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تصویرسازی منظر در شهرسازی فرانسه
()۱۹6۰-۱۹7۰
پژوهــش حاضــر ،بــا ابعــاد دوگانــه تاریخــی و معرفتشناســانه ،ابتـدا مختصـرا ً
بــه دریافــت منظــر شــهری و جایــگاه ایــن مفهــوم در مداخــالت ســاماندهی و
همچنیــن بهعنـوان ابـزاری بـرای تحلیــل شــهر در ســه دورة زمانــی از  19۶0تــا
اوایــل  1980میپــردازد؛ ســپس بــا بررســی آثــار عکاســی و ســینما بهعن ـوان
ابزارهــای منظرینســازی ،جایــگاه تصویرســازی در منظــر شــهری را مطالعــه
میکنــد .ایــن مطالعــه بــر پایه ســه گروه ســند اســتوار اســت  :گــروه اول شــامل
مجــالت تخصصــی معمــاری ،شهرســازی ،منظــر و رســالههای دکتــری؛ گــروه
دوم مجموعــهای از پروژههــای تخصصــی منظــر کــه صورتهــای طراحــی در آن
نمــودار اســت؛ گــروه آخــر دو مجموعــه عکــس و منتخبــی از فیلمهایــی اســت
کــه بیــن ســالهای  19۵7تــا  1974ســاخته شــدهاند .عکاســی و ســینما بــه
طــرق گوناگــون از مســتند نــگاری منظــر و قرائــت آن گرفته تا ایجــاد خالقیت و
ایفــای نقــش بهعنـوان ابـزاری بـرای مشــارکت مــردم و خوانــا کــردن شــهر نــزد
جمعیــت غیرمتخصص ،نشــاندهندة تمامعیــار جایگاه تصویر در منظر شــهری
هســتند .مطالعــۀ ارتبــاط ایــن شــیوههای هنــری بــا حوزههــای تخصصی شــهر
و منظــر گام مهمــی در شــناخت تاریــخ منظــر شــهری به شــمار مــیرود.
فردریک پوزن
دکتری علوم زبانشناســی ،اســتاد
مدرسه ملی عالی معماری پاریس ـ
ب ِل ویل.
frederic.pousin@wanadoo.fr
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واژگان کلیدی | تصویرسازی منظر ،منظر شهری ،شهرسازی فرانسه ،عکاسی ،سینما.

جســتار

مقدمه | دانش منظر شــهری چنانکه در سالهای  19۵0در
انگلســتان مطرح شــد ،از لحظهای که بُعد منظرین را مدنظر
قرار داد به یکی از مراجع غیرقابلانکار شهرسازی بدل گشت.
«چشمانداز شهری »1بهمثابه یک دکترین شهری بنیانگذاری
شده توسط مجله معماری شهر لندن «آرکیتکچرال ریوییو،»2
مبلغ ســنت معماری جدیدی مبتنی بــر فهم کلی محیط از
طریق تأکید بر تصویر 3شــد که ادراک و جنبش در قلب این
فلسفه و شیوههای برآمده از آن قرار دارند (.)Pousin, 2007
بــه دنبال آن ،طــی دهههای  ۶0و  70دانش منظر شــهری
به ســایر نقــاط اروپا و آمریــکا نیز در زمینههــای معماری،
شهرســازی ،عکاسی و سینما گســترش یافت .در پژوهشی با
عنوان «دریافت منظر شــهری» ( )Pousin et al., 2007فرضیه
پیدایش منظر در ســه گونه مداخله مؤثر در قلمرو فرانســه
شامل مجتمعهای مسکونی ،ساختوسازهای پرتعداد مربوط
به اســکان گردشگران و زیرســاختهای جادهای مطرح شد.
علیرغــم اینکه برای اجرای مداخالت فــوق ،معماران منظر
مستقیماً دســتاندرکار نبودند اما بهواسطه نگاه متخصصین
و هنرمندان به اَشــکال ایجادشــده ،نظریه منظر شــهری در
بســترهای ساماندهی شده ،ظهور و توســعه یافت .در همین
راستا ،میبایست نگاهی تحلیلی و انتقادی به این قول معروف
داشت که مداخالت منظرین در فرانسه ،به دور و حتی متضاد
با معماری سه دهه 4پس از جنگ جهانی دوم است.

