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چکیــده | مقولــه تجدیــد حیــات امــری اســت کــه در دوران پســامدرن بهشــدت
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بررســی کنشــگرهای گوناگــون تجدیــد حیــات،
نظیــر اقتصــاد ،فرهنــگ ،مســکن و غیــره موضــوع بســیاری از پژوهشهــای
صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه اســت .تجدیــد حیــات مبتنیبــر فرهنــگ کــه
یکــی از رایجتریــن رویکردهــای تجدیــد حیــات در جوامــع امــروزی اســت،
طیــف وســیعی از اقدامــات و فعالیتهــا را در برمیگیــرد .ازجملــه مهمتریــن
آنهــا میتــوان بــه مقولــه پاتوقهــای فرهنگــی اشــاره کــرد کــه موضــوع
واکاوی ایــن گــزارش اســت .بســیاری از مکانهــای بــا هویــت تاریخیفرهنگــی
کــه بــه دالیــل گوناگــون دچــار کمتوجهــی و فرســودگی شــدهاند ،میتواننــد
مخاطــب اینگونــه از تجدیــد حیــات قــرار گیرنــد .ازآنجاکــه ســایتهای
فرهنگــی بــه عنــوان یــک «مــکان» شــناخته میشــوند ،ضــروری اســت
براســاس مؤلفههــای یــک مــکان موفــق نیــز ســنجیده شــوند .در ایــن مقالــه
نخســت بــا مــروری اجمالــی موضــوع تجدیــد حیــات فرهنگــی و پاتوقهــای
آن بررســی شــده و آنــگاه معیــار و ســنجههای ارزیابــی یــک پاتــوق فرهنگــی
مطلــوب در قالــب چارچــوب نظــری تحقیــق ییــان میشــود .بــه نظــر میرســد
عوامــل رونقبخــش بــه فعالیــت در بعــد عملکــردی نظیــر کاربریهــای متنــوع
و خالقانــه بــا رویکــرد ارتقــاء فرهنــگ و اقتصــاد و همچنیــن مؤلفههــای کالبــدی
در هــر دو بعــد زیباییشناســانه و عملکــردی در راســتای بهبــود کیفیــت مــکان،
بیشــترین تأثیــر را در مکانســازی پاتوقهــا دارنــد .آزمــون ایــن ســنجهها ،از
طریــق پیادهســازی مــدل در مجموعــه موزههــای ویــن کــه بــه عنــوان یــک
مصــداق عملــی موفــق و اجراشــده شــناخته میشــود ،صــورت میگیــرد .در
نتیجــه مجموعــه موزههــا بــه عنــوان یــک پاتــوق فرهنگــی بــا اعتبــار و شــهرت
جهانــی تحلیــل و جنبههــای مثبــت و منفــی آن بیــان میشــود ،تــا الگوهــای
ب ـ ه کار رفتــه در آن بــه عنــوان راهــکار در ســایر پاتوقهــای فرهنگــی نیــز ب ـه
کار رود.
واژگان کلیــدی | تجدید حیات ،فرهنگ ،پســامدرن ،پاتوقهــای فرهنگی ،مجموعه
موزههای وین.
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مقدمــه| بــا گــذر از دوران اوج نهضــت مدرنیســم ،مســائل
و مشــکالت ناشــی از ایــن تفکــر طراحــی در شــهرها
پررنگتــر میشــد .بیتوجهــی مدرنیســم بــه بافتهــای
فرهنگــی ،نــگاه خــاص آن بــه تــک بناهــا و زاغــه شــمردن
بافــت پیرامــون آن ســبب اضمحــال روزافــزون بافتهــای
بــاارزش و هویتمنــد شــهرها میشــد .در چنیــن فضایــی
نظریههــای متأخــر طراحــی شــهری بــه منظــور ارتقــاء
کیفیــت محیــط ،مطــرح شــد و زمینــه را بــرای شــکلگیری
کنوانســیونها و منشــورهای حفاظتــی از میــراث جهانــی
فراهــم آورد ،کــه از اهــم ایــن تفاهمنامههــا میتــوان بــه
تأســیس ســازمان یونســکو ،1منشــور ونیــز 2و کنوانســیون
 1902اشــاره کــرد.
پژوهــش حاضــر بــه ایــن مســئله میپــردازد کــه آیــا
پاتوقهــای فرهنگــی میتواننــد در تجدیــد حیــات شــهرها
مؤثــر واقــع شــوند و در ایــن صــورت چگونــه میتــوان از آنهــا
بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای تجدیــد حیــات در شــهرهای
امــروزی اســتفاده کــرد .لــذا نخســت بــا مــروری اجمالــی
بــر پیشــینه مبحــث تجدیــد حیــات مبتنیبــر فرهنــگ و
نظریــات افــراد صاحبنظــر ،چارچــوب نظــری تحقیــق
تدویــن میشــود .در ایــن راســتا مجموعــه موزههــای
ویــن بــه عنــوان یــک نمونــه موفــق از تحقــق پاتوقهــای
فرهنگــی واکاوی شــده و ابزارهــای بــ ه کاررفتــه در آن در
جهــت تحقــق ســرزندگی و حیــات شــهری معرفــی میشــود.

