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  ) بيان مساله يك

به كار گيري اصول پاليمپسست در طراحي بدنه هاي تاريخي شهري: عنوان  
)نمونه ي موردي سر در كارخانه كبريت زنجان (  

با توجه به اهميت هويت در شهرها و بناهايي يادماني كه مي توانندبا توجه به اهميت يافتن روز افزون مقوله 
را زنده نمود  هويت در شهرها و اينكه چگونه مي توان به شهرها هويت بخشيد و يا هويت از دست رفته آنها

سبب گرديد تا طراحان فضاهاي شهري به فكر بازنده سازي اماكن تاريخي و بناهاي يادبودي بيفتند كه در گذر 
سال ها مورد بي توجهي قرار گرفته و گرد فراموشي بر روي آنها نشسته است فضاهايي كه در گذشته باالترين 

لبدي كهنه از آنها بر جاي مانده است گذشت سالها و پيشرفت سطح از نظر كالبد و محتوا بودند و امروزه تنها كا
سريع علم و تكنولوژي در دهه هاي اخير مسبب تغيير ذائقه مردم به سمت تجدد و توجه به آن چيزي شد كه 
نشاني از مدرنيته و نوگرايي داشت حاصل اين پيشرفت ها انقطاع گذشته وكم رنگ شدن سنتها و چيزهايي بود 

تند نه تنها هويت بخشي نمايند بلكه اين توان را نيز داشتند كه فضاهايي باشند جذاب براي كه مي توانس
اما موضعي كه در اين مقاله سعي شده به آن بيشتر توجه . شهروندان و گردشگراني كه از شهرها ديدن مي كنند

ي ديروز است استفاده از طيف شود بهره گيري از تكنولوژي امروز براي زيبا سازي و باز گرداندن هويت به فضاها
هاي نوري متنوع در قالب نقوشي طراحي شده كه همچون لباسي زيبا كالبدي بي روح وسرد بناهاي قديمي در 
بر نمي گيرند و جاني دوباره به اين فضاها و هويتي شايسته به شهرها مي بخشند از روشهاي به روزي است كه 

نيا باز نموده است و هر سليقه و ذائقه اي را پاسخگوست طراحان به جاي خود را در شهرهاي بزرگ و جذاب د
فضاهاي شهري با علم به اينكه اين روش هم تنوع بااليي دارد و هم داراي پويايي و جذابيت خاصي است از نظر 
هر بيننده اي را به سمت خود جلب مي نمايد ودر نهايت شيوه اي ارزان و مطابق با ساليق امروزي است سعي 

راهي كه مي توان در ايران نيز با استفاده از تجارب جهاني . گسترش آن در فضاهاي شهري گذشته مي باشد در
  )نگارنده(.پي گرفت و آن را در بناهاي قديمي اين خاك بومي ساخته و استفاده نمود
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  ) دوبيان مساله 
  شهر منظر گيري شكل در پايدار توسعه نقش بررسي: عنوان

  )پايداري شهر منظر(
 مهم زير در هستند خود خاص هاي پيچيدگي و ها يگستردگ داراي ها انسان زندگي محل عنوان به شهرها
  :شود مي مطرح شهر در موجود هاي چالش ترين

 گفته است گرديده ارائه شهر بصري محيط و خيابان اهميت وصف در كه عباراتي ترين دقيق از يكي شايد.1
! آن هاي خيابان آمد؟ خواهد خاطر به چيز چه انديشيد مي شهر به وقتي“: گويد مي او باشد؛ جيكوبز جين

 خسته و زشت شهر هاي خيابان كه زماني و سرزنده، شهر آن باشد جالب و زيبا شهر هاي خيابان كه هنگامي
 پديده " و "انسان" تماس سطح شهري، منظر اساساً ".شد خواهد آورده خاطر به آور مالل شهر آن باشد، كننده
 مي شكل آن تأثير تحت شهروندان محيطي رفتار و عواطف دانش، از توجهي قابل بخش رو اين از و است "شهر
 در اوقات برخي كه است اي اندازه به شهر، پديده و انسان ميان واسطه عنوان به شهري، منظر اهميت. گيرد

 1387 گلكار( تاس) ذهني و عيني منظر( شهري منظر مديريت شهري طراحي" اند گفته شهري طراحي تعريف
  .)2ص 