روششناسی و چارچوب پژوهشی
«سیالیت »۵از مفاهیم اصلی پژوهش است و در ابتدا ،سیالیت
بین بســترهای فرهنگی مطرح اســت که مصداق آن ،تفاوت
معنایی چشمانداز شهری انگلیسی با منظر شهری محیطهای
تخصصی در فرانسه و پس از آن در ایتالیا است .سپس سیالیت
میان دیسیپلینها و روشها همچنین میان نمودهای مصور ،از
عکاسی تا رسانههای سمعی بصری است.
پژوهش با ابعاد دوگانه تاریخی و معرفتشناســانه ،بر پایه سه
گروه سند استوار است :
 گروه اول شامل مجالت تخصصی معماری ،شهرسازی ،منظرو رسالههای دکتری؛
 گــروه دوم مجموعــهای از پروژههای تخصصــی منظر کهصورتهای طراحی ۶در آن نمودار است؛

 گروه آخر دو مجموعه عکس و منتخبی از فیلمهایی 7اســتکه بین سالهای  19۵7تا  1974ساخته شدهاند.

دریافت منظر شهری در فرانسه
مفهوم منظر شــهری گاه مســتقیماً در مداخالت ساماندهی
تحقق مییابد و گاه تنها ابزار تحلیل و نگاه انتقادی به شــهر
معاصر اســت .جایگاه مفهوم مذکور در ســه مرحله تبیین و
توسعهیافته است.
دوره اول ( 19۶0تــا  )19۶۶معطوف به اهمیت یافتن آن در
ارتباطی تنگاتنگ با مجمتعهای مسکونی است که در حوزههای
تخصصی معماری ،شهرسازی ،منظر و حتی جغرافیا بروز پیدا
کرده است .بین سالهای  19۶0تا  ،19۶4در مباحثات معمارانه،
مفهوم منظر شــهری در ارتباط با شکل و ترکیببندی احجام
مجتمعهای مسکونی توسعه یافت .قدرتهای سیاسی از سوی
خود موضوع زیباشناسی را نیز مطرح کردند .فضاهای بیرونی
مجتمعهای مسکونی به موضوع جدیدی برای معماران منظر
9
بدل شد ،چنانکه ویژهنامه «منظر شهری »8مجله اوربانیسم
( )19۶۵به آن پرداخت .پس از  ،19۶۵منظر شــهری بهمثابه
پاســخی به کاستیهای مجتمعهای مسکونی ظاهر میشود و
فاز دوم این ساختوســازها را از طریق ارتقاء کیفیت فضاهای
مشــترک بیرونی آنها تحت تأثیر قرار میدهد .بهموازات آن،
بحث پیرامون شکل و ترکیببندی این مجموعههای مسکونی
با در نظر گرفتن بســتر طراحی جایگاه مهمتری پیدا میکند
(تصویر  .)1این مسئله در نوشتههای جغرافیدانان (از پَنشمِل
در  19۶3تا َرمبِر در  10)1973همچون نگاهی به این منظرهای
نــو در چارچوب روشــی تحلیلی و انتقادی کــه مجتمعهای
مســکونی را به مفهوم منظر شــهری پیوند میدهد ،منعکس
میشــود .ســینمای این دوره ایتالیا ،معروف به ایتالیاییهای
مــدرن ،11رویکردی توپوگرافیک بــه معنای تصوری توصیفی
و عینی از مکانهای مشــخصی کــه حادثهای در آنها جاری
است ،به فضای شهری دارد.
دوره دوم ( 19۶7تا  )1973معطوف به مداخالت منظرین در
فضاهای بیرونی مجموعههای مسکونی است که امکان توسعه
بســتر و مباحثات تصویری مربوط به نقد این فضاهای معاصر
را در مجله فضای ســبز 12مییابد .این در حالی اســت که در
مقیاسهای متعدد چون پیاده یا ســواره در شهر (تصویر ،)2