تجدید حیات مبتنیبر فرهنگ

مفهــوم «تجدیــد حیــات شــهری »3و تعییــن اصــول تحقــق آن
ازجملــه مفاهیــم نوپایــی اســت کــه بــه عنــوان بســتر بســیاری از
فعالیتهــای باززندهســازی در محیطهــای شــهری شــناخته
میشــود .تجدیــد حیــات بــهوســیله کنشــگرهای گوناگونــی
نظیــر اقتصــاد ،فرهنــگ ،جایگزینــی گروههــای اجتماعــی،4
مســکن و غیــره صــورت میگیــرد کــه یکــی از مهمتریــن
گونههــای آن ،تجدیــد حیــات مبتنیبــر فرهنــگ اســت کــه در
ادامــه بیشــتر معرفــی میشــود.
تجدیــد حیــات مبتنیبــر فرهنــگ کــه یکــی از رایجتریــن
رویکردهــای تجدیــد حیــات در جوامــع پســامدرن اســت،
طیــف وســیعی از اقدامــات و فعالیتهــا را در برمیگیــرد
کــه از آن میــان میتــوان بــه توســعههای مجــاور لبــه آب،
پاتوقهــای فرهنگــی ،رویدادهــای ورزشــی ،شــهر فرهنگــی و

شــهر  24ســاعته اشــاره کــرد ( .)Tallon, 2013تجدیــد حیــات
مبتنــی بــر فرهنــگ ارتباطــی ناگسســتنی بــا زندگــی شــبانه
دارد کــه بــا هــدف گســترش بعــد فراغتــی در مراکــز شــهری
بــا ترکیــب مناطــق غنــی گردشــگری و میــراث فرهنگــی و
تزریــق کاربریهایــی چــون تئاترهــا ،مراکــز هنــری ،گالریهــا و
موزههــا عمــل میکنــد .صنایعدســتی شــامل صنایــع هنــری
ساختهشــده توســط هنرمنــدان ،کوزهگــری و صنایــع شیشــه
بــا جــذب ســرمایه عظیــم گردشــگران ســبب تحــرک در اقتصــاد
ایــن مناطــق میشــوند .ســرگرمی ،ورزش ،میــراث فرهنگــی،
فســتیوالها و کارناوالهــا بهطــور فزاینــدهای در مراکــز شــهری
ظاهرشــدهاند کــه نشــانگر گرایــش بــه ایــن فرهنــگ مردمــی
اســت.

پاتوق (منطقه) فرهنگی

5

مفهــوم پاتوقهــای فرهنگــی اولیــن بــار در انگلســتان در ســال
 1987توســط انجمــن  6 BAAAمطــرح شــد .اســتفاده از مفهــوم
پاتوقهــای فرهنگــی بــه عنــوان بخشــی از برنامهریــزی شــهری
در اواخــر دهــه هشــتاد میــادی مطــرح شــد و اندیشــمندانی
چــون بوگارتــس ( ،)Boogartsمونتگمــری ) (Montgomeryو
گریفیتــس ) (Griffitsبــه بیــان ایــن مطلــب در نظریــات خــود
پرداختنــد .مهمتریــن مصادیــق عملــی ایــن رویکــرد در شــفیلد
) ،(Sheffield Cultural Industriesســوهو ( )sohoدر شــهر لندن،
منچســتر ( ،)Manchester Northern Quarterلفــت بانــک در
پاریــس ) (Left Bankو دوبلیــن ( )Temple Bar in Dublinرخ
داده اســت (.)Montgomery, 2009
مونتگومــری ایــده پاتوقهــای فرهنگــی را در ســال  2003بــا
تئوریهــای رشــد شــهری توســعه اقتصــادی و طراحــی شــهری
مطــرح کــرد .او بهمنظــور تدقیــق مفهــوم پاتوقهــای فرهنگــی
از مــدل مــکان کانتــر  TIاســتفاده و ســه ویژگــی مشــترک ایــن
مکانهــا را بیــان کــرد کــه بــه ترتیــب عبارتانــد از  :اختــاط
کاربــری (اختــاط عملکــردی ،اقتصــاد شــب و بنگاههــای
اقتصــادی کوچــک) ،محیــط کالبــدی مناســب (مورفولــوژی غنی،
تنــوع گونــه ابنیــه ،فضاهــای عمومــی مناســب) و معنــای فرهنگی
(حــس تاریخــی و پیشــرفت ،هویت و ســبک طراحی)؛ (شــکل .)1
ازآنجــا کــه در  10ســال اخیــر نمونههــای بســیاری در سراســر
دنیــا برمبنــای منطــق پاتوقهــای فرهنگــی برپــا شــده اســت،
بررســی نحــوه ســازوکار ،پشــتیبانی و توســعه در وضــع موجــود
و آتــی آنهــا ضــروری بــه نظــر میآیــد (.)Couch, 2011
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تئوریهــای ایــن افــراد ممکــن اســت.

