ویژهنــامه | منظر راه

بازسازی منظر
استراحتگاه جاده ای در معدن متروکه

*

متــن حاضــر ترجمــۀ مطلبــی اســت در مــورد ســاماندهی منظــر بزرگــراه
«آ 1»837 -در «سن-روشــفور» 2فرانســه کــه در ســال  1997در کتابــی بــا
عنــوان «معمــاری منظــر بینالمللــی» منتشــر شــده اســت .ایــن پــروژه
بیــن ســالهای  1993تــا  1998توســط «برنــارد الســوس» 3معمــار منظــر
فرانســوی بــه انجــام رســانیده اســت.

دربارۀ برنارد السوس

ترجمه از انگلیسی  :مرتضی
همتی
کارشناس ارشد معماری منظر.

hemmatiarchitect@yahoo.com
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در استودیو «فرنان ل ِژه» و مدرسه ملی هنرهای زیبا در پاریس تحصیل نمود.
در  1968م .تدریس در مدرسۀ هنرهای زیبای پاریس را آغاز کرد.
بین سالهای  1976تا  1986م .استاد مدرسه ملی منظر ورسای 5بود.
در  1986م .مدیر دوره تحصیالت تکمیلی «باغ ،منظر ،قلمرو» در مدرسه
معماری الویلت 6در پاریس شد.
در  1996م .برنده «جایزه بزرگ ملی منظر» 7کشور فرانسه شد.
از آثـار قابلتوجـه وی میتـوان بـه اسـتراحتگاه «نیم-کِسـارگ» 8واقـع در
بزرگـراه «آ »54-و «منظـر عمـودی» در یکی از اسـتراحتگاههای واقعشـده در
مسـیر بزرگـراه «آ »85-اشـاره نمـود.
فعالیتهــای او در حــوزۀ آمــوزش نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت .وی
مجــری بســیاری از طرحهــای تحقیقاتــی منظــر از جملــه «منظرســازان
حومــه شــهر» 9کــه پژوهشــی بــود در مــورد باغهــای خانوادگــی در حومــه
10
شــهرها و بــه ســفارش «اداره کل پژوهشهــای علمــی و فنــی فرانســه»
انجــام شــد .ایــن پــروژه وی را بــه تدویــن ایدههــای طراحــی چــون «تضــاد
معــوق»« ،11بیقوارگــی» 12و «بیمکانــی» 13رهنمــون ســاخت .ایدههایــی
کــه بیانگــر عالقــه شــدید وی بــه ایجــاد کدهــای دقیقــی اســت کــه بتوانــد
موجــب ادراک و بازنگــری منظــر بهعنــوان یــک کل گــردد.
4
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پــروژه موردبحــث یکــی از مجموعــه پروژههایــی اســت
کــه توســط برنــارد الســوس بــا هــدف «بازســاماندهی» و
«بهســازی» منظــر راه تعــدادی از بزرگراههــای فرانســه و
ایجــاد اســتراحتگاههایی 14در آنهــا انجــام شــد .ســایت 2/5
کیلومتــری پــروژه در طــول بزرگــراه «آ »837-واقعشــده
اســت کــه شــهر «ســن» را بــه «روشــفور» متصــل مینمایــد.
بزرگراهــی کــه از میــان شــکافی نهچنــدان مرتفــع عبــور
میکنــد و بــا چشــمانداز خیرهکننــدهای از صخرههایــی
پراکنــده کــه بــر پیشانیشــان بوتهزارهایــی پرپشــت
خودنمایــی میکننــد ،مواجــه میشــود .ایــن منظــره
معمــار پــروژه را بــر آن داشــت تــا بــا انفجــار بخشــی از
ایــن تختهســنگها ،چشــم را متوجــه آنچــه پشــت آنهــا
قرارگرفتــه اســت ســازد  :معــادن ســنگ فراموششــدة