 قرن بشر روي فرا چالش ترين مهم پايدار شهر و شهري پايدار توسعه براي تقاضا شهرها گسترش و رشد با.2
 امتيازات هم بتواند كه شهر از شكلي آن يعني آل ايده شهر يافتن براي جو و جست و است يكم و بيست

 دهه در .است بودهه شهرسازان توج مورد گذشته از كند بيان را شهري زندگي سالم روحيه هم و تكنولوژيك
 در اكولوژيكي هاي بحران برخي بروز و محيطي يستز ياه نگراني فزاينده رشد به توجه با بيستم قرن پاياني
 پايدار شهري فرم" هك اين به را خود جاي آل ايده شهر فرم يافتن براي جو و جست محيطي، ناپايداري نتيجه
  .)1ص  1381يمثنو( تاس داده "است؟ كدام

 سياسي كار دستور در رسمي طور به " پايدار توسعه" مبحث محيطي، زيست جدي مسائل طرح دنبال به .3
 طراحي گفتمان جمله از ها گفتمان همه پايدار، توسعه پارادايم.  گرفت قرار عضو كشورهاي و ملل سازمان
 طراحي در اكولوژيكي مفاهيم كاربرد پردازان نظريه از يكي ،"كلتورپ پيتر" داده قرار تأثير تحت را شهري
 محيط زيباشناسي به پرداختن از فراتر چيزي شهري، طراحي". كند مي تعريف چنين را رشته اين شهري،
 وكار سر اي شهري هاي مكان نگاهداري و خلق با شهري طراحي.  است آن عناصر هنرمندانه استقرار يا و شهري
 شده تلفيق يكديگر با جمعي زندگي و اقتصادي رفاه اكولوژيك، مسائل به مناسب هاي پاسخ آن در كه دارد
  . )14 ص 1387 گلكار("دباش
 تاثيرگذار شهري طراحي در اكولوژيكي مسائل و پايدار توسعه كه اين به توجه با و شده گفته مسائل هب توجه اب

 مي شهر پديده  و انسان تماس سطح شهري، منظر و است شهري منظر مديريت خود شهري طراحي و است
 مي اتفاق چگونه و نحو چه به  تأثيرگذاري اين كه آن حال ستا تاثيرگذار شهري منظر بر پايدار توسعه لذا باشد
  .دارد تأمل يبس جاي دهد مي قرار خود تأثير تحت را آنز ا ميزان چه افتدو
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  ) هسبيان مساله 
  و طراحي شهري) هاساختمان(بررسي ارتباط بين محصوالت معماري : عنوان

درنهايت كل  هايي از شهر وها و بخشطراحي شهري از چند پروژه با احداث چند ساختمان شروع و به محله
گذارند، اما اكثر معماران ها بر محيط اطراف خود تاثير ميساختمان يرسد همهبه نظر مي. شهر ختم مي شود

معماران ساختمان ها را براي كارفرمايان . كنندعمومي دارد توجه نمي يبه اين كه كارشان چه تاثيري بر عرصه
ت عموم مفهومي ندارد، مگر اينكه سود آوري پروژه را باال مشخص خود مي سازند به همين دليل براي آنها خواس

منتقدان معماري در چهار حالت، طراحي يك . ببرد و يا اينكه در مقررات ساختمان سازي پيش بيني شده  باشد
نخست زماني كه ساختمان. دانندساختمان يا مجموعه اي از ساختمان ها را با اهداف طراحي شهري همسو مي

ي نسبت به زمينه ساخته شده خود عنايت دارد، دوم در حالتي است كه ساختمان براي توسعه ها تا حدود
شهري به عنوان يك محرك كار كند و سوم هنگامي كه تسهيالتي كه به صورت سنتي در يك محله يا شهر قرار 

ين ساختمان در مي گيرد، در يك ساختمان واحد چند عملكردي قرار گيرد و بالخره چهارم زماني است كه چند
  . يك مجتمع باشد، يعني پروژه هاي بزرگ معماري

كند، به خود مي افزايد و يا اين زمينه را ايجاد مي ياين مساله كه چگونه يك ساختمان واحد چيزي به زمينه
 آيا ساختمان بايد با محيط اطراف خود پيوند داشته باشد و يا به. طور اساسي در طراحي شهري مورد توجه است

  طور كامل از ان جدا باشد؟ آيا بايد پيش زمينه باشد يا پس زمينه؟  
  
  