شــکل  :1مــدل مــکان کــه در آن ســه مؤلفــه معنــا ،فعالیــت و فــرم در کنــار
یکدیگــر مــکان را میســازند .مأخــذ .Canter 1977 :

مونتگومــری بــر اســاس ایــن چارچــوب محتوایــی بــه بیــان
مؤلفههــای ســازنده یــک منطقــه فرهنگــی موفــق میپــردازد
کــه در ادامــه بــ ه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا هریــک از ایــن
مؤلفههــا شــرح مختصــری از آن بیــان میشــود.

فعالیت

در محیطهــای موفــق ،طیــف وســیعی از فعالیتهــا در قالــب
کاربریهــای اولیــه و ثانویــه وجــود دارد .واژه تنــوع ،طیــف
وســیعی از عملگرهــا را در برمیگیــرد کــه ازجملــه مهمتریــن آنها
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد  :کاربریهــای گوناگــون،
تنــوع در مالکیــت اراضــی ،الگوهــای متنوع در ســاعات اســتفاده از
فضاهــا ،ارایــه فعالیتهــای هنــری در قالــب ســینماها ،کافههــا،
فروشــگاهها در طیــف کیفیتــی و قیمتــی گوناگــون و وجــود
امــاک بــا قیمــت و مســاحتهای متنــوع (جیکوبــز.)1386 ،
یکــی از شــروط برپاســازی فعالیــت در پاتوقهــای فرهنگــی از
طریــق تولیــد و مصــرف فرهنگــی اســت .تولیــد شــامل ســاخت
اشــیا ،وســایل ،محصــوالت و ارایــه خدمــات و مصــرف در ارتبــاط با
مردمــی اســت کــه در مــکان حضــور مییابنــد (.)Comedia, 1991
وجــود چرخــه تولیــد و مصــرف فرهنگــی ســبب رشــد اقتصــاد
متکــی بــر جامعــه محلــی خواهــد شــد.

محیط مصنوع

از آنجــا کــه طراحــی محیــط یکــی از موضوعــات اصلــی معمــاران
و طراحــان شــهر اســت؛ پرداختــن بــه آن نیــز بــا کمــک
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در همیــن راســتا جیــن جیکوبــز ( )Jane Jacobesچهــار
شــرط ضــروری را بــرای ایجــاد محیطهــای شــهری متنــوع
برمیشــمارد :
• اختالطی از کاربریهای اصلی
• تراکــم محیــط ســاختهشــده کــه بــه نحــوه ادراک شــهر
برمیگــردد و بــا برخــی از مفاهیــم ماننــد مقیــاس ،ارتفــاع
طبقــات ،ارتبــاط کلــی میــان ارتفــاع ســاختمانها و عــرض
خیابانهــا و راههــا مرتبــط میشــود
• نفوذپذیری باالی منطقه
• اختالطــی از ســاختمانها بــه لحــاظ نــوع ،ســن و ســایر
ویژگیهــا (جیکوبــز.)1386 ،
یــان گهــل ( )Jane Gehlدر تعریــف فضــای شــهری بــه عنــوان
یــک عرصــه عمومــی بــه چهــار عملکــرد عمــده اشــاره میکنــد
کــه بــه شــرح زیــر اســت :
• بخش جدانشدنی از فرم یا منظر شهر
• یک فضای خنثی برای دادن حق حضور بهتمامی افراد
• مکانی برای رویداد اتفاقات تاریخی و خاطرات جمعی
• مکانــی بــرای رویــداد گونههــای متنــوع زندگــی اجتماعــی
(.)Gehl, 1995

معنا

ضــروری اســت منطقــه فرهنگــی بــه عنــوان یــک مــکان شــهری
از معنــا و هویتــی ویــژه برخــوردار باشــد تــا بخشــی از زندگــی
و خاطــرات شــهروندان در آن شــکلگیــرد .انســانها هــرروزه
در ارتباطــی دوســویه بــا محیــط خــود قــرار دارنــد کــه در
آن ،محیــط اطالعــات خــود را بــه آنهــا عرضــه مــیدارد و در
ســوی دیگــر ،مخاطــب ایــن اطالعــات را دریافــت و در ذهــن
خــود بــه پــردازش آن مشــغول میشــود (پاکــزاد .)1389 ،در
صــورت داشــتن معنــا ایــن اطالعــات در ذهــن فــرد نقــش بســته
(نقــش انگیــزی) 7و محیــط بهصــورت یــک مــکان خوانــا پدیــدار
میشــود (خوانایــی) .8مســئله معنــا در محیطهــای فرهنگــی-
تاریخــی بــه دلیــل ویژگــی خــاص آنهــا از اهمیتــی دوچنــدان
برخــوردار اســت .در محیطهــای تاریخــی کــه بــه عنــوان یکــی
از گونههــای ارزشــمند محیــط فرهنگــی محســوب میشــوند؛
حضــور معنــا در قالــب خاطــرات تاریخــی مــردم تجلــی پیــدا
میکنــد ( .)Wang, 2009هــر مــکان ماجرایــی تاریخــی در دل