بهـــار  139۵شماره 34

19

جســتار

تصویر  : 1ایتو خزوئه ،پروژه فیرمینیِ -ور (آندره سیو ،مارسل رو ،شارل دِلفانت و ژان کلینگو  19۵3ـ  ،)19۶1دید به مجموعه سایت.
عکس .Ito Josué :

جابجایی نزد معماران منظر و سینماگران به یک موضوع اصلی
بدل میشود.
معماران منظر بین ســالهای  19۶8تــا  ،1973مهارتهای
خود را در مداخالت شهری از طریق عمومیت بخشی به آوای
جابجایی پیاده 13بهواســطه طراحی پیادهراه در مجموعههای
مسکونی به اثبات رســانیدند .این آوای شاعرانه البته در قلب
قرائتهای جدید از شهر قرار دارد  :دریافت عمیق از چشمانداز
شــهری انگلیسی در فرانســه و نظریات «کوین لینچ »14بین
ســالهای  19۶7تا  73مطرح کننده موضوع مرکز شــهر و
فضاهای جادهای است ( .)Appleyard et al., 1964چنین تحول
دیدگاهی در آثار سینماگران این دوره نیز از طریق به نمایش
کشــیدن تأثیر زیرســاختهای نوپا بر تصویر شهر (پاریس و
رم) و شــیوههای جابجایی سواره مشهود است .دیگر خبری از
دید به مجموعههای مســکونی در فیلمها نیست؛ نوسازیهای
شهری و شــهری شــدن افزاینده از نقطهنظر زیرساختهای
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جادهای قابل رویتاند.
هنر عکاسی منظر شهری از نظرگاههای کوهستانی که در نگاه
«پیِیر ژولی ،»1۵منتقد و عکاس ،بهعنوان «اشکال تجربی منظر
شهری »1۶شــناخته میشــوند ( ،)Joly, 1974نیز با اختصاص
فضاهای عمومی به کاربریها تغییر میکند .بروز این موضوع
در تخصیص و توسعه «فضای تجربهشــده)Bailly, 1974( »17
و مشــارکت در فضای ساختهشــده ،طی دوره بعد به چشــم
میخورد.
منظر شهری آن دوره که احتماالً تحت تأثیر تفکرات ایتالیایی
به میراث پیوند خورده است ،در بستر شهری مراکز تاریخی و
با رویکرد محافظت از بافت شهری و نه مونومانهای معماری
تحقق مییابد .لذا این مفهوم ابزاری برای نقد نوسازی شهری
نیز هست.
دوره آخر ( 1974تــا اوایل  )1980عمیقــاً معطوف به انواع
مداخالت جدید چون باززندهسازی و پیادهسازی مراکز شهری

جســتار

تصویر  : 2مجله تکنیک و معماری ،شماره  .4عکس از .Y. Guillemaut:
مأخذ .Stoskopf, 1961 :

بــوده و دارای ثبات و قدرت عملیاتی کمتر و رویکرد توصیفی
قویتری اســت .ارزشهای منظر شــهری به جنبه اجتماعی
و ارزشهای شهرنشــینی مراکز سنتی شــهرها (همراستا با
اعتراضات وارده به شهرسازی عملکردگرای دهههای پیشین)،
تمرکزگرایی و مشارکت وابسته اســت .تفکرات آمریکایی در
حوزه هنر ( )Wolf, 2004و دیســیپلینهای ساماندهی فضا در
خوانشهای ارائهشــده از شهر مؤثر اســت .پویایی نقطه دید
18
در ســینما نیز که از طریق نمایش صحنهآراییهای جادهای
بروز مییابد به مسئله اصلی بدل میشود  :توسعه صحنههای

جابجایــی در بزرگراههــا یا بــه نمایش گذاشــتن مکانهای
عملکردی جادهای چون پارکینگ ،پمپبنزین و ...

