيفيتــی و قيمتــی گوناگــون و وجــود 

ــز، 1386(. ــوع )جيکوب ــاحت های متن ــت و مس ــا قيم ــالک ب ام
ــی از  ــای فرهنگ ــت در پاتوق ه ــازی فعالي ــروط برپاس ــی از ش یک
ــد شــامل ســاخت  ــد و مصــرف فرهنگــی اســت. تولي ــق تولي طری
اشــيا، وســایل، محصــوالت و ارایــه خدمــات و مصــرف در ارتبــاط با 
 .)Comedia, 1991( مردمــی اســت کــه در مــکان حضــور می یابنــد
ــد و مصــرف فرهنگــی ســبب رشــد اقتصــاد  وجــود چرخــه تولي

متکــی بــر جامعــه محلــی خواهــد شــد. 

محیط مصنوع 
از آنجــا کــه طراحــی محيــط یکــی از موضوعــات اصلــی معمــاران 
و طراحــان شــهر اســت؛ پرداختــن بــه آن نيــز بــا کمــک 

ــت.  ــن اس ــراد ممک ــن اف ــای ای تئوری ه
چهــار   )Jane Jacobes( جيکوبــز  جيــن  راســتا  هميــن  در 
ــوع  ــهری متن ــای ش ــاد محيط ه ــرای ایج ــروری را ب ــرط ض ش

: برمی شــمارد 
•	اختالطی از کاربری های اصلی

ــهر  ــوه ادراک ش ــه نح ــه ب ــده ک ــاخته  ش ــط س ــم محي •	تراک
برمی گــردد و بــا برخــی از مفاهيــم ماننــد مقيــاس، ارتفــاع 
طبقــات، ارتبــاط کلــی ميــان ارتفــاع ســاختمان ها و عــرض 

می شــود مرتبــط  راه هــا  و  خيابان هــا 
•	نفوذپذیری باالی منطقه

•	اختالطــی از ســاختمان ها بــه لحــاظ نــوع، ســن و ســایر 
.)1386 )جيکوبــز،  ویژگی هــا 

ــوان  ــه عن ــف فضــای شــهری ب ــان گهــل )Jane Gehl( در تعری ی
یــک عرصــه عمومــی بــه چهــار عملکــرد عمــده اشــاره می کنــد 

کــه بــه شــرح زیــر اســت :
•	بخش جدانشدنی از فرم یا منظر شهر

•	یک فضای خنثی برای دادن حق حضور به تمامی افراد
•	مکانی برای رویداد اتفاقات تاریخی و  خاطرات جمعی

ــی  ــی اجتماع ــوع زندگ ــای متن ــداد گونه ه ــرای روی ــی ب •	مکان
 .)Gehl, 1995(

معنا
ضــروری اســت منطقــه فرهنگــی بــه عنــوان یــک مــکان شــهری 
ــا بخشــی از زندگــی  ــژه برخــوردار باشــد ت ــی وی ــا و هویت از معن
ــرروزه  ــان ها ه ــرد. انس ــکل  گي ــهروندان در آن ش ــرات ش و خاط
ــه در  ــد ک ــرار دارن ــود ق ــط خ ــا محي ــویه ب ــی دوس در ارتباط
ــی دارد و در  ــه م ــا عرض ــه آنه ــود را ب ــات خ ــط اطالع آن، محي
ــن  ــت و در ذه ــات را دریاف ــن اطالع ــب ای ــر، مخاط ــوی دیگ س
ــزاد، 1389(. در  ــود )پاک ــغول می ش ــردازش آن مش ــه پ ــود ب خ
صــورت داشــتن معنــا ایــن اطالعــات در ذهــن فــرد نقــش بســته 
)نقــش انگيــزی(7 و محيــط به صــورت یــک مــکان خوانــا پدیــدار 
ــی- ــای فرهنگ ــا در محيط ه ــئله معن ــی(8. مس ــود )خوانای می ش

