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تحليل تحوالت شيوه منظرسازى آلن پروو

چكيده : پديدة پست مدرنيسم به عنوان نتيجة  منطقِى دل زدگى جهان از سياست هاى بوم ستيز مدرنيست ها 
از 1960 شروع به خودنمايى كرد. پست مدرنيست ها با اهميت دادن به زمينة وقوع هر اتفاق، توجه به جغرافيا، 
تاريـخ و فرهنـگ جوامع را به عنوان عوامل هويت بخش پديده ها در دسـتور كار خود قـرار دادند. در عرصة 
معمـارى منظر نيز، زمينه گرايـان از 1960 با جنبش هايى همچون هنر زمينى كيفيت جغرافيايى مكان را مورد 
توجه قرار دادند. از اوايل 1980 به تدريج توجهات به هنر باغسـازى كالسـيك اروپا جلب شد و در فرانسه نيز 
اين اتفاق با پشـتوانه مطالعات نوگرايانة تاريخ نگاران تقويت مى شـد. باغ هاى باروك فرانسوى به عنوان سند 
زندة هنر باغ سـازى فرانسـوى، تبديل به الگوى عده اى از معماران منظر اين كشور شد. بى شك ؛ نوعى تفاخر 
فرانسـوى و باليدن به گذشـته نيز در اين گرايشـات نهفته بود. ارزش اين باغ ها تنها به خلق فضاى باز نبود، 
بلكه جنبة حاصلخيزى آنها نيز اهميت داشـت. اصوالً باغبانى در تاريخ هنر فرانسـه جايگاه وااليى دارد و اين 
باغبان ها بودند كه به عنوان معمار منظر در دربار فعاليت مى كردند. نقش مدرسه باغبانى ورساى را در احياى 

اين هنر نمى توان ناديده گرفت؛ مدرسه اى كه معماران منظرى چون آلن پروو را در خود پروراند.
آلـن پروو بى شـك در ميان معماران منظر تاريخ گـرا جايگاه ويژه اى دارد. او كه در آغـاز كار خود در 1960 به 
فضاسـازى ارگانيك تمايل داشت، با طراحى پارك آندره سيتروئن و رويكرد دوباره خوانى معمارى منظر كهن 
فرانسه، خالق نخستين پارك پست مدرن جهان شد. تأثير تاريخ را مى توان در دو بخش كالبدى و نمادين در 
پروژه هاى او جستجو كرد. عناصر شاخص باغ فرانسوى همچون هرس گياهان، بازى  با آب و نظم هندسى بخش 
جداناشدنى پروژه هاى پروو هستند كه همواره توسط وى شخصى سازى شده و با چهره اى مدرن اجرا مى شوند. 
آلن پروو در طراحى خود متأثر از مكتب مينيماليسم با ايدة حذف عناصر غيرضرورى است، ولى برخالف تفكر 
اصلى مينيماليسـت ها، عوامل بيرونى همچون تاريخ سرزمين را زائد نمى داند و از نمادهاى تاريخى به عنوان 
نشـانه هاى هويتى اسـتفاده مى كند؛ نشـانه هايى كه اصالت مورد عالقة پاريسـى را به مردم فرانسه يادآورى 
مى كند و جلوه گر گذشته باشكوهشان است. پروو تنها تجمل، اغراق و كهنگى را از آنها مى زدايد، ضمن اينكه 
از به  كارگيرى مصالح مدرن نيز روى گردان نيست. شيوة كار وى را مى توان نمونه اى شايسته از تداوم طراحى 
در معمارى منظر يك سرزمين دانست. شيوه اى كه از باغ هاى سلطنتى باروك آغاز شده و در باغ هاى پروو به 

كمال مى رسد؛ باغ هايى شهرى و مدرن، و همزمان غرورآفرين و در ستايش تاريخ.

واژگان كليدى : آلن پروو، زمينه گرايى، باغ سازى فرانسوى، هندسه، مينيماليسم.
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فرضيه
ــت و عناصر منظرين  ــات فرهنگى اس ــراى آلن پروو، غلبه با گرايش ــرد زمينه گ  در رويك
تاريخى، جلوة عينى از شيوة پروو براى احياى خصوصيات فرهنگى منظر كهن هر سرزمين 

در منظر شهرى معاصر به شمار مى آيد.