بســیار قدیمــی و کوچکــی کــه در میــان قلوهســنگهای
کوهســتانی پنهــان شــده بودنــد.
در نتیجــۀ ایــن کشــف مهــم ،پــروژه در ســه بخــش اصلــی
تعریــف شــد .اگــر مطابــق جهــت ترافیکــی بزرگــراه حرکــت
کنیــم ،نخســت بــا چمنزارهــای کاشــته شــده وســیعی
مواجــه میشــویم کــه توســط زمینهــای همســایگی
محــدود شــده اســت (بخــش )1؛ ســپس بزرگــراه از میــان
منطقــه صخــرهای -تختهســنگهای منفجرشــده -عبــور
میکنــد (بخــش  )2و در آخــر ،بــه منطقــهای میرســیم
کــه اســتراحتگاه در آن واقــع شــدهاســت .در اســتراحتگاه دو
ســکوی مــدور فلــزی وجــود دارد کــه در مرکــز آن بســتر
چمنــی ایــده آلــی بــرای پیکنیــک مســافران فراهــم
ِ
شــده اســت و در ســوی دیگــر ،پــل چوبــی پیادهرویــی

تصویر  : 1شکل امروزین صخرههای پراکند ِه منظر «معادن کرازان» ()Crazannes
که در حاشیه بزرگراه قرار گرفته است .مأخذ .Asensio Cerver, 1994 :
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تصویـر  : 2پلان مناطـق طراحیشـده کـه سـه بخـش مختلـف را نشـان میدهد :بخـش  ،1گیاهان کاشـته شـده؛ بخش
 ،2منطقـه صخـرهای کـه بخشـی از آن بهمنظـور نمایـان شـدن الیههـای زیریـن دسـتخوش تغییر شـد؛ بخش  ،3شـامل
اسـتراحتگاه و معادن قدیمـی .مأخـذ .Asensio Cerver, 1994 :

تصویـر  : 3در پلان بخـش  2بـر عناصـری تأکید شـده اسـت تا ایـن حس را بهوجـود آورند کـه گویی تکـهای از صخرهها
کنـده شـده تـا بزرگـراه از میـان آن عبـور نمایـد .بـه این منظـور صخرههـا در نقاطی کـه بر جـاده مماس میشـوند از دو
جهـت باریـک شـده و بـر پیچوخمهـای آنهـا تأکید میشـود .الزم به ذکر اسـت که دیـوارهای بـرای محافظت از شـالودة
جـاده در هنـگام گـذر از ایـن بخشها در نظر گرفته شـده اسـت .مأخـذ .Asensio Cerver, 1994 :

تصویر  : 4عکس هوایی (چپ) و دید انسانی (راست) از بخش  .2مأخذ .Asensio Cerver, 1994 :
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تصویر  : 5این ترسیم پس از انفجار توده صخرهای انجام شده است که در آن تغییرات جزئی که میبایست لحاظ شود مشخص شده است « :اینجا افزایش یابد،»...
«موانع از جلوی دید برداشته شود« ،»...نمای صخرهای« ،»...دوباره انجام شود« ،»...به شکل قبلی بازگردد »...و ...مأخذ .Asensio Cerver, 1994 :

قــرار گرفتــه کــه تنهــا راه دسترســی بــه معــادن قدیمــی
اســت و گاه بــا گــذر از میــان آنهــا و گاه بــا عبــور از روی
آنهــا ،چشــماندازهای متفاوتــی ایجــاد مینمایــد .ایــن
ســاماندهی بــه آن جهــت صــورت گرفتــه کــه از زندگــی
گیاهــان پــر شــاخ و برگــی کــه طــی ســالیان دراز در میــان
ویرانههــای معــادن بــه شــکل خــودرو ســبز شــدهاند،
محافظــت کنــد (بخــش .)3
هــر یــک از بخشهــای ســایت بــه شــکل متفاوتــی بــا
بزرگــراه ارتبــاط برقــرار میکنــد  :بخــش نخســت
غیرقابلدسترســی اســت امــا بــه لحــاظ بصــری نفوذپذیــر
اســت و بــه چشــم اجــازه میدهــد تــا ســاختار منظــری
را کــه توســط حصارهــای زمیــن همســایگی ایجــاد شــده

اســت ،درک نمایــد .بخــش دوم ،ارتبــاط راننــده و محیــط
پیرامــون دوگانــه اســت؛ بــه آن معنــی کــه ایــن بخــش هــم
بــه لحــاظ بصــری و هــم بــه لحــاظ فیزیکــی بــرای مخاطــب
قابلدســترس اســت .از طرفــی ،بــا اقداماتــی کــه صــورت
گرفتــه نفوذپذیــری بصــری بــه چشــماندازهای صخــرهای
تســهیل شــده و از طــرف دیگــر بــا تعبیــه مســیری فرعــی
کــه بــر بــاالی بزرگــراه میگــذرد ،دسترســی فیزیکــی بــه
آن تأمی ـن شــده اســت .بخــش ســوم ،بــه لحــاظ فیزیکــی
کام ـ ً
ا قابلدسترســی اســت امــا برخــاف دو بخــش قبلــی
نفوذپذیــری بصــری نــدارد .ایــن بخــش توســط موانــع
بصــری مشــابه حصارهایــی کــه در بخــش نخســت ،محــدودة
چمنــزار را از زمینهــای همســایگی جــدا میســاخت ،از

