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ویژه نــامه | منظر راه

ــراه ــر بزرگ ــاماندهی منظ ــورد س ــت در م ــی اس ــۀ مطلب ــر ترجم ــن حاض  مت
ــا ــی ب ــال 1997 در کتاب ــه در س ــه ک ــفور«2 فرانس  »آ- 837«1 در »سن-روش
ــروژه ــن پ ــت. ای ــده اس ــر ش ــی« منتش ــر بین الملل ــاری منظ ــوان »معم  عن
ــار منظــر ــارد الســوس«3 معم ــا 1998 توســط »برن ــن ســال های 1993 ت  بی

ــانیده اســت. ــام رس ــه انج فرانســوی ب

 دربارۀ برنارد السوس
در استودیو »فرنان لِژه«4 و مدرسه ملی هنر های زیبا در پاریس تحصیل نمود.

در 1968 م. تدریس در مدرسۀ هنرهای زیبای پاریس را آغاز کرد.
بین سال های 1976 تا 1986 م. استاد مدرسه ملی منظر ورسای5 بود.

مدرسه در  قلمرو«  منظر،  »باغ ،  تکمیلی  تحصیالت  دوره  مدیر  م.   1986  در 
معماری الویلت6 در پاریس شد.

در 1996 م. برنده »جایزه بزرگ ملی منظر«7 کشور فرانسه شد.
در واقـع  »نیم-ِکسـارگ«8  اسـتراحتگاه  بـه  می تـوان  وی  قابل توجـه  آثـار   از 
 بزرگـراه »آ-54« و »منظـر عمـودی« در یکی از اسـتراحتگاه های واقع شـده در

مسـیر بزرگـراه »آ-85« اشـاره نمـود.
ــت. وی ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــز بس ــوزش نی ــوزۀ آم ــای او در ح  فعالیت ه
 مجــری بســیاری از طرح هــای تحقیقاتــی منظــر از جملــه »منظرســازان
ــه ــی در حوم ــای خانوادگ ــورد باغ ه ــود در م ــه پژوهشــی ب ــه شــهر«9 ک  حوم
ــه«10 ــی فرانس ــی و فن ــای علم ــفارش »اداره کل پژوهش ه ــه س ــهرها و ب  ش
ــه تدویــن ایده هــای طراحــی چــون »تضــاد ــروژه وی را ب  انجــام شــد. ایــن پ
 معــوق«11، »بی قوارگــی«12 و »بی مکانــی«13 رهنمــون ســاخت. ایده هایــی
ــه ایجــاد کد هــای دقیقــی اســت کــه بتوانــد  کــه بیانگــر عالقــه شــدید وی ب

ــردد. ــک کل گ ــوان ی ــر به عن ــری منظ ــب ادراک و بازنگ موج
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 پــروژه موردبحــث یکــی از مجموعــه پروژه هایــی اســت
ــاماندهی« و ــدف »بازس ــا ه ــوس ب ــارد الس ــط برن ــه توس  ک
ــه و ــای فرانس ــدادی از بزرگراه ه ــر راه تع ــازی« منظ  »بهس
 ایجــاد اســتراحتگاه هایی14 در آن هــا انجــام شــد. ســایت 2/5
ــده ــراه »آ-837« واقع ش ــول بزرگ ــروژه در ط ــری پ  کیلومت
 اســت کــه شــهر »ســن« را بــه »روشــفور« متصــل می نمایــد.
ــور ــع عب ــدان مرتف ــکافی نه چن ــان ش ــه از می ــی ک  بزرگراه
 می کنــد و بــا چشــم انداز خیره کننــده ای از صخره هایــی
پرپشــت بوته  زار هایــی  پیشانی شــان  بــر  کــه   پراکنــده 
منظــره ایــن  می شــود.  مواجــه  می کننــد،   خودنمایــی 
ــی از ــار بخش ــا انفج ــا ب ــت ت ــر آن داش ــروژه را ب ــار پ  معم
ــا ــت آن ه ــه پش ــه آنچ ــم را متوج ــنگ ها، چش ــن تخته س  ای
 قرارگرفتــه اســت ســازد : معــادن  ســنگ فراموش شــدۀ

استراحتگاه جاده ای در معدن متروکه

 )Crazannes( »تصویر 1 : شکل امروزین صخره های پراکندِه منظر »معادن کرازان
.Asensio Cerver, 1994  : مأخذ  است.  گرفته  قرار  بزرگراه  حاشیه  در  که 

ــنگ های ــان قلوه س ــه در می ــی ک ــی و کوچک ــیار قدیم  بس
ــد. ــده بودن ــان ش ــتانی پنه کوهس

