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عصر به را خود جاى آن از حاصل فرآوردههاى و صنعتى انقالب زمانىكه از : چكيده
برخورد و شهر رشد با و گرفت شدت صنعتى رهاشـدهى مناظر به توجه داد، اطالعات
به داشتند، شهر براى حياتى نقشـى زمانى كه صنعتى قطعات شهرى، حاشـيههاى به
در و زيستى گسـترشپذيِر فضاهاى و اكولوژيك شـريانهاى راه سـر بر دغدغههايى
تبديل شهر براى مقياس بزرگ و متفاوت پروژههاى تعريف در پتانسيلهايى حال عين
ماهيتى اكنون قابلاكتشاف، و جديد فضاهاى خلق در باال ظرفيت با اراضى اين شدند.
رها فضاهاى اينگونه است. كرده كسب را شهرى منظر زيبايىشناسى ديدگاه از متفاوت
با فضاها اين واقع در اما برسد بهنظر "بدسيما" ظاهر در است ممكن صنعتى، شده¬ى
فضايى سازمان فرم، از زيباشناسانه عادات زيبايى، باب در دوقطبى و سنتى نگاه تغيير

مىدهند. شكل دوباره نو گونهاى به را فضاها نمايش نحوه و مراتب سلسله حتى و
به شـكلدهنده مؤلفههاى و اليهها موشـكافى با «التز» پروژه اين در ترتيب، ايـن بـه
كنار را نشـانهها اين كرده، بازيابى دقت به حذف و ارزشگذارى بدون را سـايت منظِر
معرفى منظر عناصر ُپراهميتترين بهعنوان را صنعتى ساختارهاى و مىگذارد يكديگر
تفسير موجباِت آزادانه خود، از پيشذهنيت تحميِل هرگونه از فضا خالىشدِن مىكند.
تاريخى عملكرِد هرگونه از دور به را بستر اليههاى و ساختارها از بيشترى ابعاد درك و
شـهرى منظر معاصِر مباحث از نو ادراكى بهسـوى گامى اينترتيب به و مىآورد فراهم

برمىدارد.

فرايندهاى نورد، دويسبرگ پارك التز، پيتر پساصنعتى، زيبايىشناسى : كليدى واژگان
فضا. نشانهشناسى طبيعى،

Aesthetics of abandoned space
Aesthetical analysis of Duisburg- Nord park

زيبايىشناسـى : تصويـر1
پيوندىساختارهاوجدارههاى
و طبيعت نشينى هم صنعتى،
ادراك دگرگونـى و صنعـت

: مأخذ بصرى.
Leppert: 1998.

Pic1. Hybrid aesthetics of
industrial structures and
facades, Juxtaposition of
industry and nature, and
changing of visual percep-
tion. Source: Leppert: 1998.
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Pic6.The open waste wa-
ter canal of the ”Old Em-
scher”, crossing the park
from east to west, was
transformed into a clear
water canal with bridges
and footpaths, exclusively
fed by the clear rainwater.
Source:Leppert: 1998.

روبـاز كانـال : تصويـر6
"ِامِشـر صنعتِى پسـابهاى
غرب به شـرق از قديم"كـه
پاكيزه آب كانال به مىگذرد،
پياده مسـيرهاى و پلهـا با
ويژه طور بـه كه شـد تبديل
تأمين باران پـاك آب از اى

: مأخذ مىشود.
Leppert: 1998.