مقدمه
باغ محصول يگانه و تكثيرناشدنِى جامعه، سياست، جنبش هاى هنرى، خالقيت فردى و 
زمانه است. باغ يكى از معدود اختراعات بشر است كه امكان بازتوليد آن وجود ندارد؛ زيرا با 
ــود و از آن مهم تر، تمام خصوصيات آن وابسته به گذر زمان است.  مكان خود تعريف مى ش
ــلطنت بود و باغبان، خالق و محافظ اين عرصه  ــه، باغ ادامة كاخ و جلوة بيرونِى س در فرانس
به حساب مى آمد. به همين سبب باغبانان در دربار فرانسه داراى جايگاه ويژه بودند. سنت 
ــه و بعد در نهضت هاى روشنگرى و مدرنيسم به  ــازى هرچند در جريان انقالب فرانس باغ س
ــط باغبانان مدرن فرانسه (كه در همان باغ  ــى سپرده شد، ولى پس از سال ها توس فراموش
ورساى تعليم باغبانى ديده بودند) احيا شد؛ اين بار نه براى پادشاهان بلكه براى همة مردم.

ــه در خانواده اى با پيشة خياطى ديده به جهان  ــهر نانت فرانس آلن پروو در 1938 در ش
 Gilbert) ــامل ــگار(Jacques Sgard) و ژيلبر س ــود. همزمان با افرادى چون ژاك س گش
ــاى   ــة عالى باغبانــى ورس ــال 1958 ميــالدى براى تحصــيل در مدرس Samel) در س
ــد. بى شك تحصيل در  (Nationale Supérieured’Horticulture Ecole) وارد پاريس ش
ــرآغازى براى موفقيت هاى آيندة پروو بود (Wang,2007). او در 1964  ــرا س اين دانش س
-Da 1969 دانيــل كاليــن (  موفق به اخذ استوارنامه ملّى معمارى منظر فرانسه شد. در
ــى از طراحى پروژه را به پروو  ــگاه دائمى گل و گياه پاريس، بخش iel Collin) طراح نمايش
ــال 1972ميالدى هنگامى  ــروزى بزرگ پروو در س ــپرد (Racine, 2004: 29-34). پي س
 (Parc La Courneuve) ــوو ــابقة طراحى پارك كورن ــد كه طرح وى برندة  مس حاصل ش

ــت. موفقيت در مسابقة  ــة ورساى بازگش ــد. در1976 به عنوان مدّرس به مدرس پاريس ش
طراحى پارك سيتروئن در 1985 آلن پروو را به يك معمار منظر جهانى تبديل كرد. پروو 
ــت فدراسيون معمارى منظر فرانسه (FFP) رسيد و در 1990 به همراه  در 1986 به رياس
ــوى گروه «Signes» را با  ـــه ران (Cousseran Alain) معمار منظر ديگر فرانس آلن كوس
ــال 1999 از اين شركت جدا شد و  ــيس كرد. پروو در س هدف انجام پروژه هاى منظر تأس
 Riba ــه1 (1994)، جايزة ــان ملّى معمارى منظر فرانس ــتقًال ادامه داد. نش به كار خود مس
ــمار مى آيد. از ديگر پروژه هاى  ــى از افتخارات اين معمار منظر به ش (1999) و... تنها بخش
ــوى يوروتونل «Eurotunnel»، طراحى منظر  ــوان به مديريت منظر بخش فرانس وى مى ت
مركزفّنيرنو (Technocentre Renault)، مرمت باغ_ قلعه ويالرسو(Villarceaux)، نظرگاه 
ــاره كرد. او  محور تاريخى پاريس2(Axe Historique) در الدفانس3(La Defence) و... اش
ــت و به عنوان «پدربزرگ  ــه اس ــيون معمارى منظر فرانس هم اكنون عضو افتخارى فدراس
ــه» شناخته مى شود. در سمينار «منظر و شهر» كه در 2010  معمارى منظر فرانس
ــوان نمونه اى از  ــد، پروو كارهاى خود را به عن ــكو برگزار ش ــهر مس ميالدى در ش
ــنتى شهر Traditional Park (Urban) معرفى كرد4. اين تعريف عصارة  پارك هــاى س
40 سال فّعاليت حرفه اى اين معمار منظر به حساب مى آيد. مهم ترين خصوصيت آلن پروو 
ــهرى است. در اين مقاله ضمن  ــيك با شكل مدرن زندگى ش تطبيق معمارى منظر كالس
آشنايى با رويكردها و تفكرات آلن پروو، به بررسى تأثير تحوالت جهانى درشكل گيرى سبك 

