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مديونپروژههايى معمارمنظرآلمانى،كهشهرتخودرا (PeterLatz)پيترالتز : چكيده
و آلوده فضاهاى اين با رابطه در اسـت، داده انجام پساصنعتى سايتهاى در كه اسـت
حفظ با وى است. كرده ارايه خاصى زيبايىشناسـى فراغتى، به صنعتى كاربرى تبديل
و خاطرات كاربران، براى بديع فضايى ايجاد بر عالوه توانست سايت، در موجود عناصر

كند. حفظ خوبى به را سايت و شهر در موجود نشانههاى
بوده سـنگ ذغال انبار گذشـته در كه 1980 سـال در زاربروكن بندرگاه طراحى با التز
خوبى به تفرجى فضايى به آلوده سايت يك تبديل براى را ايدههايش توانسـت اسـت،
ردپايى مىشود محسوب او اوليه پروژههاى از كه پروژه اين در البته بگذارد. نمايش به
طراحى جمله از بعديش كارهاى در كه مىخورد چشـم به كالسيك زيبايىشناسـى از
به توانست پارك اين طراحى در لتز مىرود. بين از كلى به ايتاليا، تورين در دورا پارك
پارك به آن باقيماندههاى از پاكسازى بدون را كارخانه يك صنعتى آلوده فضاى خوبى

كند. تبديل شهرى
پروژههايش طراحـى در كه دانسـته كليدى نكات از را سـاختار به توجه همـواره وى
با كه نگاه نوع اين مىدانـد. سـاختارگرا منظرى معمار را خود او مىكند. توجه آن بـه
داد، ارايه منظـر در خاصى زيبايىشناسـى آن، حفظ و موجود سـاختارهاى به توجـه
لوى كلود چون انديشـمندانى كه است سـاختارگرايى فلسـفة بر تكيه و توجه حاصل
مقايسه با مىكند تالش نوشتار اين بودند. كرده مطرح سوسور2 دو فردينان و استروس1
او ويژه نگاه دورا پارك و زاربروكـن بندرگاه پروژه دو در پيترلتز رويكردهاى تحليلـى
رويكردى كه وى ساختارگرايى و داده قرار كنكاش مورد پسـاصنعتى سـايتهاى به را
شده سايت اطالعاتى اليههاى پيوند سبب و بوده فرماليستى ايده يك از فراتر مفهومى،

بيازمايد. پروژه دو اين در را است

مردمگرايى. پساصنعتى، ساختارگرايى، اطالعاتى، اليههاى التز، پيتر : كليدى واژگان
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هافنينسيل. بندرگاه : تصوير4
مأخذ: آلمان. بروكن، زار پارك
Weilacher, 1999 .
Pic4. Bürgerpark, Hafen-
insel. Source: Weilacher,
1999.

بـا كلـى خطـوط تصويـر1:
اليههـاى و سـايت مطالعـه
صورت حـوادث و اطالعاتى
زار پـارك آن. در گرفتـه