ساختارهاىفرسودة : تصوير7
و سـازگارى طريق از صنعتى
سـازههايى به جديد ترجمان
اجازه اين كه مىشوند تبديل
كه مىدهنـد مخاطـب بـه را
نحوة تخيالتشـان، طريـق از
را آنها از استفاده و بكارگيرى

: مأخذ كنند. تعيين
www.landezine.com

Pic7. Old industrial struc-
tures are transformed by
adaptation and new inter-
pretation: Fantasy allows
using them in new ways,
to deal with them and to
play with them. Source:
www.landezine.com.
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مقدمه
وى هنگامىكه زندگى، ابتداى از مىيابيم در بشر سكونت پيشينيه و تاريخ بر مرورى با
مقوله با گرفت، پيش را غارنشينى و شد خود براى سكونتگاهى انتخاب و گزينش به مجبور
ديرينة يار با تعامل در بشر و يافت ادامه تاريخ طول در روند اين كرد. پيدا كار و سر زيبايى
طبيعت به ارجاع با را خود ذهنى و مجرد امور چگونه كه آموخت را رسم اين خود"طبيعت"
طبيعت رودرروى گاه و مىرفت ــش پي طبيعت كنار در گاه ترتيب اين به ــد. بخش عينيت
وى زيبايىشناسانه ادراك بود، ــترك مش مراحل اين تمام در كه ــئلهاى مس مىگرفت. قرار
زيبايى از الگوهايى بود. اليهگذارى و اليهبردارى حال در ــته پيوس كه بود اطراف محيط از
نسل به نسل كه مىشدند تبديل (Archetype) كهنالگوهايى به بعضًا و مىگرفتند شكل
مىدادند. شكل را بشر زيبايىشناسى نخستين اليههاى و اصلى نطفههاى و مىشد منتقل
از را زيبايىشناسى بحث انسانمدارى، و ــى آزادانديش باِز فضاى ارمغانآوردن به با مدرنيته
جديدى مرحلة وارد ــت، داش زيبايى به مقدس و رمزگونه كلنگر، نگاهى كه ــنت س دنياى
بىشمارى آنتىتزهاى و تزها كه ــيد بخش ــرعت س را زيبايى كدگذارى و اليهبردارى و كرد

شد. سبب را
مارتين بحث شدهاند. دانسته بنيادين و مركزى نكتههايى نگاه، و ديدن مدرِن فلسفة در
(Das Ge – Stell) مفهوِم نمونههاست. مهمترين از مورد اين در (Martin Heidegger) هيدگر
ــود. مىش آغاز تصويرى حدوِد و ديدارى جهاِن تمايِز از معنا يك به ــرد، ك طرح هيدگر ــه ك
ما دارد. خود در حضورى انگار ــت، ماس از مستقل مىآيد، ما ــم چش به كه ــان آنس جهان،
محدودة در ديدارى دنياى عناصِر ثبِت همواره تصوير مىگيريم. قاب را ديدارى جهاِن اين
(Ge – stell) معناهاى از يكى دنياست. وجودِى گسترة محدودكردن از شكلى و قاب، يك
به سپس و مىگيريم قاب نخست را گشتالت) (هر ــكلى ش هر ما ــت. اس قابگرفتن همين
را وجوديش و بىكران ساحِت و مىبريم بين از را ژرفايش ديگر بيانى به مىآوريم، در تصور
و است كليت كه را آنچه ما كار اين با مىكنيم. تبديل دسترس در و زمانمند ساحِت به
چيزهاست، خلوِص ادراِك پنداِر همواره ديدن مىكنيم. انكار و حذف نيامدنى، در تصور به
دگرگون ديدن از را خود درك بايد پندار اين از گذر براى دارند. وجود خود در كه آنسان