خــود دارد کــه میتوانــد بــا بــروز آن معنــا و هویــت آن نقطــه را

تجدید حیات شهری با رویکرد فرهنگی
جدول  : 1مؤلفههای ســازنده پاتوقهای فرهنگی .مدل ســازنده پاتوق فرهنگی موفق که از برقراری رابطه میان شاخصهای سازنده مکان پایدار و مؤلفههای
طراحی شهری حاصل شده است .مأخذ  :نگارنده.
مؤلفههای سازنده مکان پایدار

مؤلفههای طراحی شهری
فعالیت

فرم مصنوع

معنا

•دارا بودن مقیاسهای متنوع
از کوچک و متوسط
•آموزش هنر و رسانه

•ریختشناسی مطلوب در نظام
دانه بندی
•خوانایی
•تعداد و کیفیت فضاهای عمومی
•تنوع و انطباق ساختمانهای
موجود
•شخصیت بصری مطلوب
•غنای حسی

•فضاهای مالقات و
گردهمایی
•هویت و نقش انگیزی فضا
•حس تاریخ و گذشت زمان
•قابلیت ادراک
•طراحی و سبک
قابلتحسین
•خوانایی و ادراک محیط
•وابستگی و دلبستگی به
مکان

مؤلفه زیباییشناختی

شاخصهای
پاتوقهای
فرهنگی

مؤلفه عملکردی

•تنوع کاربریهای اولیه و ثانویه •نفوذپذیری در منظر خیابان
•نفوذپذیری و دسترسی به
•تعدد و تنوع در رویداد و
مسیرهای پیرامون
جشنوارههای فرهنگی
•وجود جداره فعال
•بروز اقتصاد شبانه بر مبنای
•ارتقا کیفیت عرصه همگانی
فعالیت فرهنگی
•تأمین آسایش اقلیمی پهنه
•توسعه مبتنی بر اقتصاد
موردنظر
کسبوکارهای کوچک در
بخشهای فرهنگی و خالقانه •حفظ ایمنی و امنیت
•سرزندگی
فرهنگی
•سازگاری و انعطافپذیری کالبدی
•توسعه مبتنی بر اقتصاد
•همهشمول
کسبوکارهای کوچک در
بخشهای فرهنگی
•استودیوهای فرهنگی برای
فعالیت هنرمندان
•کاربری فرهنگی روزانه و
شبانه مکمل
•هنر محیطی

رقــم زنــد .در محیطهــای غیــر تاریخــی نیــز حضــور متنــاوب یــک
فعالیــت میتوانــد ســبب ایجــاد پیونــد میــان مــردم و محیــط شــده
بهگون ـهای کــه بــا مشــاهده ایــن فعالیــت ،هویــت خــاص مــکان در
ذهــن افــراد متبــادر شــده و گاه تــا آنجــا پیــش رود کــه آن مــکان بــا
فعالیــت مزبــور آشــنا شــود (.)O’Connorab & Xin, 2014

چارچوب نظری

بعــد از معرفــی و مــروری بــر مبانــی نظــری پاتوقهــای فرهنگــی
و عوامــل شــکلگیری آنهــا چارچــوب نظــری بهمنظــور ارزیابــی
ایــن مناطــق تدویــن میشــود کــه بــه عنــوان پایــه ســنجش
گــزارش مــاک عمــل خواهــد بــود .چارچــوب نظــری بــر پایــه
معرفــی مؤلفههــای یــک مــکان فرهنگــی موفــق در قالــب مــدل
ســهگانه مــکان پایــدار اســت .ایــن مؤلفههــا بــر اســاس متفــاوت

•ایجاد حس مکان برای
تمامی افراد و گروههای
گوناگون

بــودن محتــوا در دو گــروه مؤلفههــای زیباییشناســانه و مؤلفههــای
عملکــردی جــای گرفتهانــد .جدول شــماره یــک چارچــوب محتوایی
تحقیــق را بــهتفصیــل نشــان میدهــد (جــدول .)1

موزههای وین

مجموعــه موزههــایاتریــش ) (Museums Quartierبــهعنــوان
یــک «برنــد» بــرای چنــد ســاختمان ویــژه در محــدوده ســایت
امپریــال اســتیبلز ) (Imperial Stablesاســت کــه در آن  60هــزار
متــر مربــع بــه کاربــری فرهنگــی اختصــاص یافتــه اســت .زمیــن
پــروژه در ابعــاد تقریبــی  400×200متــر و بــا مســاحت  80هــزار
مترمربــع پذیــرای ســاالنه  3/2میلیــون نفــر بازدیدکننــده اســت.
مجموعهموزههــا در زمــان افتتــاح بــه عنــوان هشــتمین مجموعــه
فرهنگــی عظیــم دنیــا شــناخته شــد .غالــب ســاختمانهای
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تصویر  :1تصویر هوایی از مجموعه موزهها -نوع چیدمان بناها در کنار یکدیگر یک عرصه همگانی مطلوب به وجود آورده اســت .مأخذ http://www.wien.info/:
.en/sightseeing/museums-exhibitions/top/mq532