: مأخذ آلمان. بروكن،
Weilacher, 2007.
Pic1. Syntactical design
concepts work with the
information levels avail-
able on site. Source: Wei-
lacher, 2007.
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مقدمه
اصلى دغدغه دارد. التز پيتر طراحى ــه انديش در اى ويژه جايگاه بد" "مكان ــاماندهى س
بكر و زيبا صورت به مكانها تزئينكردن ــا ب و ــت اس مكانهايى چنين اصالح و طراحى او
مكانهايى بين از معموًال او پروژههاى سايت ــت. نيس موافق منظرين رويكرد يك عنوان به
با اوليه برخورد در طورىكه به است، متروكه يا و شده فراموش جايى كه ــود مىش انتخاب
نمىشود. ديده آن در تفريحى و جمعى مكان يك به ــدن ش تبديل قابليت معموًال ــايت س
براى را خود ايده بزرگ، مقياس يك در بار اولين براى التز پيتر گروه زاربروكن بندرگاه در
پختگى به و تكامل روند گذاشتند. نمايش به ــاصنعتى پس ــايت س يك در بد مكان احياى
اليههاى شمردن ديد. مىتوان ايتاليا در دورا پارك پروژه در را ايدههايشان و نظريه رسيدن
بها آن، آثار حفظ با ــايت س بد گذشته ــاندادن نش دارد، وجود ــايت س هر در كه اطالعاتى
با برخورد نحوه همچنين و تكامل روند در ــجويان دانش و مردم ــاركت مش و حضور به دادن
مىآيد. حساب به طرحهايش شدن متفاوت داليل مهمترين از ــت كاش طرح نوع و گياهان
مىگيرد. پيش در را ــاختارگرايانه س روشى پساصنعتى ــايتهاى س با برخورد در التز پيتر
چند پژوهشى دارد، ــه ريش انسانشناسى و ــى زبانشناس در ــاختارگرايى س اينكه وجود با
زبانشناختى، از اعم خاص رويكردهاى و ــاختارها س با متن يك ارتباط در ــت اس موضوعى
اينكه جاى به ساختارها و زبانها بالغتى. يا اجتماعى منطقى، متافيزيكى، ــناختى، روانش
ــوند. مىش تبديل توصيف و توضيح اصلى منبع به ــند باش خودآگاه يا و پايهگذار ابداعگر،
دستور تا ــند مىكوش و مىگيرند كار به روش يك همچون را ــى زبانشناس ــاختارگراها س
و تركيب امكان و (سيستماتيك) نظاممند عناصر از ــتى فهرس يعنى كنند ايجاد زبانهايى
التز پيتر .(48 :1386 (نسبيت، باشند ادبى آثار معناى و فرم شكلدهندة كه آنها آميختگى
پساصنعتى سايتهاى با برخورد در الگويى عنوان به را زبان دستور تركيب و نحو ــاختار س

است. داده قرار توجه مورد

زاربروكن بندرگاهى پارك
زار ساحل در سنگ ذغال بندرگاه يك ــته گذش در (Hafeninsel) ــل هافنينس منطقه
رشد با 19 قرن اواسط در ــت. اس بوده آلمان (Saarbrucken) زاربروكن ــهر ش در (Saar)
به آن از راهآهن خط و راهها ــور عب و باربرى ــتىهاى كش لنگرگاه عنوان به منطقه صنعتى
جهانى جنگ حمالت در بود. ــده ش تبديل ــرفته پيش همچنين و رفتوآمد پر بندرگاه يك
به آن، در زبالهها ــدن جمعش و ــتىها كش ــتن نشس گل به با بهتدريج و ويران بندرگاه دوم
كنار از بزرگراه امتداد ــهر، ش توسعه با هفتاد دهه اواخر در ــد. ش تبديل متروكه منطقهاى
نتيجه در مىگرفت، قرار عموم ديد معرض در دوباره سايت اين طوريكه به مىگذشت، بندر
واگذار التز پيتر طراحى گروه به را آن كه ــد ش تبديل مسئله يك به ــايت س مجدد احياى
پاركهاى از الهام با اول گزينه شد. ارايه متفاوت كامًال گزينه 3 در مطالعات نتيجه كردند.
فرانسوى 17 قرن كالسيك پاركهاى از الهام با بعد گزينه بود، انگليسى 18 قرن رومانتيك
و اطالعاتى اليههاى و ــايت س مطالعه با كلى خطوط آخر گزينه در و قوى ــه هندس يك با
گروههاى استقبال مورد اول گزينه 2 اينكه با بود. آمده دست به آن در گرفته صورت حوادث
(تصوير1). ,Weilacher)؛ 2007) شد رد طراحى گروه توسط ولى بود، گرفته قرار كارفرما
حفظ با تفرجگاهى منظر يك به ــدن ش تبديل براى ــاصنعتى پس منطقه يك ــازى بازس
كار به ــل هافنينس بندرگاه طراحى در التز پيتر كه ــت اس رويكردى آن، در موجود عناصر
ايده يك از بيش او نظريات مىبينيم. وى بعدى پروژههاى در را نظرياتش تكامل و ــت گرف
رويكردى با التز ــت. اس مىبينيم مدرن ــت پس پروژههاى از برخى در آنچه ــد مانن ــال فرم
مىپردازد. طراحى به سايت منظر ــكلدهنده ش متنوع اليههاى و تاريخ به ــاختارگرايانه س