ــدان  ــی دوچن ــا از اهميت ــاص آنه ــی خ ــل ویژگ ــه دلي تاریخــی ب
ــه عنــوان یکــی  برخــوردار اســت. در محيط هــای تاریخــی کــه ب
ــوند؛  ــوب می ش ــی محس ــط فرهنگ ــمند محي ــای ارزش از گونه ه
ــدا  ــی پي ــردم تجل ــی م ــرات تاریخ ــب خاط ــا در قال ــور معن حض
ــی در دل  ــی تاریخ ــکان ماجرای ــر م ــد )Wang, 2009(. ه می کن
خــود دارد کــه می توانــد بــا بــروز آن معنــا و هویــت آن نقطــه را 

شــکل 1: مــدل مــکان کــه در آن ســه مؤلفــه معنــا، فعاليــت و فــرم در کنــار 
.Canter 1977 : یکدیگــر مــکان را می ســازند. مأخــذ
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جدول 1 : مؤلفه های ســازنده پاتوق های فرهنگی. مدل ســازنده پاتوق فرهنگی موفق که از برقراری رابطه ميان شاخص های سازنده مکان پایدار و مؤلفه های 
طراحی شهری حاصل شده است. مأخذ : نگارنده.

مؤلفه های سازنده مکان پايدارمؤلفه های طراحی شهری

شاخص های 
پاتوق های 

فرهنگی

مؤلفه زيبايی شناختی

معنافرم مصنوعفعالیت
دارا بودن مقياس های متنوع 	 

از کوچک و متوسط
آموزش هنر و رسانه	 

ریخت شناسی مطلوب در نظام 	 
دانه بندی

خوانایی	 
تعداد و کيفيت فضاهای عمومی	 
تنوع و انطباق ساختمان های 	 

موجود
شخصيت بصری مطلوب	 
غنای حسی	 

فضاهای مالقات و 	 
گردهمایی  

هویت و نقش انگيزی فضا	 
حس تاریخ و گذشت زمان	 
قابليت ادراک	 
طراحی و سبک 	 

قابل تحسين
خوانایی و ادراک محيط	 
وابستگی و دل بستگی به 	 

مکان
 

مؤلفه عملکردی

تنوع کاربری های اوليه و ثانویه	 
تعدد و تنوع در رویداد و 	 

جشنواره های فرهنگی
بروز اقتصاد شبانه بر مبنای 	 

فعاليت فرهنگی
توسعه مبتنی بر اقتصاد 	 

کسب وکارهای کوچک در 
بخش های فرهنگی  و خالقانه 

فرهنگی
توسعه مبتنی بر اقتصاد 	 

کسب وکارهای کوچک در 
بخش های فرهنگی

استودیوهای فرهنگی برای 	 
فعاليت هنرمندان

کاربری فرهنگی روزانه و 	 
شبانه مکمل

هنر محيطی	 

نفوذپذیری در منظر خيابان	 
نفوذپذیری و دسترسی به 	 

مسيرهای پيرامون
وجود جداره فعال	 
ارتقا کيفيت عرصه همگانی 	 
تأمين آسایش اقليمی پهنه 	 

موردنظر
حفظ ایمنی و امنيت	 
سرزندگی 	 
سازگاری و انعطاف پذیری کالبدی	 
همه شمول	 

ایجاد حس مکان برای 	 
تمامی افراد و گروه های 

گوناگون

رقــم زنــد. در محيط هــای غيــر تاریخــی نيــز حضــور متنــاوب یــک 
فعاليــت می توانــد ســبب ایجــاد پيونــد ميــان مــردم و محيــط شــده 
به گونــه ای کــه بــا مشــاهده ایــن فعاليــت، هویــت خــاص مــکان در 
ذهــن افــراد متبــادر شــده و گاه تــا آنجــا پيــش رود کــه آن مــکان بــا 