تصویر  : 2تصویر پانوراما از میدان مجموعه موزهها .فضای باز جلوی موزهها بهعنوان یک عرصه عمومی محلی برای گردهمایی اقشــار و گروههای مختلف
جمعیتی است .مأخذ .http://www.wien.info/en/sightseeing/museums-exhibitions/top/mq532 :
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تصویر  : 3جایگیری مکانهای مختلف موزه .مأخذ .https://en.wikipedia.org/wiki/Museumsquartier.532:

موجــود در محــدوده بناهایــی بــا کاربــری مــوزه هســتند ،هرچنــد
فضاهایــی بــزرگ بــرای برگــزاری نمایشــگاهها ،اســتقرار دفاتــر
و کارگاههــا نیــز در نظــر گرفتــهشــده اســت .ایــن مجموعــه بــا
توجــه بــه فعالیتهــای خالقانــه و فناوریهــای چندرســانهای
موجــود در آن بــه عنــوان یــک محــرک توســعه در زمینــه
فرهنــگ بــه شــمار میآیــد (تصاویــر  1و .)2
بناهــای مــوزه ســابقاً اصطبلهــای ســلطنتی بودهانــد کــه
در ســال  1725ســاختهشــدهاند .بــا تغییــر کاربــری ایــن
ســاختمانها در ســال  1998یــک عرصــه عمومــی بــا هــدف
مالقــات مــردم و فرهنگدوســتان ایجــاد شــد .مجموعهموزههــا
بــه عنــوان یــک پهنــه فعالیــت فرهنگــی در مرکــز تاریخــی شــهر
ویــن اســت .هرچنــد در ایــن منطقــه موزههــای دیگــری نظیــر
مجموعــه مــوزه ملــی تاریــخ وجــود دارد امــا تفــاوت بــارز ایــن
مجموعــه وجــود حیــات و ســرزندگی اســت کــه بــه دنیــای
مــدرن تزریــقشــده اســت .هــدف ایــن پــروژه ایجــاد ارتبــاط

میــان کاخ ســلطنتی و موزههــا بــا محلــه قدیمــی شــهر اســت تــا
بتــوان تمرکــز فرهنگــی در بافــت تاریخــی را بــرای گردشــگران
احیــا کــرد.
ایــن مجموعــه دربردارنــده بیــش از  10مــوزه و مؤسســه فرهنگی،
تعــدادی رســتوران ،کافــه ،بــار و فروشــگاه عرضــه کاالهــای
فرهنگــی اســت .تنــوع رویدادهــا و فعالیتهــای برگــزار شــده
در مجموعــه موزههــای ویــن یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای
ایــن مــوزه اســت .هنرهــای نمایشــی ،موســیقی ،معمــاری،
تئاتــر ،رقــص ،ادبیــات و فرهنــگ کــودک ازجملــه رویدادهایــی
اســت کــه در ایــن مجموعــه برگــزار میشــود .تصویــر شــماره
ســه نحــوه جایگیــری هــر یــک از فضاهــا را بــه تفکیــک بیــان
میکنــد (تصویــر .)3
در مجموعــه موزههــا چهــار مــوزه اصلــی لئوپولــد (Leopold
) ،Museumمومــوک (،)9Mumokکونســتهال ) (Kunsthalleو مرکــز
معمــاری ویــن ( )Architekturzentrum Wienبــه همــراه فضاهایــی
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جدول  : 2معرفی مکانهای موزه .مأخذ . :نگارنده.
نام موزهها
نام موزه

لئوپولد

معرفی
بــه دنبــال خریــد کلکســیون شــخصی رودولــف لئوپولــد در ســال  1994توســط دولــت
اتریــش بــه قیمــت صــد و شــصت میلیــون یــورو در میــدان مــوزه بنــا شــد .ایــن
مــوزه بزرگتریــن مجموعــه از کارهــای نقــاش بســیار مشــهور اتریشــی ایگــون شــیله
) (Egon Shieleدر جهــان بــه شــمار میآیــد و دو فقــره از مهمتریــن کارهــای او بــا
نامهــای «کاردینــال و راهبــه» Cardinal and (Nunو «نــوازش» ) (Caressدر ایــن مــوزه
قــرار دارد .ایــن مــوزه همچنیــن مجموعــه نفیســی از آثــار گوســتاو کلیمــت ،ریچــارد
گرتســل و اتــو واگنــر را در خــود جــایداده اســت .مــوزه بــا نمایــش آثــار هنــری قــرن
 19و  20کشــور اتریــش بــه معرفــی بســتر تاریخــی مــکان کمــک زیــادی کــرده اســت.