.(26 :1389 (احمدى، كنيم
-Le Co ) لوكوربوزيه ــون همچ (modernist) ــتهايى مدرنيس تاريخ، از ــى جايگاه در
كالبِد در طبيعت جايگاه و تزيينات زيبايِى مورد در (Adolf Loos) لوس آدولف و (busier
واپسزدگى افول، از ــانهاى نش را آن و ــودند گش انتقاد به لب بهتندى، مصنوع، محيطهاى
چندمفهومى و كلنگرانه حالت مدرنيستى، زيبايىشناسى كه آنجا تا ــمردند. برش خيانت و
و جبران براى ادامه، در ــد. ش ــيده كش كالبد قيد به ــمًا رس و داد ــت دس از را خود بودِن
به كه آمد بوجود متفاوتى گرايشهاى ماشينى، انساِن ــتِى طبيعتدوس عطِش فرونشاندِن
گرايشها اين از يكى مىكرد، توجه كالبد ماوراى حقيقتى بهعنواِن زندگى فضاى و محيط
به دست راستا اين در (Frederick Law Olmsted) ــتد المس فردريك بود. منظر معمارِى
در پاركى ــامل ش كه زد ــى انگليس باغهاى از ملهم طبيعتگرايانه و ارگانيك فضايى خلق
سنترال بود. نيويورك شهر آسمانخراشهاى از متراكم بافتى ميان در وسيع بسيار مقياس
از گريز به ــان انس نياِز تا بود ــده ش طراحى (New York Central Park) نيويورك پارِك
نبود، ماجرا تمام اين اما كند. برآورده شهر محدوده در را طبيعت دِل به بردن پناه و ماشين
صورت الزم كدگذارىهاِى سپس و شد مطرح طبيعتگرايانه گرايش با ابتدا در منظر بحِث
قوىتر زمانى امر اين داشت. دنبال به را منظر معاصِر ــى زيبايىشناس كلنگر نگاه و گرفت
با و داد اطالعات عصر به را خود جاى آن از حاصل فرآوردههاى و صنعتى انقالب كه ــد ش
براى حياتى نقش زمانى كه صنعتى قطعات شهرى، حاشيههاى به برخورد و شهر رشدكردِن

-Brow ) شهر قهوهاِى لكههاى : فراگرفتند را شهر كالبد غدههايى همچون داشتند، شهر
بودند. اكتشاف قابل و جديد فضاهاى خلق براى توان از پر كه (field

فرضيه
در التز پيتر و مىكنند ــاب بازت را اليهاى و تركيبى ــِى زيبايىشناس ــاصنعتى پس مناظر
رويكرد ــانى، انس فضايى خلق جهت در منظر ــكلدهنده ش اليههاى امتزاج با پروژههايش

مىسازد. مطرح را جديدى زيبايىشناسانه

شهرى رهاشده و صنعتى مناظر زيبايىشناسى
تخريب و پوسيدگى سمت به بىتوجهى با ــهرى ش متروك و ــده رهاش فضاهاى امروزه
هستند گسترش حال در ــنا ناآش و جديد بافتهاى و رنگها ــتند. هس حركت در زودرس،
ــش درخش از رفتهرفته نمىكند، ترميم و ــازى پاكس را بناها اين هيچكس كه همانطور و
ظاهر مصالح زيراليههاى مىگيرند. شكل جديد بافتهاى و تركها و مىشود ــته كاس آنها
در زنگزدگى مىشوند، شكننده و ترد مصالح مىشوند، جدا پوششى رنگهاى ــوند، مىش
و فرد به منحصر ــطوِح س خلِق به تدريجى ــايش فرس و مىكند ــروى پيش مصالح ــطوح س
طبيعى روندهاى ــط توس ــاخت انسانس فرمهاِى نهايت، در كه مىكند كمك غيرمنتظره
دفرمه، انسان ــط توس كه طبيعى مصالح و ــوند مىش اصالح دوباره و مىگيرند ــكل ش نو از
سايههاى مىشوند. مجزا و جذب طبيعت توسط دوباره شدهبود، گرفته كار به و ــتخراج اس
تكثير به شروع مختلف اندازههاى و ارتفاع با گياهى ــش پوش و كرده پيدا گسترش ــنا ناآش
مؤلفههاى و مىپيچند عناصر و ــيمها س دور و مىگيرند بر در را ديوارها ــطوح س مىكنند،
گماشته آن كنترِل به همت وى كه را انسانساخت منظِر مصنوِع نظِم زمان طوِل در محيط،
تالقى هم با طبيعى" و انسانى "محيط كار و ساز دو اين (تصوير1). مىگيرد چالش به بود
در موفقيت با نهايت در و مىكنند پيدا گسترش باهم همزيستى با و مىيابند امتداد كرده،
مىگيرند. شكل (Human-Built EcoSystems) ــاخت انسانس اكوسيستمهاى محدودة
توسط وضعشده ــِى هندس محدودههاى ــط توس هم فضاها طبيعىترين حتى جايىكه در
صرفًا و كنترلگر زيبايىشناسِى نوعًا امتزاجى، فرآيندهاى اينگونه مىشود. كنترل انسان،
را زيبايى رايِج معيارهاى حقيقت در و مىكشد چالش به شدت به را ــتى مدرنيس كالبدنگر