تصویـر  : 6پرسـپکتیوی از تـوده صخـرهای ،تأکیـد بـر نقـش بزرگـراه در پیونـد دادن تودههـای پراکنـده و جزیرهگونـه صخـرهای به یکدیگـر  :تودهای صخـرهای که
موجـب انحـراف بزرگراه از مسـیر مسـتقیمالخطش شـده اسـت .مأخـذ .Asensio Cerver, 1994 :
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تصویـر  : 8نمایـی از تـوده صخـرهای
از بزرگـراه هنگامیکه از اسـتراحتگاه
خـارج میشـویم .مأخـذ Asensio :
.Cerver, 1994

چشــم مخاطــب پنهــان شــده اســت.
اگرچــه ایــن سلســلهمراتب فضایــی تنهــا از یــک جهــت
 جهــت حرکــت ترافیکــی بزرگــراه -صــدق میکنــد ،امــاایــن مســئله نوعــی ریتــم بــه پــروژه بخشــیده اســت کــه
از
پویایــی جریــان حرکــت ترافیــک سرچشــمه میگیــرد.
ِ
آهنگــی کــه بــا اســتفادۀ متنــاوب از تقابلهــای فرمــی و
فضایــی (چــون علفزار-صخــره ،فضا-تــوده و )...و بــا تأکیــد
بــر منطقــۀ صخــرهای بهعنــوان کلیدیتریــن المــان طــرح،
وقفـهای دلپذیــر را بــرای رانندگانــی کــه مســیر یکنواخــت
بزرگــراه را طــی میکننــد ،بهوجــود مــیآورد.
شــکل بهکارگیــری ایــن صخرههــا گویــای آن اســت کــه

در طراحــی منظــ ِر هــر ســایتی ،آنچــه اهمیــت دارد نــه
میــزان تغییــرات اعمالشــده در ســایت  -حتــی اگــر بــه
میــزان انفجــار صخرههــا دراماتیــک باشــد -بلکــه میــزان
انطبــاق ایــن تغییــرات بــا ادراک مخاطــب اســت .ایــن
بخــش از طراحــی بیانگــر خطمشــی کلــی طــراح اســت
کــه رویکــردی حداقلگرایانــه بــه پــروژه داشــته و تــاش
نمــوده اســت تــا از ظرفیتهــای درونــی ســایت بــرای
پیشــبرد طراحــی بهــره گیــرد .چنانچــه طــراح در طراحــی
منظــر آن نیــز بهنــدرت از پالنهــا و نقشــههایی بهجــز
اســکیسهایی کــه در خــود ســایت تهیــه نمــوده بــود،
اســتفاده کــرده اســت.
تصویر  : 7ترسیمی از طرح نهایی
که یکی از گشودگیهای روی صخره
را نشان میدهد .مأخذ Asensio :
.Cerver, 1994
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تصویر  : 9جزئیات گمانهها و سنگهای کندهشده از صخره .مأخذ .Asensio Cerver, 1994 :

تصویر  : 10باال  :حاشیههای بزرگراه پیش
از اعمال تغییرات که پشتههایی از خاک
و صخرههای پراکنده بود؛ وسط  :همان
نما ،پس از اولین انفجار ،هنگامیکه برای
اولین بار صخره تراش نخورده و بلوکهایی
که احتماالً در زمان فعالیت معدن قدیمی
تراشیده شده بودند ،نمایان شدند؛ پایین :
همان نما ،بخشهای دستنخورده صخرهها
و بخشهایی که تغییرات فرمی در آنها
پدید آمده بود تمیز شدند و زمین برای
کاشت چمن آماده شد .مأخذ Asensio :
.Cerver, 1994
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تصویر  : 11بخشی از ترسیمات
در محل توسط برنارد السوس که
تصمیمات طراحیاش را در کنار
آنها یادداشت میکرد .مأخذ :
.Asensio Cerver, 1994
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تصویــر  : 15نماهایی از درون معادن قدیمی.
حفرهها با آنچه الســوس در تودۀ صخرهای
حاشــیه بزرگراه بهطور مصنوعی ایجاد نموده،
مشــابهت دارد .مأخذ .Asensio Cerver, 1994 :