ابزار منظرین سازی
 عکاسیعکاســی در دو دههای که موردبررســی قرار گرفت ،نشــانه
تمامعیار جایگاه تصویر در منظر شهری است و برای دستیابی
به نتایــج متفاوتی بکار گرفته میشــود  :مســتند نگاری از
تولیداتی که چهره ســرزمین را تغییر میدهند ،مشارکت در
راهبردهای تخصصی بر اساس تشــکیل مرکز اسناد و اشغال
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کرســی مهمی در انتشــارات تخصصی منظر برای تبیین یک
مباحثه تصویری حقیقی .عکاســی همچنین سالهای متوالی
اســت که در بطن کار حرفهای جغرافیدانان خصوصاً نخستین
قرائــت آنها از تولیداتی که منظر را تغییر میدهند قرار دارد
( .)Pinchemel, 1964در حــوزه منظــر ،مداخله عکاســانه در
کروکی حال و هوا 19یکی از موضوعات آموزش نوین منظر در
فرانســه بوده و توسط افرادی که زمانی مفهوم منظر شهری را
از آن خود کرده بودند ،توسعه یافت ( .)Routaboule, 1976در
سالهای  ،1970تأکید بر مشارکت مردم و خالقیت روزبهروز
بیشتر میشود.
عکاســی همچنین بهمثابه ابزار ارتباط در مقیاس وسیع عمل
میکنــد  :توزیع کتاب و مجالت عمومی و کارتپســتال .در
دو دهه اخیر ما شــاهد تغییر شکل حرفه عکاسان بر اثر یک
بحران اجتماعی پیشرونده و عارضه بروز یک عکاســی «غیر
ذهنی »20هستیم؛ مصداق آن دگردیسی این حرفه هنرمندانه
در آمریکای شــمالی و نمود آن در اروپاســت که تغییر زمان
و تغییــر موضوع جزء جداییناپذیر آن اســت و توجه به تأثیر
این جریان بر حرفه عکاســی هنرمندانــی که در تولید منظر
شهری نو دخیل هستند حائز اهمیت است .میان شرح خدمات
عکاسی از سوی کارفرما ،نگاه هنرمندانه عکاس و تولید اسناد
منحصربهفرد عکاســی مناســب توزیع به عموم جامعه (مجله
بهمثابه گونه فرهنگی و حتی سیاسی) ،نقطهنظر عکاسی منظر
در ارتباط با ساماندهی فضا ،جایگاه ویژهای دارد.
21
نمونه مصور این ایدهها در آثار عکاسی «ایتو ُخزوئه » (Milo,
 )2005 & Pousin, 2012کــه با برخی معماران و شهرســازان
دوره سازندگی همکاری کرده (شارل دِلفانت 22مقلد و همکار
لوکوربوزیه) مشــهود اســت .در پروژه «فیرمینیِ -ور »23که
جایزه شهرسازی سال  19۶1را به خاطر کیفیت مثالزدنیاش
دریافت کــرد ،خزوئه با نــگاه خاص خود تأثیــر مونومانتال
ساختمانهای بلندمرتبه و سیلوئت برش آنها را در مجموعه
عکاسی با یادداشتهای مدرنیست ارائه نمود؛ فضای عمومی در
این پروژه تنها از داخل مشاهده میشود ،مانند شهر آمریکایی
که از البی آســمانخراشها به نمایش درمیآید .وی نهادینه
کردن این شهرســازی جدید در منظر که نزد طراحان اهمیت
ویژه دارد و توســط شــهردار وقت «کلودیوس پوتی ،»24وزیر
پیشین دولت بازسازی ( 1948تا  )19۵2و دوست لوکوربوزیه،
به تصویب رسید را نشان میدهد.
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تصویر  : 3روی جلد مجله فضای سبز ،شماره  ،1۵آگوست و سپتامبر  ،18۶8ژاک
سیمون به عنوان مدیر مسئول.
مأخذ .Espace Vert, No.15 :