(تصوير2و3). مىكند تحول دچار
سيما" "بد نسبتًا ظاهر در است ممكن صنعتى، رهاشدة فضاهاى اينگونه زيبايىشناسى
بااليى بسيار زيبايىشناسانه باِر حاوِى متفاوتبودن، دليِل به بهطورعكس اما ــد برس بهنظر
ُبعِد همزمان و كرده تحول دچار را زيبايى به سنتى و عرفى نگاه كه خاطر بهاين مىباشد.
عاداِت واقع در مىكنند. تقويت را (Semiotics Of Space) فضا ــِى نشانهشناس غنىشدة
اينگونه در فضايى نمايِش نوِع و فضايى سازماندهِى بصرى، تحسيِن فرم، از زيبايىشناسانه

.(Edensor, 2005: 76) مىگيرند شكل دوباره فضاها
است، يافته نظم محيط در انسان توسط آنچه هر پساصنعتى منظر مقولة در حقيقت در
غيرمنتظره گرفتن قرار ازكناِرهم و ــود مىش بازبينى دوباره محيط از ديگر ُبعدى ــِت بهدس
را فضا به انسان تحميلى آرايش و نظم كه مىآيند پديد چشماندازهايى محيط، مؤلفههاى
برده بين از را اشيا و بافتها رنگها، تفكيك مرز كه مىدهد شكل را فرمهايى مىزند برهم
ساختارهاى اينكه برخالف مىشوند. سبب را غريبى و نامتجانس آميزشِى زيبايىشناسِى و
دربرگيرند، رايج عناصر و شكلها با را وابسته و مرتبط فضاهاى تا شدهاند طراحى صنعتى
نوع و شكستند را ــاختارها س اين نظم و كار و ــاز س زمان، طول در آنها از بهجامانده بقاياى
طراحان حالىكه در و بينبردند از را القايى فرماليتة نظم و دادند تغيير را خود بستر با ارتباط
مىگيرند، بهكار فرمى، تصورى القاءكردِن ــراى ب را خود تالش تمام فضا ــكلدهندگاِن ش و
مىكنند. عمل آنها با تضاد در دقيقًا صنعتى ــدة رهاش فضاهاى متناظر جذابيت و ــش كش
ماده، بافت، فرم، در موجود تضاِد در بودن، متفاوت ــمت س به تمايل صنعتى ويرانههاى در
كه مىافتد نيروهايى بهدست بوده مصنوع ابتدا در كه ساختارى آنهاست. تجزيه نوِع و شكل
محصولى چنين توليدكردن دوباره و دستآوردن به و است آن آورنده بهوجود هدِف ماوراى

.(Pashley, 2009: 19) است تجديدناپذير و غيرممكن كامًال انسان براى
پزشكى علوم در مثال براى كه است توضيح قابِل چنين زيبايىشناسى اينگونه به تمايل
قوىتر وى بدِن ايمنى سيستم مىگيرد، قرار سختىها معرض در ــان انس بدن هنگامىكه
تعبيرى به ــود. مىش ــتر بيش بدن مقاومت و ــيارى هوش درد، تجربة با و مىكند ــت مقاوم
خارج "خودمدار" ــتم سيس از ــان انس آنها در كه ــتند هس درخور فضاهايى فضاها، اينگونه
(Stimulus of Space) فضا انگيختارهاى به ناآشنا محيط با رويارويى لحظات در و مىشود
در مىشود. منجر خود اطراف محيط از وى حواس هوشيارى به امر اين و مىشود حساس

ترجمـان بـا : تصاويـر4و5
جديـد تركيـب از دوبـاره
با موجود صنعتى قطعههـاى
منحصر منظر التـز يكديگر،
صنعتى سايتهاى را بفردى

: مأخذ آورد. وجود به
Weilacher: 2009.

