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منظر معمارى تعريف و ــگاه جاي اخير دهه ــك ي در
كمبودها چه است. شده بنيادين تحوالت دچار شهر با نسبت

است؟ آن موجب 21 قرن شهر در اساسى ويژگىهايى و
تمامى همانند منظر معمارى پروژههاى كه ــت اس بديهى
حال اين با ــت. گرفتهاس قرار آينده دل در عمرانى طرحهاى
به عمل جامه پيشين، طراحان نسل پندار با طرحها ــتر بيش
ــه مقايس و بوده ديدنى همواره پروژهها اين ــاند. مىپوش خود
دوران طرحهاى نه ميانگين، طور به كه پروژههايى مىشوند؛
كارى استمرار و تداوم وجه هيچ به نه و مىدهند نشان را خود
مىگذارند. نمايش به را طراحان و برنامهريزان پيشين نسل

طور (به ــبز س طبيعت در ــهر ش يك از كه ايدهآلى ــر تفك
به تبديل اجرا، از پس داشت، وجود گسترده) شهرهاى مثال
آرمانها سپس گرفت. قرار انتقاد مورد شدت به و شد كابوس
شهريت) و فشردهسازى (همانند جديدى ــماندازهاى چش و
و تنك ــهر ش همچنان آنها موازات به وليكن ــدند، ش مطرح

مىشد. ساخته گسترده
يك هم آن - ــى دگرگون ــت، نادرس ــاى پنداره از ــى يك
در ــان، يكس عملكرد و وقايع ــان همزم - پايهاى ــى دگرگون

است. متفاوت مناطق از بسيارى
ايدئولوژىها حاضر، حال تا بيستم قرن آغازين سالهاى از
به ماندهاست. پابرجا ــهر» «ش سبزكردن دستورالعملهاى و
در يا و ــبز س فضاهاى با ــايع ش بيمارىهاى رفع مثال، ــور ط
علت به امكان، حد تا و ــزرگ ب ــى مقياس در بايد ديگر جايى
سطوح در فردى توليد نوع يك جنگ، از ــى ناش كمبودهاى
وجود نيز امروز تا رويكرد اين كه شود ــازماندهى س كوچك

دارد.
پيشساخته، صنايع و سازى استاندارد گسترش با همزمان
عنوان به مىكردند. ترويج و تشويق را طراحى ــطح س ارتقاى
به كه مىشد فراهم امكان اين تازهكار باغبان يك براى مثال،
بسازد. را باغچهها زيباترين محصوالت، اين كمك با و آسانى
منظر معماران كارهاى نمونه در خصوصى باغچههاى طراحى

است. شده بيشتر هم زمان آن از و داشته وجود همواره
بايد منظر، ــاران معم كه ــد مىرس نظر به ــان مي ــن اي در
ــهروندان ش زيرا درآورند. اجرا به هدفمند را جمعى فضاهاى
به خواستار و داشته را ــتر بيش ــفافيت ش انتظار مورد، اين در
حقيقت، در هستند. خود گروهى خواستههاى پيوستن تحقق
يك عنوان به مردم طرف از فضا يك براى طراحى ــنهاد پيش

مىشود. تعبير پايهاى دگرگونى

برخالف ــاصنعتى پس پاركهاى ــد مىرس نظر ــه ب
از بيرون واقعيت ــا ب تضاد در كه 20 و 19 ــرن ق ــاى پاركه
جامعه شرايط از واقعى بيانى مىگرفتند، شكل شهر در خود
هويت "نسبت جنبة كدام بر شما دارند. 21 قرن در ــهرى ش

مىكنيد؟ تأكيد خود" جامعه با منظر اين
پارك كه بود مدعى مىتوان الذكر، فوق موارد به توجه ــا ب
وجود، اين با دارد. جامعه با واقعى ارتباطى پساصنعتى، دوران

كه است اطالعات و فضا كمبود ــتر، بيش كه باورم اين بر من
هدف با كه تأسيساتى راستاى در مىدهد. نشان را خود تأثير
جذب مشتاقانه زشت، عناصر شدهاند، ساده آسان، نگهدارى
داده تطبيق نازيبا، عناصر ــن اي كارگيرى به ادامه در و ــده ش
دقيقتر، عبارت به يا و پارك پديده ترتيب، بدين ــوند. مىش
از ــخصى مش نمونه نورد ــبورگ- دويس پارك از بخشهايى
نسبت صنعتى عناصر اين، بر عالوه است. رويكرد اين ــرح ش
كه هستند ــتحكم مس آنچنان رنگ، ــبز س طبيعى مناطق به
ندارد. اعراب از محلى آنها براى خشن كاربرىهاى و حوادث