مأخذ :

http://www.mqw.at/en

مــوزه مجموعــهای گرانبهایــی از هنــر مــدرن اســت .نمایشــگاههای هنــر معاصــر
ایــن مــوزه در دو ســالن شــامل نمایــش فیلــم و ویدئــو اتفــاق میافتــد .ایــن مــوزه
بهمنظــور جمــعآوری آثــار بــه کار نمیــرود ،بلکــه تنهــا نمایشــگاههای موقــت در آن
برگــزار میشــود .مقیــاس عملکــردی مــوزه محلــی ملــی و بینالمللــی اســت .فضــای
کونستهال
شیشــهای جلــوی مــوزه بهعنــوان فضــای برگــزاری نمایشــگاههای خــاص و ویــژه از
طرفــداران زیــادی برخــوردار اســت .در ســال  2002ایــن مــوزه بهعنــوان ششــمین
مرکــز هنــر معاصــر اروپــا شــناخته شــد.

مأخذ :
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ایــن مــوزه کــه بــرای نشــان دادن هنــر قــرن بیســت و یکــم اســت؛ ســاختمانی شــبیه
بــه یــک ســنگ مکعبــی بــزرگ دارد .در مــوزه آثــار ســبک امپرسیونیســم ،کوبیســم،
مینیمــال آرت و عکاســی معاصــر وجــود دارد .نورپــردازی شــبانه نمــای خارجــی جــداره
مــوزه مومــوک یکــی از جاذبههــای مجموعــه موزههــا اســت.

مأخذ :
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موموک

مرکز
معماری
وین

مرکــز بهعنــوان نمایشــگاه دائمــی تاریــخ معمــاری اتریــش از ســال  1850تــا دوران
معاصــر محســوب میشــود .در ایــن مرکــز فعالیتهــای گوناگونــی نظیــر برپایــی تــور،
همایــش ،ســخنرانی و کارگاههــای آموزشــی در حــوزه معمــاری بــرای اقشــار گوناگــون
برگــزار میشــود .فضاهــای داخلــی مــوزه نظیــر کافــه و رســتوران آن از نظــر طراحــی
داخلــی بســیار ویــژه و مــورد توجــه همــگان اســت.

بــرای برپایــی نمایــش و اســتودیوهای هنرمنــدان وجــود دارد .جدول
شــماره دو بــه معرفــی هریــک از ویژگیهــای موزههــای مزبــور بــه
منظــور آشــنایی بیشــتر بــا آنهــا میپــردازد (جــدول .)2

تحلیل

مجموعــه موزههــا ،خــود را بــا ســبک زندگــی بازدیدکنندههــا
مطابقــت داده ،کهنــه را نگـ ه داشــته و نــو را بــه آن افــزوده اســت
و اجــازه لــذت بــردن از هــر دو را بــه مخاطبــان خــود میدهــد.
بــهایــنترتیــب فضــای رنگیــن و مناســبی پدیــد آمــده کــه
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بســتر شــکلگیری یــک کالبــد متنــوع و پویــا شــده اســت.
تنــوع کالبــدی مزبــور در فــرم کالبــدی ،مصالــح و تزئینــات
ســاختمان اتفــاق میافتــد .کالبــد مــوزه مومــوک از فــرم صلــب
و مکعبیشــکلی پدیــد آمــده اســت کــه هیچگونــه تزئیــن یــا
تحریفــی در آن وجــود نــدارد .حضــور ســاختمانهای قدیمــی
و مــدرن در کنــار یکدیگــر بــه عنــوان یــک ویژگــی خــاص در
مجموعــه موزههــا در نظــر گرفتــهشــده اســت کــه گذشــته و
حــال را در یــک نــگاه بــه گردشــگران نشــان میدهــد .بــهبیــان

تجدید حیات شهری با رویکرد فرهنگی

دیگــر ســبک معمــاری هریــک از ســاختمانهای مجموعــه
بیانگــر تاریــخ معمــاری کشــور اتریــش اســت.
در طراحــی ایــن فضــا بــه عالیــق کــودکان نیــز توجــه زیــادی
شــده ،بهگونــهای کــه در مــوزه زوم ( )zoomبخشهایــی ویــژه
بــرای اشــتغال بــه ســرگرمیهای گوناگــون بــرای آنهــا در نظــر
گرفتــهشــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از کارگاههــا و
جشــنوارهها نیــز بــا محوریــت مخاطــب کــودک برگــزار میشــود.
فضــای وســیع بیرونــی با مبلمــان جذاب خــود یکــی از نمونههای
موفــق طراحــی شــهری کشــور اتریــش اســت .طراحــی مبلمــان
مجموعــه بــهطــور اختصاصــی بــرای ایــن فضــا صــورت گرفتــه و
لــذا کام ـ ً
ا مناســب آن اســت .ایــن مبلمــان بــا ظاهــر مــدرن و
رنگهــای متنــوع خــود در تضــاد بــا ســاختمانهای پرطمطــراق
موجــود در مجموعهموزههاســت .چیدمــان مبلمــان وجــود در
فضــا قابلیــت تغییــر داشــته بهگون ـهای کــه بــا توجــه بــه نــوع