مصالح از استفاده : تصوير10
صنعتى سـايت در باقيمانده
دورا، پارك جدارهسازى. در
پيتر : عكس ايتاليـا. تورين،

همكاران. و التز
Pic10. Creating an excit-
ing dialogue between old
and new. Photo by:
Latz + partner.
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مصالح از اسـتفاده : تصوير2
در سـايت در مانـده جـا به
زار پـارك جديد. باغسـازى

: مأخذ آلمان. بروكن،
Weilacher, 1999.
Pic2. Industrial traces and
monuments, a landscape
that has been destroyed
and rubble within theur-
ban structural grid cre-
ate places for new uses.
Source: Weilacher, 1999.

No16/Autumn 2011
56



در موجود اطالعاتى اليههاى به آگاهانه رويكرد يك با سايت در دخالت كمترين با طراحى
كردن خراب به منجر كه سطح روى بر بيگانه زيبايىشناسى يك چسباندن جاى به سايت
ــمار بهش آنها اصلى رويكرد ــود، مىش آنجا در موجود تاريخى ردپاهاى و اطالعاتى اليههاى
بحث منظر حرفهاى طراحى در نمىتواند هيچگاه فرمال و سنتگرا افراطى ايدههاى مىرود.
وجود به زمان طول در كه پيشرفتى التز عقيده به گيرد. قرار عام قبول مورد و باشد برانگيز
مىتواند كالسيك باغهاى از كوركورانه تقليد ترتيب اين به و گرفت ناديده نمىتوان را آمده
در بايد جديد طراحى (تصوير2). بيانجامد جديد انتخابهاى از ــيارى بس ــدن ش حذف به
التز باشد. آنها دوباره اتصال براى موجود شهرى سازههاى از استفاده با شهر توسعه راستاى
و آن در موجود تاريخ انداختن دور نه و ــايت س در موجود گوناگون ابزارهاى از ــتفاده اس با
تحليلى طراحى روند يك مىشوند، ويرانتر دائمًا كه خرابههايى به دادن شكل براى تالش

.(4 و (تصاوير3 است كرده انتخاب را تركيبى و

دورا پارك
پساصنعتى سايتهاى در همكارانش و وى ــاله س چند تجربه و التز پيتر نظريات تكامل
جمله آن از شود، واگذار آنها به جهان سطح در زمينه، اين در زيادى پروژههاى تا شد سبب
كه بود ايتاليا غربى ــمال ش در (Turin) تورين ــهر ش در (Parco Dora) دورا پارك پروژه
تجربيات بنابر شد. واگذار همكارانش و التز به ــابقهاى مس برگزارى از پس 2004 ــال س در
به توجه بدون و ــاختارگرايانه س رويكرد با را طراحش ابتدا از ــروژه پ اين در التز ــين، پيش