آثار عکاســی «ژاک سیمون ،»2۵معمار منظر فرانسوی (متولد
 1928و شــاگرد مدرسه باغبانی ورســای) ،حاکی از نگاهی
مفهومیتر اســت .وی که در حقیقت عــکاس و بهموازات آن
ســردبیر مجالت تخصصی اســت ،وارد حرفه معماری منظر
شــده ( ،)Assassin, 1997از سالهای  19۵0بخش فضای سبز
مجله اوربانیســم و پس از آن سردبیری مجله فضای سبز 2۶را
بر عهده گرفته و بین ســالهای  1970تا  1982در رأس آن
باقی میماند .فعالیت انتشــاراتی ژاک سیمون ،بازتاب تحول
منظر بهسوی نقشــی اجتماعی است .شماره  1۵مجله فضای
سبز (اوت ـ سپتامبر  )19۶8با مدیریت کامل وی شاهد تولید
راهبرد ایکونوگرافیکی اســت که «تصویــر َبرند» (تصویر )3
مجله را رقم میزند .به دنبال آن ،شیوه گزارش عکاسی جایگاه
ویــژهای مییابد؛ مباحثه تصویری جدیدی آغاز میشــود که

جســتار

تصویر  : 4مجله فضای سبز ،شماره  ،22ناحیه تحت ساماندهی شَ تیون در شهر َرنس فرانسه.
مأخذ  .Espaces Verts, No 22, January, February & March 1970, p. 123 :عکسها از  :ژاک سیمون.

عبارت از مداخلــه در عکسها بر منطقی غیر از توالی فضایی
آنهاست (تصویر .)4

 از عکاسی تا ترسیم حال و هوا ،گفتمانی برای پروژههایشهری
عکاسی در مقاالت و انتشارات ژاک سیمون همواره حضورداشته
و ایفاکننــده نقشهای متعددی اســت کــه در عین اختالط،
ویژگی منحصربهفرد آثار وی را رقم میزند .سیمون از عکاسی
در ابتدا بهمثابه ابزار ثبت شهر با رویکردی نزدیک به چشمانداز
شــهری انگلیسی بهره برده و با ســفر به اقصی نقاط جهان ،به
خلق گزارشهایی میپردازد که از تحوالت سریع شهر حکایت
میکند.
عکاســی در جایگاهی دیگر نقش نمایشدهنده مباحث شهری
را دارد که در آن ،ســیمون برداشت شــخصی خود را از شهر
بیان میکند که البته هرگز جنبــه ارزیابی ندارد .وی در اثری
با عنوان «مردم شــهر را زندگی میکنند» ( )Simon, 1976به

شــیوه داســتانهای مصور ،با هدف تولید روایتی از گفتهها و
دیدههای «مردم» از شهر ،با ترسیم حبابهایی روی عکسها یا
مجموعه متوالی از عکاسیها به ثبت نظر آنها میپردازد .نتیجه
این اقدام ،به ســطح آوردن پویایی فضا ،به بوته تعلیق درآوردن
پیشفرض نسبت به آن و گشایشی رو به پروژه است.
معماران منظر دهه  ،70برای توســعه «ترسیم حال و هوا» که
عبارت بود از کروکیهای آیندهنگری که بیشتر به بازپروری حال
و هوای فضا میپردازند تا ترســیم خطوط ظاهری آن ،اهمیت
ویــژهای قائل بودند (تصویر  .)۵الزم اســت یادآوری شــود که
مفهوم «حــال و هوا» در نیمه دوم دهــه  ۶0با نظریات برنارد
السوس که نقشی کلیدی در شکلگیری تخصص جدید معمار
منظر داشت ،متحول گشت (.)Lassus, 1975
ازآنجاکه شــیوه عکاسانه در ترســیم حال و هوا یکی از ارکان
آموزش نوین تخصص منظر در فرانسه بوده است ،این تحول به
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تصویر  : ۵ترسیم حال و هوا ،ناحیه تحت ساماندهی فون ُتنِه-سو-بوا.
مأخذ  .Aménagement des Espaces libres, No. 7, "Les gens vivent la ville", 1976 : :تصویر از  :ژاک سیمون.