Pic 4, 5. Re – interpreted
with a new syntax, pe-
ter latz interlaced exist-
ing fragments into a new
“landscape”. Source: Wei-
lacher: 2009.
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از فراغت حاصل كه زيبايىشناسـانه ُعرف كشيدن بهچالش
منظر و نمىشود موجب را يگانه و واحد برداشتى است، ذهنيت
زندگى از موجود فرآوردهاى با مواجهه در را انسان شـده، توليد
متوجه است ممكن وى فرايند، اين طِى كه مىدهد قرار انسانى

شود. فضا از گوناگونى انگيختارهاى
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راهكارها، مىتواند عادى شرايط به ــبت نس شگفتانگيز و نامساعد ــرايط ش با مواجهه واقع
كمك وى ــهرى ش زندگى محيط به ــى معنابخش به كه كند توليد را مباحثى و ــا چالشه
پذيرفتن و ــود ش ــويق تش ــهرى ش زندگى ُعرفهاى از انتقادى رويكردى ــمت بهس و كند
كامًال منظِر يك وجوِد الزمة ــداد انس دشوارى، ناخالصى، چون ــانهاى زيبايىشناس مفاهيم

.(Pashley, 2009: 20) مىشود مخاطبمحور

پساصنعتى مناظر از التز پيتر رويكردهاى و دويسبرگ-ُنورد پارك
پروژههاى ــتين نخس از 1989 ــال س در Duisburg-Nord)) ــورد ن ــبورگ دويس پارك
بينالمللى سطح در كه بود شهروندان و شهر زندگى به صنعتى متروك فضاهاى بازگرداندن
منحصر مسابقه بود. سايتهايى چنين براى منظر معمارى جنس از مناسب پاسخ دنبال به
معماران منتخب گروه 5 شركت و بينالملى داوران هيئت با پارك طراحى متفاوت و فرد به
در خود نوآورانه كانسپت ارائه با التز پيتر نهايت در شد. برگزار دنيا سراسر از مطرح منظر
امروز ربود. السوس برنارد چون منظرى معماران از را سبقت گوى فضاهايى چنين با برخورد
برخورد از موفقى نمونه نورد، دويسبرگ پارك پروژه، اجراى از سال بيست از بيش گذشت با

(تصاوير4و5). مىگذارد نمايش به را پساصنعتى سايتهاى با منظرين
صنعتى سايتهاى اكتشاف معمول، گردشگرِى فضاهاى برخالف Peter Latz)) التز پيتر
گردشگرى متداوِل ُعرف از حاصل محافظهكارانة برنامهريزى از فارغ را ــهرى ش ــده رهاش و
ترجيح را سايت از برترى نظرگاِه هيچگونه وى دويسبرگُنورد پارك پروژه در ــت. مىدانس
مىتوان كه ــت اس اين پارك اين موفقيت مهم داليل از يكى مىكنم فكر ــن م : ــد نمىده
Lubow,) خاص نظرگاه يك از صرفًا نه و كرد ادراك ارجحيت بدون نقطهاى هر از را منظر
بىرابطه منقطع، بهنوعى حركتها پروژه اين در .(2004: The Anti-Olmsted, para 12
تلفيق حسآميزى نوعى با باشند فريبنده دور از اينكه بهجاى و هستند مخاطرهانگيز ذاتًا و
ساماندهى را گردشگرى توِر يك آن پيراموِن بتوان كه برترى منظرة هيچ پارك در شدهاند.
كدگذارى اغلب ديدها و ندارد وجود واضح بهطور داشت، را آن به خيرهشدن انتظار يا كرد
در موجود نمايشگونه زيبايىشناسِى با مطابق چيزى يا خريدن براى چيزى آنجا نشدهاند.