كرد. آغاز منظرسازى كالسيك ايدههاى
وكليساهاى قصرها زيباترين 3(Guarino Guarini) گارينى گارينو كه تورين تاريخى شهر
با 1899 ــال س در ،(116:1383 (گيديون، ــت اس ــاخته س آن در باروك دوره در را ــود خ
از اما شد. تبديل صنعتى ويژه منطقه به ريلى، خطوط ــترش گس و فيات كارخانه ــيس تأس
2006 سال در نهاد. شدن متروكه به رو صنعتى زمينهاى اين از وسيعى نواحى ،70 دهه
اعظم بخش مشخص، و دقيق برنامهريزى با شهر، اين در زمستانى المپيك برگزارى علت به
طراحى براى صنعتى سايت اين از بخشى ــدند. ش پاك صنعتى ــماندهاى پس از نواحى اين
در پارك ساختن پروژه اين طراحى در اوليه هدف ــد. ش گرفته نظر در ــهرى ش پارك يك
نام اين دورا رودخانه با مجاورت دليل به كه دورا پارك بود. شهر ساختار با كامل هماهنگى
افتاد، اتفاق زاربروكن پروژه در آنچه با متفاوت و مشخص رويكردى با ابتدا از است، گرفته را
بيش منظر خوانش پروژه، اين در شد. طراحى معناگرا رويكردى با و فرمال ايدههاى بدون
كه سايت در موجود عناصر حفظ است. گذشته از باقيمانده نشانههاى به وابسته چيز هر از
آن در كه تفرجى، كاربرى به صنعتى ــرى كارب از آن تبديل و نمىنمايد، زبيا اول ــگاه ن در
روحيه حفظ براى است. پارك اين اوليه كانسپتهاى از است، پارك بقاى شرط مردم حضور
شده پوشيده باالرونده گياهان با بتنى سطوح باقىماندههاى و عناصر پارك اين در منظرين
تكنولوژى از جديدى تصوير نتيجه در و مىشود تبديل پارك ــمت قس تاثيرگذارترين به و
در مانده باقى عناصر التز (تصاوير 5و6). مىشود مشاهده يكديگر با هارمونى در طبيعت و
دال سقف او مىخواند. (futuristic-looking elements) آينده به وابسته عناصر را سايت
(technical canopy) فنى سايبان به را سايت در موجود بناهاى از يكى از باقىمانده بتنى

(تصوير7). مىكند مقايسه درخت يك طبيعى سايبان با را آن و كرده تشبيه
ارايه بر عالوه تا شد ساخته فلزى ستونهاى روى بر طوالنى مسيرهاى مجموعه اين در
اتصال اطراف مسكونى بناهاى گسترش با بتوان پارك، مختلف فضاهاى به متنوع ديدهاى
موجود ــته گذش و اطراف بناهاى ــهر، ش ــاختار س به توجه اين (تصوير8). كرد برقرار قوى
و گذاشته كنار را ــيك كالس يا و فرمال نگاه پروژه اين در التز تا ــود مىش باعث ــايت س در
عناصر شناسايى با و ممكن دخالت كمترين با آن در كه دهد ارايه خاصى ــى زيبايىشناس

كند. متصل امروز زندگى به را گذشته زندگى آن كردن پررنگ و سايت سازنده اصلى

پساصنعتى منظر طراحى در ساختارگرايى ردپاى
در كه است چيزى ساختار كه مىگويد او است. مهمتر فرم از بسيار ساختار التز عقيده به
تشبيه موسيقى اجراى يك در ضرب به را آن نيست. نيز بىاثر ولى نيست، جذاب اول نگاه
شنونده گوش به كه خوشى صوت حقيقت در و مىكند بيشتر را تكنواز تاثير كه مىكند
در التز كه (Syntax) تركيبى طراحى در مىداند. دو هر درست تركيب حاصل را، مىرسد

است. طراحى در اوليه پايههاى از ساختار مىدهد، قرار توجه مورد پروژههايش
بر است. اجتماعى علوم در رايج انديشراههاى از يكى (Structuralism) ــاختارگرايى س
پديدههاى پشت در اصلى چارچوب ناملموس، و باطنى ــاختار س تعدادى فكر طرز اين پايه
سوى از بيستم سده دوم نيمه در ساختارگرايى روش مىدهند. تشكيل را اجتماع ظاهرى

متنوع اليههاى و تاريـخ به سـاختارگرايانه رويكردى با التز
كمترين با طراحى مىپردازد. طراحى به سايت منظر شكلدهنده
اطالعاتى اليههاى به آگاهانـه رويكرد يك با سـايت در دخالت
بيگانه زيبايىشناسى يك چسباندن جاى به سـايت در موجود
و اطالعاتى اليههـاى كردن خـراب به منجر كه سـطح روى بر
به او اصلى رويكرد مىشـود، آنجا در موجود تاريخى ردپاهـاى

مىرود. شمار
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از اسـتفاده : تصويـر3
در كالسـيك باغهاى عناصر
زاربروكن، پارك از بخشهايى
باستان ميادين يادآور يادآور
زار پارك است. كولوسـئوم و