 .)O’Connorab & Xin, 2014( ــور آشــنا شــود فعاليــت مزب

چارچوب نظری
بعــد از معرفــی و مــروری بــر مبانــی نظــری پاتوق هــای فرهنگــی 
ــی  و عوامــل شــکل گيری آنهــا چارچــوب نظــری به منظــور ارزیاب
ــنجش  ــه س ــوان پای ــه عن ــه ب ــود ک ــن می ش ــق تدوی ــن مناط ای
ــه  ــر پای ــود. چارچــوب نظــری ب گــزارش مــالک عمــل خواهــد ب
معرفــی مؤلفه هــای یــک مــکان فرهنگــی موفــق در قالــب مــدل 
ــاوت  ــر اســاس متف ــا ب ــن مؤلفه ه ــدار اســت. ای ــکان پای ــه گانه م س

بــودن محتــوا در دو گــروه مؤلفه هــای زیبایی شناســانه و مؤلفه هــای 
عملکــردی جــای گرفته انــد. جدول شــماره یــک چارچــوب محتوایی 

تحقيــق را بــه  تفصيــل نشــان می دهــد )جــدول 1(.

موزه های وين
مجموعــه موزه هــای  اتریــش (Museums Quartier) بــه  عنــوان 
ــژه در محــدوده ســایت  ــرای چنــد ســاختمان وی ــد« ب یــک »برن
امپریــال اســتيبلز (Imperial Stables)  اســت کــه در آن 60 هــزار 
متــر مربــع بــه کاربــری فرهنگــی اختصــاص یافتــه اســت. زميــن 
پــروژه در ابعــاد تقریبــی 200×400 متــر و بــا مســاحت 80 هــزار 
مترمربــع پذیــرای ســاالنه 3/2 ميليــون نفــر بازدیدکننــده اســت.
مجموعه موزه هــا در زمــان افتتــاح بــه عنــوان هشــتمين مجموعــه 
ــناخته شــد. غالــب ســاختمان های  ــم دنيــا ش ــی عظي فرهنگ

تجدید حيات شهری با رویکرد فرهنگی
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http://www.wien.info/: تصویر 1: تصویر هوایی از مجموعه موزه ها- نوع چيدمان بناها در کنار یکدیگر یک عرصه همگانی مطلوب به وجود آورده اســت. مأخذ
.en/sightseeing/museums-exhibitions/top/mq532

تصویر 2 : تصویر پانوراما از ميدان مجموعه موزه ها. فضای باز جلوی موزه ها به عنوان یک عرصه عمومی محلی برای گردهمایی اقشــار و گروه های مختلف 
.http://www.wien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/mq532  : جمعيتی است. مأخذ
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.https://en.wikipedia.org/wiki/Museumsquartier.532: تصویر 3 : جای گيری مکان های مختلف موزه. مأخذ

موجــود در محــدوده بناهایــی بــا کاربــری مــوزه هســتند، هرچنــد 
ــر  ــتقرار دفات ــگاه ها، اس ــزاری نمایش ــرای برگ ــزرگ ب ــی ب فضاهای
ــا  و کارگاه هــا نيــز در نظــر گرفتــه  شــده اســت. ایــن مجموعــه ب
ــانه ای  ــای چندرس ــه و فناوری ه ــای خالقان ــه فعاليت ه ــه ب توج
موجــود در آن بــه عنــوان یــک محــرک توســعه در زمينــه 