هنرى وى خواهيم پرداخت.

مدرسة ورساى، در ستايش باغبانى
ــاى در جهت گيرى منظر معاصر فرانسه نقش مهمى داشته  ــة عالى باغبانى ورس مدرس
ــاورزى و احياى باغ هاى حاصلخيز  ــه حاصل سياست آموزش علمِى كش ــت؛ اين مدرس اس
ــاى است كه به سال 1874 در محل باغ هاى ورساى تأسيس شد. با آغاز قرن بيستم،  ورس
ــال 1945 منجر به ايجاد  ــه افزايش يافت. اين روند در س تدريس طراحى منظر در مدرس
ــى «منظر و هنر باغ» شد و نهايتاً در 1976 به «مدرسه عالى معمارى منظر ورساى»  كرس
تغيير نام داد (Roggemans, 2004: para7). رويكرد اين مدرسه را مى توان با ديگر مركز 
 Paris) ــه، يعنى دپارتمان منظر دانشگاه الويلت آموزش آكادميك معمارى منظر در فرانس
ــه كرد كه در 1968 در پى انحالل بخش  La Villette School of Architecture) مقايس
معمارى دانشگاه هنرهاى زيباى پاريس(Beaux Arts)  با نام گروه6UP تأسيس شد. باتوجه 
به رويكرد هنرى برنارد السوس مؤسس دپارتمان، برخالف مدرسه ورساى، مباحث فرهنگى، 
هنرى و توجه به استفاده كنندگان شهر مورد توجه الويلت قرارگرفت و فارغ التحصيالن اين 

دو مدرسه دو طيف متفاوت را در معمارى منظر فرانسه شكل دادند.
ــد تا آلن پروو به گنجينه اى غنى از  ــاى باعث ش ــه ورس به هر روى، تحصيل در مدرس
ــال حضور در  ــه س ــت پيدا كند (تصوير 1). به عالوه س ــى و باغبانى دس دانش گياه شناس
ــناخت كاملى از كهن الگوهاى هنر باغ سازى فرانسه  ــاى، او را به ش مجموعه ى باغ هاى ورس

رساند؛ شناختى كه در آينده ساختار اصلى طراحى وى را شكل داد.

آلن پروو و 40 سال تجربة حرفه اى
بررسى فعاليت هاى آلن پروو در طى بيش از 40 سال فعاليت حرفه اى مستمر، نشان دهنده 
ــك از اين دو دوره تفكرات پروو با  ــت (Wang, 2007). در هري ــاوت كارى اس دو دوره متف
توجه به موقعيت زمانى و تحوالت دنيا دچار تغييراتى شده و در نهايت با توجه به زمينه هاى 

علمى و فكرى وى، به يك بلوغ در طراحى منظر مى رسد.