: مأخذ آلمان. بروكن،
www.flickr.com

Pic3. The architectural
and garden design of the
sunken tranquillity garden
on the Harbour Island
borrows unmistakably
from historical models.
Source: http//:statics/pan-
oramio.com.
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پارك سـبز. ديوار : تصوير6
: عكس ايتاليا. تورين، دورا،

.2011 رابط، حكيم فاطمه
Pic6. parco dora, green
wall. Photo by : Fatemeh
Hakim rabet, 2011.
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ــد. مىش برده بكار ــترده گس گونهاى به جامعه و رياضى ــفه فلس فرهنگ، زبان، تحليلگران
دارند، نظام كل با و يكديگر با همبسته رابطهاى كه اجزايى از متشكل است نظامى ساختار
موجب جز، يك عمل در اختالل كه چنان وابستهاند، سازنده اجزا به كل و كل به اجزا يعنى
ساختارگرايى روش ــايد ش ــتروس، اس لوى گفته به ــود. مىش نظام كل كاركرد در اختالل
تمايزهاى ميان در ناپذير ــى دگرگون عنصر يافتن براى تالش ــد، نباش اين از بيش ــزى چي
بايد ساختارگرا ــازد. مىس ــن روش را ــاختارگرايى س مايه جان واقع در گفته اين ــطحى. س
همپايه متون ثابت و يكه عنصر آن به تا زده، كنار را متون بين ظاهرى و سطحى تمايزهاى
چارچوب در بوده، درونى بايد ما خوانش و ندارد وجود متن از بيرون چيز هيچ يابد. دست
تاريخ و دادند قرار نقادى مورد را تاريخ پساساختارگرايان هم و ساختارگرايان هم بماند. متن
داراى پيشين جامعه كه كردند ثابت ساختارگرايان ميان اين در گرفتند؛ چالش به را باورى
ساختارگرايان هستند خود خاص منطق داراى كدام هر آنها و نيست قبلى جوامع به مزيتى
ارتباط ايجاد از الگويى به سوسور ؟؟؟؟). (علوىزاده، مىجستند متن پرده پس در را حقيقت
تغييرات كه است معتقد وى است. مفاهيم رمزگشايى و رمزگذارى شامل كه مىيابد دست
تازه قراردادى از پس و مىپذيرد صورت «گفتار» در يعنى زبان، نظام از خارج در ــى تاريخ

مىگذارد. تأثير زبان نظام بر زبان، سخنگويان ميان در
و معنايابي كه ــت اس اين دارد، تأكيد آن بر نيز ــز الت كه ــناختي زيباش فهم از ــهاى جنب
ميانگارد، زيبا را آن مخاطب كه معمارياي مرتبطاند. و وابسته هم به اساسًا ــگذاري ارزش
تجاربي است، گذرانده سر از را زندگيش لذتبخش تجارب آن واسطه به او كه است مكاني
نگاه در كه دارد وجود چيزى سايت هر در است. آنها خاطر به معماري فرهنگي اهميت كه
اطالعاتى اليههاى مطالعه با التز است. آن اصلى ساختار حالىكه در نمىآيد چشم به اول
ــايت س يك در آن به ــيدن بخش قدرت و ــايت س در نهفته اصلى ــاختار س يافتن و موجود
عناصر كردن اضافه يا و نشانهها حفظ با ديگر بيان به مىبخشد. قدرت را آن ــاصنعتى، پس