ــر 1 و 2(. ــد )تصاوی ــمار می آی ــه ش ــگ ب فرهن
بناهــای مــوزه ســابقاً اصطبل هــای ســلطنتی بوده انــد کــه 
در ســال 1725 ســاخته  شــده اند. بــا تغييــر کاربــری ایــن 
ــدف  ــا ه ــی ب ــه عموم ــک عرص ــال 1998 ی ــاختمان ها در س س
ــا  ــد. مجموعهموزه ه ــتان ایجــاد ش ــردم و فرهنگ دوس ــات م مالق
بــه عنــوان یــک پهنــه فعاليــت فرهنگــی در مرکــز تاریخــی شــهر 
ــر  ــه موزه هــای دیگــری نظي ــن منطق ــد در ای ــن اســت. هرچن وی
ــن  ــارز ای ــا تفــاوت ب ــخ وجــود دارد ام ــی تاری مجموعــه مــوزه مل
ــای  ــه دني ــه ب ــت ک ــرزندگی اس ــات و س ــود حي ــه وج مجموع
ــاط  ــاد ارتب ــروژه ایج ــن پ ــدف ای ــده اســت. ه ــق  ش ــدرن تزری م

ميــان کاخ ســلطنتی و موزه هــا بــا محلــه قدیمــی شــهر اســت تــا 
ــرای گردشــگران  بتــوان تمرکــز فرهنگــی در بافــت تاریخــی را ب

احيــا کــرد.
ایــن مجموعــه دربردارنــده بيــش از 10 مــوزه و مؤسســه فرهنگی، 
ــای  ــه کااله ــگاه عرض ــار و فروش ــه، ب ــتوران، کاف ــدادی رس تع
ــده  ــزار ش ــای برگ ــا و فعاليت ه ــوع رویداده ــت. تن ــی اس فرهنگ
ــای  ــن ویژگی ه ــی از مهم تری ــن یک ــای وی ــه موزه ه در مجموع
ایــن مــوزه اســت. هنرهــای نمایشــی، موســيقی، معمــاری، 
ــی  ــه رویدادهای ــات و فرهنــگ کــودک ازجمل ــر، رقــص، ادبي تئات
ــماره  ــر ش ــود. تصوی ــزار می ش ــه برگ ــن مجموع ــه در ای ــت ک اس
ســه نحــوه جای گيــری هــر یــک از فضاهــا را بــه تفکيــک بيــان 

می کنــد )تصویــر 3(.
 (Leopold در مجموعــه موزه هــا چهــار مــوزه اصلــی لئوپولــد
(Museum، مومــوک )9Mumok(،کونســتهال (Kunsthalle) و مرکــز 

معمــاری ویــن )Architekturzentrum Wien( بــه همــراه فضاهایــی 

تجدید حيات شهری با رویکرد فرهنگی
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جدول 2 : معرفی مکان های موزه. مأخذ : .نگارنده. 

نام موزه ها  

تصاويرمعرفینام موزه

 لئوپولد

بــه دنبــال خریــد  کلکســيون شــخصی رودولــف لئوپولــد در ســال 1994 توســط دولــت 
ــن  ــد. ای ــا ش ــوزه بن ــدان م ــورو در مي ــون ی ــصت ميلي ــد و ش ــت ص ــه قيم ــش ب اتری
مــوزه بزرگ تریــن مجموعــه از کارهــای نقــاش بســيار مشــهور اتریشــی ایگــون شــيله 
ــا  ــای او ب ــن کاره ــره از مهم تری ــد و دو فق ــمار می آی ــه ش ــان ب (Egon Shiele) در جه
نام هــای »کاردینــال و راهبــه«Cardinal and (Nun و »نــوازش«  (Caress) در ایــن مــوزه 
قــرار دارد. ایــن مــوزه هم چنيــن مجموعــه نفيســی از آثــار گوســتاو کليمــت، ریچــارد 
گرتســل و اتــو واگنــر را در خــود جــای  داده اســت. مــوزه بــا نمایــش آثــار هنــری قــرن 
19 و 20 کشــور اتریــش بــه معرفــی بســتر تاریخــی مــکان کمــک زیــادی کــرده اســت.
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کونستهال