(تصوير6). ,Edensor)؛ 2005:95) ندارد وجود گردشگرى فضاهاى
اينگونه بودن عملى ميزان شد، گفته سايتها اينگونه توانمندىهاى و مزايا حالىكه در
فردى به منحصر چيز هر مثال طور به دارد. ــتگى بس گوناگونى عوامل به ــهر ش در پروژهها
و زمينهها بهسوى را آن نتوانستند جامعه ُعرفهاى و متداول ارزشهاى اينكه از پس تنها
است آن نشانگِر اين مىشوند. ارزشى بار داراى دهند، ــوق س جامعه در موجود ــترهاى بس
است نيازمند ارزشگذارى و بازبينى مراحل به فرد به منحصر ــايِت س يك ــودمندى س كه
متقاعد به نوبت سپس مىگيرد. صورت آن ارزش ــخيص تش توانايى كه كسى ــط توس كه
شده ايجاد حسى تأثيرات ــت. هس ــى ارزش بار داراى چيز، آن كه ــد مىرس ديگران كردن
ويرانى حالت در اغلب ــت. اس فرد به منحصر سايت هر به بسته ــايتها س اينگونه ــط توس
فضاست همان به وابسته ــتقيمًا مس ناآشنا صداهاى و ــطوح س بافتها، ــايتها، س اينگونه
و غيرارادى عكسالعملهاى از طيفى حالت اين ندارد. وجود ــده ش مراقبت فضاهاى در كه
فضا با درگيرى در انگيختارهايى توسط كه برمىانگيزد مخاطب در را ــنا ناآش بازخوردهاى
جديد تجارب از منتِج يا و ذهنى خاطرة نوعى از ــته برخاس ــت اس ممكن و ــود مىش ايجاد
جهتدهِى غياب در كه است آن تأثيرات اين همه اشتراك وجِه اما باشد. فضا در يافته رشد

پـارك، تمـام : تصاويـر8و9
بــراى بــزرگ زمـيـنـى
مـاجراجويانـه فعاليتهـاى

التز. مايكل : عكس است.

Pic 8, 9. The whole park
is a big adventure play-
ground. Photo by: Mi-
chael Latz.
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متاليكا، ميـدان : تصويـر2
نوعـى پـارك، از نمـادى
سـاختارهاى از دگرديسـى
به صنعتى خشـن و سـخت

: عكس عمومى. پارك
همكاران. و التز پيتر

Pic2. The Piazza Metal-
lica is the symbol of this
park, a metamorphosis of
the existing hard and rug-
ged industrial structure
into a public park. Photo
by: Latz + Partner.
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تعريفشده فضاى به نسبت كه مىشود، آن محتواى و محيط تفسيِر به مجبور فرد فضايى،
در مىآورد. وجود به شخصى و آزادانه ادراِك براى كمترى محدوديِت رايج، شدة محدود و
آرايِش و مراتب سلسله حاوِى كمتر اُبژهها ادراك نمايش، معموِل شيوههاى و مالكيت نبوِد
تهى ُعرفى ارزشهاى و عملكرد هرگونه از كالبد گويى فضاها، اينگونه در ــت. اس ــوم مرس
تعصب و پيشذهنيت هرگونه از دور به تفسيِر اجازه مىشوند، ديده حالىكه در و مىشود