مىكند. پررنگ را مكان آن در نهفته ساختار آن، به خاص
و خوانشها ــه ب معتقد و مىداند ــردود م را تكمعنايى خوانش ــاختارگرايى س ــفة فلس
كنار در و يكديگر به ــبت نس خوانشها اين تحمل و تعامل تفاهم، و مختلف ــيرهاى تفس
عناصر حفظ با پروژههايش طراحى در نيز التز پيتر .(154 (قباديان،1382: ــت اس يكديگر
خاص نگاه با هركس تا سپرده مردم به را متفاوت تفسيرهاى و خوانش اين سايت، در موجود
بستر با مرتبط نمادهاى مدرن پست معماران از برخى برخالف كند. ادراك را منظر خودش،
او مىآورند. وجود به طراحى در را جديدى نمادهاى و ــانهها نش و ــبانند مىچس طرح به را
جديد كاربرىهاى خوبى به ــته توانس و ــانده رس حداقل به را جديد عناصر افزودن و تزئين
يك به آن تبديل و پساصنعتى سايت يك بازسازى با او كند. اضافه موجود سازههاى به را
وجود پيش از آنچه با رابطه در را فرد هر ذهن ــته توانس كيفيت با و جديد عمومى فضاى
خاطرات حفظ بر عالوه تا بنشاند هم كنار در خوبى به مىشود، ديده اكنون آنچه و داشته
پارك دو اين از بخشى آورد. وجود به آن نيازهاى و زمان با متناسب و نو منظرى ــين، پيش
باقىمانده مصالح همنشاندن كنار با عادى مردم سليقه با تا شد رها نيمهكاره اجرا و طرح در
ظرفيت همچنين و مردم سليقه براساس نيز كاشت طرح شود، ساخته سايت در گذشته از
پتانسيل ابتدا از صنعتى ــايت س يك التز عقيده به ــت. اس گياه پرورش براى ــايت س زمين
اين و ــت اس آن در تحميلى ــت كاش طرح يك به معتقد و ندارد را گياهكارى و ــاورزى كش
متن در نشانه هر براى ساختارگرا و زبانشناس كه ــت اس اجتماعى ماهيتى ارزش ادامه در

مىباشد. قائل خود خاص،
كه طرحى آخر در كه ــد ش مطرح طراحى براى متفاوت گزينه 3 زاربروكن، بندرگاه در
رسيده نتيجه به آن، دادن نشان قوىتر و سايت ــاختارى س و اطالعاتى اليههاى مطالعه با
و ــايت س تاريخ ولى نمىگيرد ناديده را آن تاثير و ــازى باغس تاريخ التز ــد. ش انتخاب بود،
مانند مىداند. ــيك كالس ــازى باغس از ارزشتر با ــيار بس را افتاده آن در كه اتفاقاتى ردپاى
دروازه پارك اين در ــد. كنن تغيير زمان طول در تا مىدهد اجازه تاريخ ــه ب ــاختارگرايان س
در آن قرارگيرى همچنين و است كولوسئوم و ــتان باس ميادين يادآور طرف يك از ورودى
Villa) هادريانا ويالى خرابههاى يا و 4(Pozzuoli) پوزلى ــايت س موقعيت ــبيه ش آب ميان
است تامل قابل التز براى جهت اين از ــانس رنس سبك به ــازى باغس ــت. اس 5(Hadriana
روز مطابق مفاهيم به را گذشته مفاهيم نوعى به او ــت. اس اطالعاتى الية چندين داراى كه
در كه مهمى عوامل از يكى 6(Claus Reisinger) ــينگر ريس كالس عقيده به مىآورد. در

ويرانههاست. شود غفلت نبايد آن از كالسيك رويكرد با منظرين باغهاى
ديده ساختارگرا يك عنوان به التز ايدة شدن خاصتر دورا پارك در بعد سال 20 حدود
(تصوير9). نمىانديشد تاريخى عناصر و خطوط با پاركى ايجاد به ابتدا همان از وى مىشود.
با اينجا در مىشود. طراحى مجموعه آن روى بر تأكيد و سايت در اثرگذار خطوط مطالعه با
منظر در اصلى عنصر يك عنوان به آن به بخشيدن قدرت و فلزى ستونهاى كردن اضافه

جديدى تصويـر : تصويـر5
در طبيعـت و تكنولـوژى از
عناصر يكديگر، بـا هارمونى
بتنى سطوح باقىماندههاى و
پوشـيده باالرونده گياهان با
تورين، دورا، پارك شـدهاند.

: مأخذ ايتاليا.
www.urbanfile.it.