 در نتیجــۀ ایــن کشــف مهــم، پــروژه در ســه بخــش اصلــی
 تعریــف شــد. اگــر مطابــق جهــت ترافیکــی بزرگــراه حرکــت
ــیعی ــده وس ــته ش ــای کاش ــا چمنزار ه ــت ب ــم، نخس  کنی
زمین هــای همســایگی توســط  کــه  می شــویم   مواجــه 
ــان  محــدود شــده اســت )بخــش 1(؛ ســپس بزرگــراه از می
 منطقــه صخــره  ای- تخته ســنگ های منفجرشــده- عبــور
ــیم ــه ای می رس ــه منطق ــر، ب ــش 2( و در آخ ــد )بخ  می کن
 کــه اســتراحتگاه در آن واقــع شــده  اســت. در اســتراحتگاه دو
ــز آن بســتر ــه در مرک ــود دارد ک ــزی وج ــدور فل  ســکوی م
 چمنــِی ایــده آلــی بــرای پیک نیــک مســافران فراهــم
ــی ــی پیاده  روی ــل چوب ــر، پ ــوی دیگ ــت و در س ــده اس  ش
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تصویـر 3 : در پـالن بخـش 2 بـر عناصـری تأکید شـده اسـت تا ایـن حس را به وجـود آورند کـه گویی تکـه ای از صخره ها 
کنـده شـده تـا بزرگـراه از میـان آن عبـور نمایـد. بـه این منظـور صخره هـا در نقاطی کـه بر جـاده مماس می شـوند از دو 
جهـت باریـک شـده  و بـر پیچ وخم هـای آن هـا تأکید می شـود. الزم به ذکر اسـت که دیـواره ای بـرای محافظت از شـالودۀ 
.Asensio Cerver, 1994 : جـاده در هنـگام گـذر از ایـن بخش ها در نظر گرفته شـده اسـت. مأخـذ

.Asensio Cerver, 1994 : تصویر 4 : عکس هوایی )چپ( و دید انسانی )راست( از بخش 2. مأخذ

تصویـر 2 : پـالن مناطـق طراحی شـده کـه سـه بخـش مختلـف را نشـان می دهد: بخـش 1، گیاهان کاشـته شـده؛ بخش 
2، منطقـه صخـره ای کـه بخشـی از آن به منظـور نمایـان شـدن الیه هـای زیریـن دسـتخوش تغییر شـد؛ بخش 3، شـامل 
.Asensio Cerver, 1994 : اسـتراحتگاه و معادن قدیمـی. مأخـذ
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ــی ــادن قدیم ــه مع ــا راه دسترســی ب ــه تنه ــه ک ــرار گرفت  ق
ــا عبــور از روی ــا گــذر از میــان آن هــا و گاه ب  اســت و گاه ب
 آن هــا، چشــم انداز های متفاوتــی ایجــاد می نمایــد. ایــن
ــی ــه از زندگ ــه  ک ــورت گرفت ــت ص ــه آن جه ــاماندهی ب  س
 گیاهــان پــر شــاخ و برگــی کــه طــی ســالیان دراز در میــان
 ویرانه هــای معــادن بــه شــکل خــودرو ســبز شــده اند،

ــش 3(. ــد )بخ ــت کن محافظ
ــا ــی ب ــکل متفاوت ــه ش ــایت ب ــای س ــک از بخش ه ــر ی  ه
نخســت بخــش   : می کنــد  برقــرار  ارتبــاط   بزرگــراه 
ــر ــه لحــاظ بصــری نفوذپذی ــا ب  غیرقابل دسترســی اســت ام
ــری ــاختار منظ ــا س ــد ت ــازه می ده ــم اج ــه چش ــت و ب  اس
ــده ــاد ش ــایگی ایج ــن همس ــای زمی ــط حصاره ــه توس  را ک

ــط ــده و محی ــاط رانن ــش دوم، ارتب ــد. بخ ــت، درک نمای  اس
 پیرامــون دوگانــه اســت؛ بــه آن معنــی کــه ایــن بخــش هــم
 بــه لحــاظ بصــری و هــم بــه لحــاظ فیزیکــی بــرای مخاطــب
ــورت ــه ص ــی ک ــا اقدامات ــی، ب ــت. از طرف ــترس اس  قابل دس
ــره  ای ــم اندازهای صخ ــه چش ــری ب ــری بص ــه نفوذپذی  گرفت
ــا تعبیــه مســیری فرعــی  تســهیل شــده و از طــرف دیگــر ب
ــه ــذرد، دسترســی فیزیکــی ب ــراه می گ ــاالی بزرگ ــر ب ــه ب  ک
ــه لحــاظ فیزیکــی ــن  شــده اســت. بخــش ســوم، ب  آن تأمی
ــی ــا برخــالف دو بخــش قبل ــاًل قابل دسترســی اســت ام  کام
 نفوذپذیــری بصــری نــدارد. ایــن بخــش توســط موانــع
 بصــری مشــابه حصارهایــی کــه در بخــش نخســت، محــدودۀ
ــاخت، از ــدا می س ــایگی ج ــای همس ــزار را از زمین ه  چمن