دوره اول : پايان جنگ، آغاز سبز شدن شهرها
در پايان جنگ جهانى دوم، آنچه از اروپا مانده بود؛ شهرهاى ويران بى شمار با اقتصادى 
فروپاشيده بود. از 1947 با موفقيت طرح مارشال5در كشورهاى اروپايى، اقتصاد اين قاره رو 
ــدن باعث ايجاد رقابت بين شهرها شد و مديران  به بهبود رفت. ماهيت اقتصادِى جهانى ش
ــت به اقداماتى در جهت ارتقاى  ــهرها براى جلب نظر صاحبان بلندپرواز منابع مالى، دس ش
كيفيت زندگى مردم زدند كه از جمله اين اقدامات، گسترش فضاهاى سبز براى سالمتى و 
پركردن اوقات فراغت شهروندان بود (,Jauhiainen& Clark  2006). افزايش آلودگى هوا 
ــبز به عنوان رية تنفسى شهرها افزود. در پاريس، سياست تأسيس  نيز بر اهميت فضاى س
پارك هاى شهرى كه از زمان هوسمان (Hausmann) آغاز شده بود (گيديون،1386: 595)  
بار ديگر در دستور كار قرار گرفت. هم زمان با اين تغييرات در دنيا جنبش هاى هنرى جديد 
ــان امتزاج  ــيك بى اعتنا و نتيجة كارش ــكل مى گرفت كه به مرزهاى بين هنرهاى كالس ش

تصويـر1 : مركـز فنـى رنو. 
پـروو  گسـترده  شـناخت 
و  گياهـان  خصوصيـات  از 
استفادة گسـترده از آنها در 

طراحى. مأخذ :
www.panoramio.com 
Pic1: Renault Technocen-
tre. Provost’s extensive 
knowledge of the char-
acteristics of plants and 
their extensive use in the 
design. Source:
www.Panoramio.com

تصوير1
Pic 1
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ــته هاى هنرى و خلق رشته هاى جديد بود. از جمله جنبش هنر زمينى(Land art) كه  رش
ــتكارى  در اعتراض به زيبايى مصنوع و هنر تجارى امريكايى در 1960 اوج گرفت و به دس

در شكل طبيعى زمين مى پرداخت.
پروو در 1960و1970 با طراحى دو پروژه عظيم فضاى سبز شهرى، خود را مطرح مى كند. 
باغ گياهان آبزى (Aquatic Garden) به عنوان بخشى از باغ گل «بو  ِد وينشن» نخستين 
 Roberto)6ــرل ماركس ــت. او در اين دوران متأثر از آثار روبرتو ب ــروژة حرفه اى پروو اس پ
ــردى طبيعت گرا دارد.  ــرن 19 پاريس، رويك ــاى ق Burle Marx)؛ (Lin, 2006) و پارك ه
ــكال غالب در طراحى وى براى اين باغ  خطوط منحنى و ارگانيك پياده راه ها و بركه ها، اش
ــش گياهى هرس نشده  ــتند (تصوير 2). در پروژة پارك كورنوو نيز فرم هاى نرم و پوش هس
ــت. در اين پارك، مداخله در زمين با ايجاد اشكال  ــيده  اس به پارك چهره اى طبيعى بخش
هندسى عظيم (كه در طى چند سال سبز شدند) نشانى از تأثير هنر زمينى در كار آلن پروو 
ــت آلن پروو، نظم پنهان در طبيعت گرايِى وى است. تمايل به  دارد. نكتة مهم در آثار نخس

تصويـر2 : بـاغ گياهان آبزى. 
فرم هاى ارگانيك و مداخله در 
زمين تحت عنوان هنر زمينى 
ويژگى هـاى اصلـى طرح هاى 

اوليه آلن پروو. مأخذ :
www.panoramio.com
Pic2: Aquatic Garden. Or-
ganic forms and Interven-
tion in earth as the main 
feature of Land Art are the 
most important qualitis of 
Provost's designs in his 
first period of work. Source: 
www.Panoramio.com

آنـدره  پـارك   : تصويـر3 
هندسـى  هـرس  سـيتروئن. 
گياهـان به عنوان يك نشـانه 
تاريخى به همراه هندسه منظم 
و مستقيم الخط از شاخص هاى 
دوم  دوره  در  پـروو  كارهـاى 
 : فعاليـت وى اسـت. عكـس 
عليرضا شكورى مقدم، 1389.
Pic3. Andre Citroen Park. 
Topiary as a historical 
symbol and the Regular 
linear geometry are some 
of the important proper-
ties of Provost’s design 
during his second period 
of porofessional work. 
Photo by: Alireza Shak-
ouri Moghadam, 2011.