منظر در موجود ــر عناص از بعضى داريد ــول قب ــا آي
حس و نيستند خوشايند و لطيف وجه هيچ به ــاصنعتى پس
حفظ عناصر ــن اي تا ــت كافيس تنهايى به مردم ــكاوى كنج
حساب به عناصر اين كردن بزك اين، مثل كارهايى ــوند؟ ش

نمىآيد؟
آن نمىتوان كه آنجايى دارد؛ ــود وج همواره ــكاوى كنج
كه مىگذارد ميدان ــه ب پا جايگزين اقداماتى كرد، ــاء ارض را
اماكنى به بار يك اگر نيست. هم مناسب و مطلوب ــه هميش
خواهيم مىشوند، داده اختصاص پاركها براى كه كنيم نگاه
انتخاب اماكن طبيعىترين و متنوعترين ــن، زيباتري كه ديد
وجود كيفيتهايى ــن چني با ــى زمينهاي ديگر ــوند. نمىش
خرابههاى ــه، زبال دپوهاى ــد، مىمان باقى كه ــه آنچ ندارند.
ما كه هستند آهنى خطوط همچنين زبالههايشان، با صنعتى
هدايت شهر دل در ساختهنشده زمينهاى آخرين سوى به را
براى هستند، مرج و هرج پر ظاهر به كه فضاها اين مىكنند.
داده اختصاص منفى كيفيتى با فضاهايى رديف به بار ــن اولي
جداناپذير بخشى عنوان به را آنها مىتوان سختى به شدهاند.
نكردن طراحى ديگر امروز اما كرد. تصور ــهرى ش استفاده از
غير امرى آن از ــردارى بهرهب ــدم ع و ــت زش يا آلوده اماكن
نمادهاى به نوسازى رويكرد با نمىتوان و ــت اس هوشمندانه

نگريست. تخريب سابق

شامل پساصنعتى سايت يك طراحى و برخورد روند
است؟ خاصى ويژگىهاى چه

ــتاى راس در صنعتى ــاى پروژهه ــاص خ ــاى ويژگىه از
تنوع احاطه دارند، وجود پيرامونشان هنوز كه ناشناختههايى
موجود دانش گرفتن نظر در با تحليلى برنامهريزى اطالعات،
ارتباط در اغلب آنها است. بىپيرايه و ساده طراحى انتها در و
پرواضح دارند. قرار مناسب مكانى در اطرافشان شهرى بدنه با
فعاليتهاى و تاريخى آثار فرهنگى، نهادهاى تركيب ــت اس

مىشود. سبب را شگفتىهايى تفريحى

منظر و ميراث از اليهاى عنوان به پساصنعتى منظر
اين وجه بهترين به مىتوان چگونه مىشود. شناخته فرهنگى

داد؟ قرار شهر امروز زندگى جريان در را فرهنگى منظر
- فرهنگى ميراث سطح در را پساصنعتى" منظر "معمارى
در متأسفانه كرد. خالصه مىتوان – هست كه آنچه عبارتى به
يادگيرى روند يك مىافتد. اتفاق مطلب اين خالف واقعيت،
مكان و فضا طبيعت، مفهومى ُبعد خرابهها، و باقىماندهها ــا ب
ميدانگاه ــبورگ-نورد دويس پارك در ــد. مىده ــترش گس را
قالبگيرى صفحات با (Piazza Metallica) مشبك فلزى
سمبل به هستند، اكنون كه همانطور (ريختهگرى) غولآسا
جاودانگى به اشارهاى با - علفزار يا و جنگل همانند - طبيعت

مىشود. تبديل
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تعاريف، و داد ترتيب آلمانى زبان به التز پيتر با را مصاحبهاى آلمان، دارمشتات در معمارى صداى گروه همكارى با منظر مجله 2011 نوامبر در
شد... جويا شهروندان زندگى و شهر در آنها نقش و پساصنعتى سايتهاى و منظر معمارى با برخورد در را او تجربيات و رويكردها
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