تصویــر  : 17بازدیدکنندهای در حال نظاره
معــادن قدیمی و طبیعت انبوه و درهمتنیده
از یکی از نظرگاهها .نظرگاه با زمین تماســی
نــدارد و ناظر در فاصلهای محتاطانه از جهان
رمزآلود و ناشــناخته پیرامون قرار میگیرد .جهان
رمزآلــودی که عبور بزرگراه از میان آن اجازه
کشــف ،نگهداری و ادراک این تضاد قدرتمند
میان طبیعت و مصنوع را برای انســان به ارمغان
آورده است .مأخذ .Asensio Cerver, 1994 :

تصویــر  : 16یکــی از ســکوهای مــدور اســتراحتگاه بــا چمنــزاری در مرکــز
بــرای بــازی و ســایهبانی در محیــط کــه فضــای مطبوعــی بــرای میــز و
صندلیهــای پیکنیــک فراهــم مــیآورد .مأخــذ .Asensio Cerver, 1994 :
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تصویـر  : 13پلان بخـش  3مکانیابـی اسـتراحتگاه و
پیادهراهـی کـه بازدیدکننـدگان را بـه معـادن قدیمـی
میرسـاند نشـان میدهـد .فضـای که میـان ایـن دو همچون
مفصلـی قـرار داده شـده ،فضایـی اسـت بـرای نمایـش
آثـاری کـه از معـادن بهدسـت آمـده .همچنیـن در جـوار آن
پارکینگـی بـرای بازدیدکنندگانـی کـه از بزرگـراه اسـتفاده
نمیکنند تعبیهشـده اسـت .مأخـذ .Asensio Cerver, 1994 :

تصویـر  : 14مسـیر پیاده پیشـنهادیِ بدون نـردهای که برای
بازدیـد مسـافران از معـادن قدیمـی پیشـنهاد شـده اسـت.
مسـیر در بخشـی بـه زیـر زمیـن مـیرود و در نقطـه تالقـی
صخـره و معـدن ،بـه زمین باز میگـردد .در آن نقـاط مأخذ:
.Asensio Cerver, 1994
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تصویر  : 12جزئیات تودۀ صخرهای در مراحل مختلف پروژه.مأخذ .Asensio Cerver, 1994 :

طراحــی انجامشــده آشــکارا بــر ایــن عقیــده
همچنیــن
ِ
اســتوار اســت کــه «هیــچ منظــری دســتنخورده و بکــر
نیســت» و میتــوان آن را در تالشهایــی کــه طــراح بــرای
جسـتوجو و کشــف آثــار گذشــتگان در ســایت صــورت داده
اســت ،مشــاهده نمود.
از ایــن دیــدگاه میتــوان پــروژه را نوعــی منظــر آموزشــی
نیــز دانســت کــه هوشــیاری راننده-مخاطــب را در هنــگام
عبــور از بخشهــای مختلــف برمیانگیــزد .چنانچــه اغلــب
در طراحــی بزرگراههــا توجــه چندانــی بــه طبیعــت پیرامــون
آن نمیشــود ولــی در ایــن طــرح بــا تأکیــد بــر صخرههــا

نوعــی وقفــه بصــری بهوجــود آمــده اســت کــه حــواس
مخاطــب را بهآرامــی تحریــک مینمایــد ،تــا بتوانــد تصاویــر
دقیقتــری از چشــماندازهای ســایت در ذهــن ثبــت کنــد.
همچنیــن ،ایــن پــروژه بــا نمایــان ســاختن معــادن قدیمــی،
مجــددا ً آنهــا را بــه عناصــری حائــز اهمیــت و احتــرام بــدل
نمــوده اســت .پیــش از ایــن پــروژه نیــز ،ایــن معــادن وجــود
داشــتند ولــی از چشــم رهگــذران مخفــی بودنــد امــا اکنــون
آنهــا نمایانگــر تضــادی هســتند کــه در نتیجــۀ ســاخت
چنیــن زیرســاختهای غولآســایی ایجــاد میشــوند و
بهنوعــی بیانگــر منظــر امــروزی ماســت.
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