مراســم موجــود در محوطــه و عملکــرد موردنظــر بــا جابجایــی
در مــکان آنهــا میتــوان بــه فرمهــای جدیــدی دســتیافت.
تصویــر شــماره چهــار بــه معرفــی و تحلیــل ویژگیهــای مبلمــان
عرصــه عمومــی موزههــا میپــردازد .همانطــور کــه در تصاویــر
دیــده میشــود ،اجــزای مبلمــان مجموعــه از طــرح و رنــگ
متنوعــی برخــوردار هســتند .ایــن عناصــر میتواننــد بــه فراخــور
محتــوا و عملکــرد بــا فرمهــای گوناگــون در مجــاورت یکدیگــر
قــرار گیرنــد و اشــکال زیبــا و بدیعــی را بــه وجــود آورنــد .طراحی
اجــزای مبلمــان بــه گون ـهای اســت کــه قابلیــت پاس ـخدهی بــه
نیازهــای گوناگــون را داشــته باشــند .افــراد میتواننــد روی ایــن
مبلمــان بنشــینند یــا دراز بکشــند ،مطالعــه کننــد و بــه تماشــای
محیــط بپردازنــد و بدیــن ترتیــب ســاعات خوشــی را در اوقــات
فراغــت خــود بگذراننــد (تصویــر.)4
جایگیــری مجموعــه موزههــا بــه گونــه اســت کــه از چهارســوی

تصویر  : 4مبلمان طراحی شــده در مجموعه موزهها  :مأخذ . http://www.mqw.at/en :
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تصویر  : 5جایگیری مجموعه در ارتباط با بافت پیرامون ســاختمانهای موزه در هماهنگی و تعادل با بافت پیرامون قرارگرفتهاند.
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تصویر  : 6چیدمان فضایی ســاختمانهای مجموعه موزهها .یکی از
ویژگیهای این مجموعه نزدیکی مســیرهای ارتباطی با آن است که سبب
تسهیل دسترسی و حملونقل به این مناطق شده است.
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آن قابلیــت دسترســی راحــت وجــود دارد .نفوذپذیری بــاالی بافت
پیرامــون بــه همــراه سیســتم حملونقــل عمومــی ،دسترســی
بــه ایــن فضــا را تســهیل کــرده کــه در رونــق و ســرزندگی آن
نقــش بســزایی داشــته اســت .تصاویــر  5و  6چگونگــی قرارگیــری
مجموعــه و ارتبــاط آن بــا بافــت پیرامــون و مســیرهای ارتباطــی
را نشــان میدهــد (تصاویــر  5و .) 6
وجــود عرصــه عمومــی وســیع در مقابــل مــوزه آن را بــه یــک
پهنــه شــهری مطلــوب در عرصــه شــهر مبــدل ســاخته اســت.
ن ب ـ ه گون ـهای طراح ـی شــده کــه افــراد بــرای
مبلمــان خــاص آ 
امــور مختلفــی نظیــر مطالعــه ،نشســتن ،دراز کشــیدن ،تماشــای
پیرامــون و برقــراری ارتبــاط بــا ســایرین از آن اســتفاده میکننــد.
ایــن مســئله ســبب تقویــت غنــای ایــن عرصــه عمومـی شــده تــا
بتوانــد بــه شــخصیت بصــری مطلــوب خــود دســت یابــد و بتوانــد
همنشــین مناســبی بــرای ایــن بناهــای فاخــر و مجلــل باشــد.
یکــی از عوامــل پایــداری در رونــق پاتوقهــای فرهنگــی
تولیــد و مصــرف فرهنگــی اســت .وجــود اســتودیوهای کوچــک
مختــص هنرمنــدان ســبب تولیــد آثــار هنــری در ایــن مکانهــا
شــده اســت .کاالی تولیدشــده از طریــق فروشــگاههای عرضــه
محصــوالت فرهنگــی بــه فــروش میرســد و بدیــن ترتیــب
چرخــه حیــات اقتصــادی پــروژه ادامــه پیــدا میکنــد.
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ـری| مقالــه حاضــر در راســتای معرفــی نقــش پررنــگ
نتیجهگیـ
پاتوقهــای فرهنگــی در تجدیــد حیــات شــهرها بــه شناســایی
عناصــر و مؤلفههــای مؤثــر در ایجــاد آنهــا بــه عنــوان یــک مــکان
پایــدار بــا اســتفاده از منابــع داخلــی و بینالمللــی و جســتجوی نحوه
و میــزان رابطــه و اثرگــذاری آنهــا در مکانســازی پرداخــت .هــدف
ایــن پژوهــش شناســایی راهکارهــای برپایــی پاتوقهــای فرهنگــی بر
پایــه ســه بعــد معنــا ،فــرم و کالبــد بــوده اســت .بــا تشــکیل ماتریس
روابــط بیــن مؤلفههــای ســازنده مــکان و ابعــاد طراحــی شــهری 30
عامــل دخیــل بــر کیفیــت پاتوقهــای فرهنگــی ســنجیده شــد .بــا
توجــه بــه جــدول یــک بــه نظــر میرســد عوامــل رونقبخــش بــه
فعالیــت در بعــد عملکــردی نظیــر کاربریهــای متنــوع و خالقانــه بــا
رویکــرد ارتقــاء فرهنــگ و اقتصاد و همچنیــن مؤلفههــای کالبدی در
هــر دو بعــد زیباییشناســانه و عملکــردی در راســتای بهبــود کیفیت
مــکان بیشــترین تأثیــر را در مکانســازی پاتوقهــا دارنــد؛ بنابرایــن
الزم اســت بــهمنظــور ارتقــاء کیفیــت مکانــی در مراکــز فرهنگــی
توجــه بیشــتری بــه ایــن مؤلفههــا صــورت گیــرد تــا فضایی مناســب
بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت ،تفریــح و فراغــت افــراد فراهــم آیــد.
نتایــج دال بــر نقــش پررنــگ حضــور فعالیــت ،زنــده کــردن فضــا و
فراهــم کــردن بســتر رخــداد فعالیتهــای انتخابــی دارد .در بســیاری
از مــوارد علیرغــم توجــه اختصاصــی بــه مســائل زیباییشناســانه
و اصــاح پوســته خارجــی ،فضــا از ســرزندگی چندانــی برخــوردار
نیســت .ایجــاد زمینـهای بــرای شــکلگیری و برونــداد فعالیتهــای
انتخابــی ســبب حضــور دائمــی و پیوســته افــراد در یــک فضــا خواهد
شــد و از گســترش نــگاه مــوزهای بــه آن جلوگیــری خواهــد کــرد .در
مجموعــه موزههــای ویــن نیــز بناهــا نقش پررنگــی در حیات شــهری
ایفــا کــرده و در یــک ارتبــاط چندجانبــه بــا یکدیگر به محملــی برای