مىدهد. مخاطب به را
اُبژهها كه بود آن درصدد هدفمند گونهاى به ُنورد ــبرگ- دويس پارك پروژة در التز پيتر
قادر است ممكن مخاطب كه ــند باش (Multiple References) چندگانه ارجاعات حاوى
تصور مىشود، پارك وارد كس هر : كه مىكند اشاره جايى در و نباشد يا باشد آن درك به
امروزه است ممكن كه صنعتگرى مىكند. پيدا ديگرى شخص به نسبت را پارك از متفاوتى
ممكن كه كسى يا باشد فضا از نوستالژىاش دادِن توضيح حال در پارك در خود نوة بههمراه
در التز پيتر انديشة نوع باشد. ــده ش پارك وارد آهن ذوب كورههاى مطالعهى براى ــت اس
معتقد او مىباشد. قوى بنيانهاى داراى تئوريك و فكرى مبانى لحاظ از منظر معمارى مورد
اطالعاتى بستههاى ما مىگويد: و ندارد وجود واحد و واقعى اُبژهى يك بهعنواِن منظر است
و مىرسيم ــخصى ش دريافتى به خود ذهن در ــپس س و مىكنيم گزينش اطراف محيط از را
تلفيقى فرآيند اين در اطالعاتى بستههاى قراردادن كناِرهم از را خود خاِص شيوهى فردى هر

(تصاوير7تا9). :Lubow,2004)؛ The Anti-Olmsted, para 11) مىگيرد. پيش

نتيجهگيرى
مىكند، مصرف و توليد پيوسته بهطور را فرآوردههايى كه سرمايهمحور سيستم گسترش با
خواه و هستيم روبرو صنعتى و شهرى ــده رهاش فضاهاى از پيشرونده چرخهاى با همواره
به آنها با مواجهه ضرورت و برمىگيرند در را شهرهايمان منظر از قسمتى قطعات اين ناخواه
از متفاوت نگاهى نيازمند و بوده انكار غيرقابل آنها ظرفيتهاى تمامى با متناسب شيوهاى
مشتركالمنافع وزنه دو بهعنوان را طبيعت و فرهنگ كه است شهرى منظر زيبايىشناسِى
مواقع در و مىآورد ميان به ــخن س ــانى" انس اكولوژى " چون واژههايى از و مىكند مطرح
خود از ديگرى، با ــتى همزيس در تعادل ايجاد جهت در وزنه دو اين از هريك نيز ــرار اضط
برابر در طبيعت طرف از ــش ُكرن اين ــبرگ، دويس پارك پروژة در مىدهند. ــان نش ُكرنش
طبيعت با انسان آبسترة بهعنوان صنعت نشينِى هم از جديد نوعى و مىگيرد، شكل انسان
كامًال رويكردى و مىدهد ــت دس از عمدتًا را خود طبيعتگرايانة نقش مىزند.منظر رقم را
زيبايىشناسِى لحاظ از و مىگيرد خود به ــانى انس جديد اكولوژىهاى حيطهى در تركيبى
حاصل كه زيبايىشناسانه ُعرف كشيدن بهچالش نوع اين ــكند. مىش درهم را ُعرف بصرى
بهگونهاى منظر محيط و نمىشود موجب را يگانه و واحد برداشتى است، ذهنيت از فراغت
فرايند، اين طِى كه مىدهد قرار انسانى زندگى از موجود فرآوردهاى با مواجهه در را انسان
از دور به و زيركى با التز پيتر شود. فضا از گوناگونى انگيختارهاى متوجه است ممكن وى
دويسبورگ- پارك در تفرجى، اهداف با ــايتهايى س طراحى در معمول محافظهكارىهاى
با و مىگذارد ــش آزماي بوته به منظر معمارى در را ــى نوين ــى زيباشناس و ــپت كانس نورد،
به هم، كنار در آنها از ــتفاده اس و منظر به ــكلدهنده ش اليههاى تمامى ــيدن كش بيرون
از دور به را، مخاطبين از ــيعى وس گروه ــانه زيباشناس ــات گرايش و حس ناخودآگاه صورت

است گفته پاسخ مدرنيستى، قطببندىهاى
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بـلـوكهـاى : تصويـر3
كـف در شـده قالبگيـرى
طبيعت بـا مرور بـه ميدان،
جزوى خـود و يافته انتـزاج
: عكس مىشـود. طبيعت از

التز. مايكل
Pic3. metallic tiles in
piazza Metallica live in
their natural way. Photo
by: Michael Latz.
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