ــازى عناصر طراحى، به شكل افراطِى پارك هاى انگليسى نيست و در ترتيب كنارهم  رهاس
قرارگرفتن عناصر گياهى، نظمى پنهان ديده مى شود. در پارك كورنوو طرح كاشت درختان 
ــت و استفاده ظريف از فرم هاى هندسى  ــية آب تاحد زيادى خطى اس و حتى گياهان حاش

مانع مى شود كه طبيعت پارك، كامًال وحشى به نظر برسد.
ــتند. داخل شهر ساخته مى شوند ولى  آثار پروو در اين مقطع زمانى در نهايت "باغ" هس
ــهرى ارزش پيدا نكرده و  ــهر ندارند. در اين مقطع زمانى، هنوز منظر ش هيچ تعاملى با ش
ــازندة تصوير ذهنى شهر درك نشده است. معمارى منظر  اهميت منظر به عنوان عنصر س
بيشتر در قالب فضاى سبز كه موجب سالمت شهر و جايى براى اوقات فراغت شهرنشينان 

هست معنا پيدا مى كند و انديشه  آلن پروو نيز از تفكر زمانه مجزا نيست.

دوره دوم : بازگشت به گذشته، آفرينش آينده
(Annales Group) در 1929 ميالدى، جمعى تاريخ شناس فرانسوى گروهى به نام آنالِز

 .(Burke, 1992: 6) ــكيل دادند و سبكى جديد را در تاريخ نگارى پايه گذارى كردند را تش
ــوم اين گروه در پايان دهة 70 منجر به ايجاد مكتب « تاريخ جديد»  ــل س فعاليت هاى نس
ــد. در اين مكتب، بررسى ساختار موضوعات تاريخى در يك  (La Nouvelle Historie) ش
دوره زمانى طوالنى براى رسيدن به درك صحيح از زمانه، جايگزين شيوه سنتى تارخ نگارى 
ــمت منابع مردمى و  ــناد ادارى و دربارى به س ــه تاريخ نگاران از اس ــن راه، توج ــد. در اي ش
ــد. در 1981 لوييس مارين (Louis Marin) از نظريه پردازان اين  ــده جلب ش كمتر ديده ش

ــار كتاب سيماى پادشاه (Portrait of The King) تحولى در نگرش به هنر  مكتب، با انتش
باغ فرانسوى ايجاد كرد. او در اين كتاب براى ترسيم سيمايى واقع گرايانه از لويى چهاردهم 
ــاختار آن استناد كرد. با اين نوشتار،  ــاى و تحليل س به منابعى نامتعارف از جمله باغ ورس
مسير جديدى در مطالعات مربوط به باغ هاى فرانسوى با رويكرد تحليل ساختارِى اين باغ ها 

.(Benes, 1999: 67-68) باز و نظرها بعد از سال ها به اين هنر معطوف شد
اين گرايش هاى جديد هم زمان با موج منظر معاصر امريكايى موسوم به منظر پسا  صنعتى 
در دهه 80 شد. بسيارى از معماران منظر اروپا ضمن اعالم انزجار خود از اين منظر بى روح، 
زمخت و عامه پسند، راه مقابله با آن را در رجعت به ارزش هاى بومى و تاريخى خود دانستند 
(Wang, 2007). طرح پيشنهادى آلن پروو براى طراحى يك پارك شهرى در محل سابق 
ــال 1985، به نقطه عطفى در منظر معاصر جهان تبديل شد.  ــيتروئن به س كارخانجات س
ــيتروئن اعتراضى هوشمندانه نسبت به منظر پساصنعتى به حساب مى آيد.  پارك آندره س
ــتر صنعتى خود را داشت؛ اما آلن پروو  ــايت پارك به صورت بالقوه قابليت بازخوانى بس س
ترجيح داد به جاى بازخوانى بستر، به فراخوانِى مردم بپردازد. پروو در كانسپت اين پارك، 
به تعامل مردم با پارك و امكاناتى بها مى دهد كه موجب توجه آنان به فضا مى شود. از نظر او 
(و ژيل كلمان كه به صورت جداگانه طرحى داده بود كه با طرح پروو هماهنگى چشمگيرى 
داشت) اين تعامل با دوباره خوانى عناصر تاريخى منظر فرانسه و تزريق آنها به سبك زندگى 
ــرح از چارچوب هاى عينى فراتر رفته و تمام  ــود. مفهوم مكان در اين ط مدرن برقرار مى ش
ــور را در هويت اين مكان سهيم مى داند.پروو تاريخ را به مثابه فرهنگ  جغرافيا و تاريخ كش
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همچون بتن، گرانيت و فلزات را دارد. نظم هندسى و ساختار خطى نيز از پارك سيتروئن 
ــود. كارهاى وى در دوره دوم فعاليتش،  ــاخصه هاى طراحى پروو تبديل مى ش به يكى از ش
نشانى از شوريدگى، فرم گرايى طبيعى و آزادى بى قيد و شرط ندارند و عناصر در هندسه اى 