پینوشت

 .1این سازمان در سال  1945تأسیس شد.
 .2منشــور ونیــز در ســال  1964توســط دومیــن كنگــره بینالمللــی معمــاران
و كاردانــان فنــی یادمانهــای تاریخــی بــه تصویــب رســید.
Urban Regeneration .3
Gentrification .4

عرضــه فرهنــگ تبدیــل شــدهاند .حضــور عناصــر بــا ویژگیهــای
گوناگــون در کنــار یکدیگــر ماننــد موزههــای هنــری ،گالریهــای
فــروش و کارگاههــای تولیــد 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 زیباییشناســانه
و عملکــردی کــه مــدل مــکان را شــکل میدهنــد خواهــد شــد.
موزههــا و عناصــر تاریخــی ارزشــمند آن کیفیــت فرهنگــی مــکان
را رونــق میدهنــد ،تولیــد و فــروش آثــار هنــری بــه پایــداری
اقتصــادی کمــک کــرده و در نهایــت اقدامــات زمینهســاز فعالیــت
حضــور مــردم ،ســرزندگی و شــادابی عرصــه عمومــی را رقــم خواهند
زد.بنابرایــن بــر اســاس تحلیلهــای صورتگرفتــه در مــدل نظــری
تحقیــق مجموعــه موزههــای ویــن در هــر ســه بعــد فعالیــت ،کالبد و
معنــا حضــور موفقــی دارد .کیفیــت بــاالی کالبــد موزههــا بــه همــراه
فعالیتهــای متنــوع فرهنگی-اقتصــادی جــاری در آن هویــت ویژهای
بــه مجموعــه بخشــیده اســت .از آنجــا کــه مجموعــه موزههــای

ویــن بــه عنــوان یــک نمونــه موفــق در عرصــه تجدیــد حیــات
فرهنگــی شــناخته میشــود شــاخصهای تدوینشــده در آن
میتوانــد بــرای ســایر شــهرهای تاریخــی دنیــا نیــز بــه کار رود.
هرچنــد بــه دلیــل تفاوتهــای فرهنگــی مناطــق مختلــف دنیــا
نخســت ضــروری اســت ایــن الگوهــا بــه ویــژه در گونهشناســی
فعالیتهــا بومــی شــده و آنــگاه در منطقــه مــورد نظــر اعمــال
شــود .نتایــج ایــن تحقیــق میتوانــد مقدمـهای بــرای تحقیقات
موردپژوهــی دیگــر باشــد کــه بــا ســنجش وضعیــت نمونههــای
ایرانــی راهکارهــای عملــی در زمینــه تجدیــد حیــات فرهنگــی
ارایــه شــود.

Cultural Quarter .5
British American Arts Association .6
Imageability .7
Legibility .8
Museum of modern Art Ludwig Foundation Vienna .9
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