Pic5. Concrete mono-
liths covered with climb-
ing plant: anew image of
technology and nature in
harmony. Source: www.
urbanfile.it.

سـقف پيترالتـز : تصويـر7
از يكى از باقىمانـده بتنـى
را سـايت در موجود بناهاى
كرده تشبيه فنى سـايبان به
طبيعـى سـايبان بـا را آن و
مىكند. مقايسه درخت يك
ايتاليا. توريـن، دورا، پـارك

: مأخذ
www.flickr.com .

Pic7. Peter Latz calls
The 30 meter highhall
roofof the former vitaliiron
factory a “Technical Can-
opy” and compares it to
Anatural canopy of trees,
intended to offer alarge
number of leisure activi-
ties in the future. Source:
Weilacher, 2007.
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پختگى مىبيند. شهر فضاى به پارك افتاده دور فضاى ارتباط براى وسيلهاى را آن سايت،
ــايت س در دخالت كمترين با حرفهايش كار دوره طول در عقايدش، در او ــدن ش مصمم و
عبور آن از مواقع از بسيارى و نمىدهد قرار اصل را ساختارگرايى التز البته مىشود. مشاهده
مردم حضور زمان، گذشت كه مىداند باز انتهاى و ناتمام طراحى را منظر طراحى مىكند.
وجود علمى جاهطلبى اين ساختارگرايى قلب در كند. تكميل را آن مىتواند فضايى تجربه و
كشف را بشر فرهنگى و اجتماعى اعمال كليه شالودهاى نظامهاى و قوانين رمزها، كه دارد

10و11). (تصاوير 89:1385)؛ (كوپال، كند

جمعبندى
تزريق با منظر ــك ي و كرد خراب كامل را آن ــوان مىت صنعتى ــايت س يك ــاى احي در
كه درحالى كرده آن ــن جايگزي را بود، خواهد عام مقبول كه ــيك كالس ــازى باغس عناصر
در و مىشود آغاز معمار معنايى و ذهنى مقوالت با كه بدانيم روندى را منظر معمارى اگر
ذهنى و معنايى بازخوردى آن از ــب مخاط و مىانجامد صورى و عينى مقوالت به ــت نهاي
ــرى س يك ــاس براس طراحى و خاص فرد يا مكان هر ارزش گرفتن ناديده ــت، داش خواهد
به متن خواننده به ساختارگرايى در كه علىالخصوص بود، نخواهد ارزشى با كار ثابت قوانين
ايجاد بر عالوه توانست پروژههايش طراحى در التز پيتر مىشود. توجه مهم عامل يك عنوان
شيوهاى شهر، ساختار و سايت بين خوب ارتباط و جذاب و متنوع كاربرىهاى با فضاهايى
نوع مرهون بيشتر او پروژههاى موفقيت دهد. ارايه ــاصنعتى پس سايتهاى ــازى بازس در نو
در آغاز از كه رويكردى برمىخيزد، ساختارگرايى فلسفة از كه است خاصى زيبايىشناسى

است متبلور نيز پروژهاش آخرين در تكاملى سيرى در و بوده مطرح پروژههايش
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قوى ارتباط در پارك : تصوير8
اطرافش مسـكونى بناهاى بـا
دورا، پارك است. شده طراحى
فاطمه : عكس ايتاليا. توريـن،

.2011 رابط، حكيم
Pic8. Linking the park with
the housing development
.photo by: Fateme Hakim
rabbet, 2011.

چند جمعى فضاى : تصوير11
تورين، دورا، پارك عملكردى.

استمپا. ال : عكس ايتاليا.
Pic11. Parco Dora for pub-
lic infrastructure that can
be used on a daily basis.
Photo by: La Stampa.
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ورودىهاى از يكى : تصوير9
ايتاليا. توريـن، دورا. پـارك
رابط، حكيم فاطمـه : عكس

.2011
Pic9. The architectural
and garden design of the
sunken tranquility garden
on the Harbour Island
borrows unmistakably
from historical models.
Source: http//:statics/pan-
oramio.com, 2011.
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