ــر  ــر معاص ــگاه های هن ــت.  نمایش ــدرن اس ــر م ــی از هن ــه ای گران بهای ــوزه مجموع م
ــوزه  ــن م ــد. ای ــاق می افت ــو اتف ــم و ویدئ ــش فيل ــامل نمای ــالن ش ــوزه در دو س ــن م ای
ــت در آن  ــگاه های موق ــا نمایش ــه تنه ــرود، بلک ــه کار نمي ــار ب ــع آوری آث ــور جم به منظ
ــی اســت. فضــای  ــی و بين الملل ــی مل برگــزار می شــود. مقيــاس عملکــردی مــوزه محل
ــژه از  ــاص و وی ــگاههای خ ــزاری نمایش ــای برگ ــوان فض ــوزه به عن ــوی م ــه ای جل شيش
ــمين  ــوان شش ــوزه به عن ــن م ــال 2002 ای ــت. در س ــوردار اس ــادی برخ ــداران زی طرف

ــا شــناخته شــد. مرکــز هنــر معاصــر اروپ
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موموک

ایــن مــوزه کــه بــرای نشــان دادن هنــر قــرن بيســت و یکــم اســت؛ ســاختمانی شــبيه 
ــار ســبک امپرسيونيســم، کوبيســم،  ــزرگ دارد. در مــوزه آث ــه یــک ســنگ مکعبــی ب ب
مينيمــال آرت و عکاســی معاصــر وجــود دارد. نورپــردازی شــبانه نمــای خارجــی جــداره 

ــا اســت. ــه موزه ه ــای مجموع ــوک یکــی از جاذبه ه ــوزه موم م
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مرکز 
معماری 

وين

ــا دوران  ــال 1850 ت ــش از س ــاری اتری ــخ معم ــی تاری ــوان نمایشــگاه دائم ــز به عن مرک
ــور،  ــی ت ــر برپای ــی نظي ــن مرکــز فعاليتهــای گوناگون معاصــر محســوب می شــود. در ای
همایــش، ســخنرانی و کارگاه هــای آموزشــی در حــوزه معمــاری بــرای اقشــار گوناگــون 
برگــزار می شــود. فضاهــای داخلــی مــوزه نظيــر کافــه و رســتوران آن از نظــر طراحــی 

داخلــی بســيار ویــژه و مــورد توجــه همــگان اســت.
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بــرای برپایــی نمایــش و اســتودیوهای هنرمنــدان وجــود دارد. جدول 
شــماره دو بــه معرفــی هریــک از ویژگی هــای موزه هــای مزبــور بــه 

ــردازد )جــدول 2(. ــا آنهــا می پ  منظــور آشــنایی بيشــتر ب
تحلیل

ــا  ــی بازدیدکننده ه ــبک زندگ ــا س ــود را ب ــا، خ ــه موزه ه مجموع
مطابقــت داده، کهنــه را نگــه  داشــته و نــو را بــه آن افــزوده اســت 
و اجــازه لــذت بــردن از هــر دو را بــه مخاطبــان خــود می دهــد. 
ــه  ــده ک ــد آم ــبی پدی ــن و مناس ــای رنگي ــب فض ــن  ترتي ــه  ای ب

ــت.  ــده اس ــا ش ــوع و پوی ــد متن ــک کالب ــکل گيری ی ــتر ش بس
ــات  ــح و تزئين ــدی، مصال ــرم کالب ــور در ف ــدی مزب ــوع کالب تن
ســاختمان اتفــاق می افتــد. کالبــد مــوزه مومــوک از فــرم صلــب 
ــا  ــن ی ــه تزئي ــه هيچ گون ــت ک ــده اس ــد آم ــکلی پدی و مکعبی ش
ــی  ــاختمان های قدیم ــور س ــدارد. حض ــود ن ــی در آن وج تحریف
ــی خــاص در  ــک ویژگ ــوان ی ــه عن ــر ب ــار یکدیگ ــدرن در کن و م
ــته و  ــه گذش ــت ک ــده اس ــه  ش ــر گرفت ــا در نظ ــه موزه ه مجموع
حــال را در یــک نــگاه بــه گردشــگران نشــان می دهــد. بــه  بيــان  
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دیگــر ســبک معمــاری هریــک از ســاختمان های مجموعــه 
ــت. ــش اس ــور اتری ــاری کش ــخ معم ــر تاری بيان گ