تصویر 5 : این ترسیم پس از انفجار توده  صخره ای انجام شده است که در آن تغییرات جزئی که می بایست لحاظ شود مشخص شده است : »اینجا افزایش یابد...«، 
.Asensio Cerver, 1994 : موانع از جلوی دید برداشته شود...«، »نمای صخره ای...«، »دوباره انجام شود...«، »به شکل قبلی بازگردد...« و... مأخذ«

تصویـر 6 : پرسـپکتیوی از تـوده صخـره ای، تأکیـد بـر نقـش بزرگـراه در پیونـد دادن توده هـای پراکنـده و جزیره گونـه صخـره ای به یکدیگـر : توده ای صخـره ای که 
.Asensio Cerver, 1994 : موجـب انحـراف بزرگراه از مسـیر مسـتقیم الخطش شـده اسـت. مأخـذ
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نهایی  طرح  از  ترسیمی   :  7 تصویر 
که یکی از گشودگی های روی صخره 
 Asensio  : مأخذ  می دهد.  نشان  را 

.Cerver, 1994

ــت. ــده اس ــان ش ــب پنه ــم مخاط چش
ــت ــک جه ــا از ی ــی تنه ــله مراتب فضای ــن سلس ــه ای  اگرچ
 - جهــت حرکــت ترافیکــی بزرگــراه- صــدق می کنــد، امــا
ــروژه بخشــیده اســت کــه ــه پ  ایــن مســئله نوعــی ریتــم ب
ــرد. ــک سرچشــمه می گی ــت ترافی ــان حرک ــِی جری  از پویای
ــی و ــای فرم ــاوب از تقابل ه ــتفادۀ متن ــا اس ــه ب ــی ک  آهنگ
 فضایــی )چــون علفزار-صخــره، فضا-تــوده و...( و بــا تأکیــد
 بــر منطقــۀ صخــره ای به عنــوان کلیدی تریــن المــان طــرح،
 وقفــه ای دلپذیــر را بــرای رانندگانــی کــه مســیر یکنواخــت

ــی آورد. ــود م ــد، به وج ــی می کنن ــراه را ط بزرگ
ــه ــت ک ــای آن اس ــا گوی ــن صخره ه ــری ای ــکل به کارگی  ش

ــه ــت دارد ن ــه اهمی ــایتی، آنچ ــر س ــِر ه ــی منظ  در طراح
ــه ــر ب ــی اگ ــایت - حت ــده در س ــرات اعمال ش ــزان تغیی  می
ــزان ــه می ــد- بلک ــک باش ــا دراماتی ــار صخره ه ــزان انفج  می
ــن ــت. ای ــب اس ــا ادراک مخاط ــرات ب ــن تغیی ــاق ای  انطب
ــت ــراح اس ــی ط ــی کل ــر خط مش ــی بیانگ ــش از طراح  بخ
ــالش ــروژه داشــته و ت ــه پ ــه ب  کــه رویکــردی حداقل گرایان
ــرای ــایت ب ــی س ــای درون ــا از ظرفیت ه ــت ت ــوده اس  نم
 پیشــبرد طراحــی بهــره گیــرد. چنانچــه طــراح در طراحــی
ــز ــه هایی به ج ــا و نقش ــدرت از پالن ه ــز به ن ــر آن نی  منظ
ــود، ــوده ب ــه نم ــایت تهی ــود س ــه در خ ــکیس هایی ک  اس

ــرده اســت. اســتفاده ک

تصویـر 8 : نمایـی از تـوده صخـره ای 
از بزرگـراه هنگامی که از اسـتراحتگاه 
 Asensio  : مأخـذ  می شـویم.  خـارج 
.Cerver, 1994
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.Asensio Cerver, 1994 : تصویر 9 : جزئیات گمانه ها و سنگ های کنده شده از صخره. مأخذ