چه شکل در شیوه ترسیم پروژه بروز یافت؟
در دهــه  ،70با گرایش جهان به ثبــت انجمنها در مواجهه با
قدرت مرکزی ،انجمنهای شــهروندی ،خود ،به مخاطب اصلی
تبدیل میشوند .قدرت شهردارها و مسئولین که معموالً در حوزه
شــهر و فضای عمومی متخصص نیستند رو به کاهش میرود
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تا جایی که در اوایل ســالهای  1980با رویکرد تمرکززدایی،
منتخبین شــوراهای محله بهجای مدیران پروژه مینشــینند.
در اینجاســت که اهمیت راهبردی پروژه منظر نمایان میشود
که عبارت است از خوانا کردن شهر نزد جمعیت غیرمتخصص
ازجمله انجمنهای شهروندی و شوراهای محلی.

جســتار

سینما ارائهدهنده نقطهنظری ذهنی است که در خاطره جمعی
مشارکت دارد؛ در فیلم ،بهعنوان محصول عمده سینما ،مستند
میشود.
نمایش منظر شهری ،خواه از بیرون جاده خواه از درون آن ،نیازمند
راهبردهای قوی فنی ،روایی ،جغرافیایی و زیباشناســانه بوده و
خاطرات جمعی و شخصی را منعکس میکند .برای ثبت تغییر
بنیادین در شــیوه نمایش منظر شهری ،موضوع عبور از رویکرد
توپوگرافیک فضای شــهری به رویکــردی توپولوژیک با دیدی

ذهنی با استفاده از مکانهایی که فعل را رقم میزنند یا نتیجه آن
هستند غیرقابلانکار است .مصداق آن ،تغییر پارادایمهای جادهای
در دو فیلم «ژاک تاتی» با عناوین «پلیتایم» 19۶2( 27ـ )19۶7
و ترافیک )1971( 28است .اولی با نمایش پرسوناژ و فعالیتهای
انســانی چون خریدوفروش ،گردش و محیط زندگی ،بیشتر به
ویژگی شــهروندمدار جاده میپــردازد درحالیکه در نمونه دوم
اساساً ماشینهای هستند که در جاده حضور دارند و پرسوناژها
در فضاهایی چون پارکینگ ،راهبنــدان یا صحنه تصادف درون
اتومبیلها حضور دارند.

نتیجهگیــری | از ابتدای دهه  ۶0میــالدی که مفهوم منظر
شهری در ارتباط با مجتمعهای مسکونی و فضاهای بیرونی آن
توسعه یافت ،تا اوایل دهه  80که منظر شهری ابعاد اجتماعی
بســیار پررنگتری پیــدا کرده و به مشــارکت عمومی پیوند
خورد ،تصویرســازی منظر همواره در ارتباط تنگاتنگ با این
مفهوم نقشهای متعددی ایفا کرده اســت .این مطالعه نشان

میدهد که چگونه دانش منظر شهری در فرانسه طی دهههای
 19۶0و  1970در زمینههای معماری ،شهرسازی ،عکاسی و
سینما تبیین شد .تعمق در نحوه مواجه این شیوههای هنری
با حوزههای تخصصی ســاماندهی فضا ،یکــی از ارکان اصلی
تاریــخ منظر در ایــن دوره و حتی تاریخ معماری و شــهر از
نظرگاه منظرین بهحساب میآید.
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