ــادی  ــز توجــه زی ــودکان ني ــق ک ــه عالی ــن فضــا ب در طراحــی ای
ــژه  ــی وی ــوزه  زوم )zoom( بخش های ــه در م ــه ای ک ــده، به گون ش
ــرای آنهــا در نظــر  ــه ســرگرمی های گوناگــون ب ــرای اشــتغال ب ب
ــا و  ــياری از کارگاه ه ــن، بس ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــه  ش گرفت
جشــنواره ها نيــز بــا محوریــت مخاطــب کــودک برگــزار می شــود. 
 فضــای وســيع بيرونــی با مبلمــان جذاب خــود یکــی از نمونه های 
موفــق طراحــی شــهری کشــور اتریــش اســت. طراحــی مبلمــان 
مجموعــه بــه  طــور اختصاصــی بــرای ایــن فضــا صــورت گرفتــه و 
ــا ظاهــر مــدرن و  ــذا کامــاًل مناســب آن اســت. ایــن مبلمــان ب ل
رنگ هــای متنــوع خــود در تضــاد بــا ســاختمان های پرطمطــراق 
ــود در  ــان وج ــت. چيدمــان مبلم موجــود در مجموعه موزه هاس
ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــه ب ــه ای ک ــر داشــته به گون ــت تغيي فضــا قابلي

ــی  ــا جابجای ــر ب ــرد موردنظ ــه و عملک ــود در محوط مراســم موج
ــت یافت.  ــدی دس ــای جدی ــه فرم ه ــوان ب ــا می ت ــکان آنه در م
تصویــر شــماره چهــار بــه معرفــی و تحليــل ویژگی هــای مبلمــان 
ــر  ــه در تصاوی ــردازد. همان طــور ک ــا می پ ــی موزه ه عرصــه عموم
ــگ  ــرح و رن ــه از ط ــان مجموع ــزای مبلم ــود، اج ــده می ش دی
متنوعــی برخــوردار هســتند. ایــن عناصــر می تواننــد بــه فراخــور 
ــر  ــون در مجــاورت یکدیگ ــای گوناگ ــا فرم ه ــرد ب ــوا و عملک محت
قــرار گيرنــد و اشــکال زیبــا و بدیعــی را بــه وجــود آورنــد. طراحی 
ــه  ــه ای اســت کــه قابليــت پاســخ دهی ب ــه گون اجــزای مبلمــان ب
نيازهــای گوناگــون را داشــته باشــند. افــراد می تواننــد روی ایــن 
مبلمــان بنشــينند یــا دراز بکشــند، مطالعــه کننــد و بــه تماشــای 
ــد و بدیــن ترتيــب ســاعات خوشــی را در اوقــات  محيــط بپردازن

فراغــت خــود بگذراننــد )تصویــر4(.
جای گيــری مجموعــه موزه هــا بــه گونــه اســت کــه از چهارســوی 

تجدید حيات شهری با رویکرد فرهنگی
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جســتار

تصویر 5 : جای گيری مجموعه در ارتباط با بافت پيرامون ســاختمان های موزه در هماهنگی و تعادل با بافت پيرامون قرارگرفته اند.
.http://www.mqw.at/en : مأخذ 

تصویر 6 :  چيدمان فضایی ســاختمان های مجموعه موزه ها. یکی از 
ویژگی های این مجموعه نزدیکی مســيرهای ارتباطی با آن است که سبب 