تصویر 10 : باال : حاشیه های بزرگراه پیش 
از اعمال تغییرات که پشته هایی از خاک 
و صخره های پراکنده بود؛ وسط : همان 
نما، پس از اولین انفجار، هنگامی که برای 
اولین بار صخره تراش نخورده و بلوک هایی 
که احتماالً در زمان فعالیت معدن قدیمی 
تراشیده شده بودند، نمایان شدند؛ پایین : 
همان نما، بخش های دست نخورده صخره ها 
و بخش هایی که تغییرات فرمی در آن ها 
پدید آمده بود تمیز شدند و زمین برای 
 Asensio : کاشت چمن آماده شد. مأخذ
.Cerver, 1994
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 تصویر 11 : بخشی از ترسیمات 
در محل توسط برنارد السوس که 
تصمیمات طراحی اش را در کنار 
آن ها یادداشت می کرد. مأخذ : 
.Asensio Cerver, 1994
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تصویــر 15 : نماهایی از درون معادن قدیمی. 
حفره ها با آنچه الســوس در تودۀ صخره  ای 
حاشــیه بزرگراه به طور مصنوعی ایجاد نموده،    
.Asensio Cerver, 1994 : مشــابهت دارد. مأخذ

ــز  ــزاری در مرک ــا چمن ــدور اســتراحتگاه ب ــر 16 : یکــی از ســکوهای م تصوی
ــز و  ــرای می ــی ب ــای مطبوع ــه فض ــط ک ــایه بانی در محی ــازی و س ــرای ب ب
.Asensio Cerver, 1994 : صندلی هــای پیک نیــک فراهــم مــی آورد. مأخــذ

تصویــر 17 : بازدیدکننده ای در حال نظاره 
معــادن قدیمی و طبیعت انبوه و درهم تنیده 
از یکی از نظرگاه ها. نظرگاه با زمین تماســی 
نــدارد و ناظر در فاصله ای محتاطانه از جهان 
رمزآلود و ناشــناخته پیرامون قرار می گیرد. 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 
.Asensio Cerver, 1994 : آورده است. مأخذ
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و  اسـتراحتگاه  مکان یابـی   3 بخـش  پـالن   :  13 تصویـر 
قدیمـی  معـادن  بـه  را  بازدیدکننـدگان  کـه  پیاده راهـی 
می رسـاند نشـان می دهـد. فضـای که میـان ایـن دو همچون 
نمایـش  بـرای  اسـت  فضایـی  شـده،  داده  قـرار  مفصلـی 
آثـاری کـه از معـادن به دسـت آمـده. همچنیـن در جـوار آن 
پارکینگـی بـرای بازدیدکنندگانـی کـه از بزرگـراه اسـتفاده 
.Asensio Cerver, 1994 : نمی کنند تعبیه شـده اسـت. مأخـذ

تصویـر 14 : مسـیر پیاده پیشـنهادِی بدون نـرده ای که برای 
بازدیـد مسـافران از معـادن قدیمـی پیشـنهاد شـده اسـت. 
مسـیر در بخشـی بـه زیـر زمیـن مـی رود و در نقطـه تالقـی 
صخـره و معـدن، بـه زمین باز می گـردد. در آن نقـاط  مأخذ: 
.Asensio Cerver, 1994
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14. همچون استراحتگاه »نیم-کسارگ« که برای آن برنده جایزه شد.

ــده ــن عقی ــر ای ــکارا ب ــده آش ــِی انجام ش ــن طراح  همچنی
ــر ــت نخورده و بک ــری دس ــچ منظ ــه »هی ــت ک ــتوار اس  اس
ــرای ــی کــه طــراح ب ــوان آن را در تالش های  نیســت« و می ت
 جســت و جو و کشــف آثــار گذشــتگان در ســایت صــورت داده

اســت، مشــاهده نمود.
ــی منظــر آموزشــی ــروژه را نوع ــوان پ ــدگاه می ت ــن دی  از ای
ــگام ــیاری راننده-مخاطــب را در هن ــه هوش ــز دانســت ک  نی
ــب ــه اغل ــزد. چنانچ ــف برمی انگی ــای مختل ــور از بخش ه  عب
 در طراحــی بزرگراه هــا توجــه چندانــی بــه طبیعــت پیرامــون
ــا ــر صخره ه ــد ب ــا تأکی ــرح ب ــن ط ــی در ای ــود ول  آن نمی ش

ــواس ــه ح ــت ک ــده اس ــود آم ــری به وج ــه بص ــی وقف  نوع
 مخاطــب را به آرامــی تحریــک می نمایــد، تــا بتوانــد تصاویــر
ــد. ــت کن ــن ثب ــایت در ذه ــم اندازهای س ــری از چش  دقیق ت
 همچنیــن، ایــن پــروژه بــا نمایــان ســاختن معــادن قدیمــی،
 مجــدداً آن هــا 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
ــاخت ــۀ س ــه در نتیج ــتند ک ــادی هس ــر تض ــا نمایانگ  آن ه
و ایجــاد می شــوند  زیرســاخت های غول آســایی   چنیــن 

به نوعــی بیانگــر منظــر امــروزی ماســت.

.Asensio Cerver, 1994 : تصویر 12 : جزئیات تودۀ صخره ای در مراحل مختلف پروژه.مأخذ
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