تسهيل دسترسی و حمل ونقل به این مناطق شده است.
http://www.mqw.at/en : مأخذ 

آن قابليــت دسترســی راحــت وجــود دارد. نفوذپذیری بــاالی بافت 
ــی  ــی، دسترس ــل عموم ــتم حمل ونق ــراه سيس ــه هم ــون ب پيرام
ــق و ســرزندگی آن  ــه در رون ــرده ک ــن فضــا را تســهيل ک ــه ای ب
نقــش بســزایی داشــته اســت. تصاویــر 5 و 6 چگونگــی قرارگيــری 
مجموعــه و ارتبــاط آن بــا بافــت پيرامــون و مســيرهای ارتباطــی 

ــر 5 و 6 (. ــد )تصاوی را نشــان می ده
ــک  ــه ی ــوزه آن را ب ــل م ــيع در مقاب ــی وس ــه عموم ــود عرص وج
ــاخته اســت.  ــدل س ــوب در عرصــه شــهر مب ــه شــهری مطل پهن
مبلمــان خــاص آن  بــه  گونــه ای طراحــی  شــده کــه افــراد بــرای 
امــور مختلفــی نظيــر مطالعــه، نشســتن، دراز کشــيدن، تماشــای 
پيرامــون و برقــراری ارتبــاط بــا ســایرین از آن اســتفاده می کننــد. 
ایــن مســئله ســبب تقویــت غنــای ایــن عرصــه عمومــی  شــده تــا 
بتوانــد بــه شــخصيت بصــری مطلــوب خــود دســت یابــد و بتوانــد 

ــل باشــد. ــن بناهــای فاخــر و مجل ــرای ای هم نشــين مناســبی ب
فرهنگــی  پاتوق هــای  رونــق  در  پایــداری  عوامــل  از  یکــی 
ــد و مصــرف فرهنگــی اســت. وجــود اســتودیوهای کوچــک  تولي
مختــص هنرمنــدان ســبب توليــد آثــار هنــری در ایــن مکان هــا 
ــه  ــگاه های عرض ــق فروش ــده از طری ــت. کاالی توليدش ــده اس ش
محصــوالت فرهنگــی بــه فــروش می رســد و بدیــن ترتيــب 

ــد. ــدا می کن ــه پي ــروژه ادام ــادی پ ــات اقتص ــه حي چرخ
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پی نوشت

فهرست منابع

نتیجه گیــری| مقالــه حاضــر در راســتای معرفــی نقــش پررنــگ 
ــایی  ــه شناس ــهرها ب ــات ش ــد حي ــی در تجدی ــای فرهنگ پاتوق ه
ــه عنــوان یــک مــکان  ــر در ایجــاد آنهــا ب عناصــر و مؤلفه هــای مؤث
پایــدار بــا اســتفاده از منابــع داخلــی و بين المللــی و جســتجوی نحوه 
و ميــزان رابطــه و اثرگــذاری آنهــا در مکان ســازی پرداخــت. هــدف 
ایــن پژوهــش شناســایی راهکارهــای برپایــی پاتوق هــای فرهنگــی بر 
پایــه ســه بعــد معنــا، فــرم و کالبــد بــوده اســت. بــا تشــکيل ماتریس 
روابــط بيــن مؤلفه هــای ســازنده مــکان و ابعــاد طراحــی شــهری 30 
عامــل دخيــل بــر کيفيــت پاتوق هــای فرهنگــی ســنجيده شــد. بــا 
ــه  ــه نظــر می رســد عوامــل رونق بخــش ب ــه جــدول یــک ب توجــه ب
فعاليــت در بعــد عملکــردی نظيــر کاربری هــای متنــوع و خالقانــه بــا 
رویکــرد ارتقــاء فرهنــگ و اقتصاد و همچنيــن مؤلفه هــای کالبدی در 
هــر دو بعــد زیبایی شناســانه و عملکــردی در راســتای بهبــود کيفيت 
مــکان بيشــترین تأثيــر را در مکان ســازی پاتوق هــا دارنــد؛ بنابرایــن 
ــه  منظــور ارتقــاء کيفيــت مکانــی در مراکــز فرهنگــی  الزم اســت ب
توجــه بيشــتری بــه ایــن مؤلفه هــا صــورت گيــرد تــا فضایی مناســب 
بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت، تفریــح و فراغــت افــراد فراهــم آیــد. 
نتایــج دال بــر نقــش پررنــگ حضــور فعاليــت، زنــده کــردن فضــا و 
فراهــم کــردن بســتر رخــداد فعاليت هــای انتخابــی دارد. در بســياری 
ــانه  ــه مســائل زیبایی شناس ــم توجــه اختصاصــی ب ــوارد علی رغ از م
ــی برخــوردار  و اصــالح پوســته خارجــی، فضــا از ســرزندگی چندان
نيســت. ایجــاد زمينــه ای بــرای شــکل گيری و برونــداد  فعاليت هــای 
انتخابــی ســبب حضــور دائمــی و پيوســته افــراد در یــک فضــا خواهد 
شــد و از گســترش نــگاه مــوزه ای بــه آن جلوگيــری خواهــد کــرد. در 
مجموعــه موزه هــای ویــن نيــز بناهــا نقش پررنگــی در حيات شــهری 
ایفــا کــرده و در یــک ارتبــاط چندجانبــه بــا یکدیگر به محملــی برای 

ــای  ــا ویژگی ه ــل شــده اند. حضــور عناصــر ب ــگ تبدی عرضــه فرهن
ــای  ــری، گالری ه ــای هن ــد موزه ه ــر مانن ــار یکدیگ ــون در کن گوناگ
فــروش و کارگاه هــای توليــد آثــار هنــری ســبب ایجــاد یــک مــکان 
پایــدار شــده کــه بــا گذشــت زمــان از رونــق آن کاســته نخواهــد شــد 
بــه عبــارت دیگــر هریــک ســبب ارتقــا یکــی از ابعــاد زیبایی شناســانه 
ــد.  ــد ش ــد خواه ــکل می دهن ــکان را ش ــدل م ــه م ــردی ک و عملک
موزه هــا و عناصــر تاریخــی ارزشــمند آن کيفيــت فرهنگــی مــکان 
ــداری  ــه پای ــری ب ــار هن ــروش آث ــد و ف ــد، تولي ــق می دهن را رون
ــت  ــات زمينه ســاز فعالي ــت اقدام ــرده و در نهای اقتصــادی کمــک ک
حضــور مــردم، ســرزندگی و شــادابی عرصــه عمومــی را رقــم خواهند 
ــر اســاس تحليل هــای صورت گرفتــه در مــدل نظــری  زد.بنابرایــن ب
تحقيــق مجموعــه موزه هــای ویــن در هــر ســه بعــد فعاليــت، کالبد و 
معنــا حضــور موفقــی دارد. کيفيــت بــاالی کالبــد موزه هــا بــه همــراه 
فعاليت هــای متنــوع فرهنگی-اقتصــادی جــاری در آن هویــت ویژه ای 
بــه مجموعــه بخشــيده اســت. از آنجــا کــه مجموعــه موزه هــای 
ویــن بــه عنــوان یــک نمونــه موفــق در عرصــه تجدیــد حيــات 
ــده در آن  ــاخص های تدوین ش ــود ش ــناخته می ش ــی ش فرهنگ
می توانــد بــرای ســایر شــهرهای تاریخــی دنيــا نيــز بــه کار رود. 
هرچنــد بــه دليــل تفاوت هــای فرهنگــی مناطــق مختلــف دنيــا 
نخســت ضــروری اســت ایــن الگوهــا بــه ویــژه در گونه شناســی 
فعاليت هــا بومــی شــده و آنــگاه در منطقــه مــورد نظــر اعمــال 
شــود. نتایــج ایــن تحقيــق می توانــد مقدمــه ای بــرای تحقيقات 
موردپژوهــی دیگــر باشــد کــه بــا ســنجش وضعيــت نمونه هــای 
ایرانــی راهکارهــای عملــی در زمينــه تجدیــد حيــات فرهنگــی 
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