مستقيم الخط به خدمت طرح درمى آيند. 

آلن پروو و زبان ويژه منظر
ــاس، همواره يكى از  ــكلى از فرهنگ اقتب ــاى تاريخى، به عنوان ش ــازى نماده معادل س
رويكردهاى پست مدرنيستى بوده است. اين رويكرد در آثار آلن پروو به خوبى قابل مشاهده 
ــس در پاريس، حوضى گرانيتى به  ــرگاه مقابل طاق بزرگ الدفان ــت؛ براى نمونه در نظ اس
عنوان نماد آب_ آيينة باغ هاى باروك طراحى شده كه درون آن فرفره هايى رنگارنگ به ياد 
فواره هاى آن استخرها قرار داده است (تصوير 4). تخته سنگ هاى قرار گرفته در آبشار پارك 
ديده روت نيز الهام گرفته از باغ سنگ هاى پيروان آيين ذن در شرق آسيا هستند (تصوير 5). 

مى بيند. آنچه مهم است نه فرم هاى تاريخى بلكه ساختار فكرِى ميراث هنرى مملكت است 
كه در فرم متجلى شده و به نماد فرهنگى تبديل شده است.

طراحى پروو براى اين پارك مجموعه ايست از ارجاعات تاريخى؛ زمين چمن پارك، يادآوِر 
ــت، انواع صحنه آرايى هاى آب، متأثر از باغ هاى  ــيك فرانسه اس فرش زمردين باغ هاى كالس
ــيتروئن به كار گرفته شده،  ــانس ايتاليا، در طراحى پارك س ــه و باغ هاى رنس باروك فرانس
ــوى از اين پارك در كارهاى پروو آغاز  هرس گياهان به عنوان نمادى از فرهنگ باغ فرانس
ــده و به يكى از نشان هاى سبك وى تبديل مى شود (تصوير 3). در كنار اين رويكردهاى  ش
پست مدنيستى، وى در اين پارك و پروژه هاى بعدى خود، حداكثر استفاده از مصالح مدرن 

ــتفاده پروو از ارجاعات تاريخى، در شش ساختمان مكعب گرانيتى پارك سيتروئن  اوج اس
مشاهده مى شود كه در كنار كانال آب قرار دارد؛ پروو اين احجام غول آسا را «مجسمه هاى 
گرانيتى حورى» مى نامد كه قرار است نمايندة الهة آب مدرن باشند، به جاى مجسمه هاى 
الهة آب در آب نماى باغ هاى نئوكالسيك (Kahn, 1997: 51). الهه هاى گرانيتى تمام تفكر 
ــيك و در عين  پروو را در طراحى اين پارك در خود خالصه كرده اند؛ تقديس منظر كالس

حال، گذراندن آن از فيلتر مدرنيته (تصاوير 6 و7). 
مينيماليسم به عنوان يك مكتب هنرى در دهه 60 از آمريكا آغاز شد، اما عصارة انديشه 
ــاده و بى حاشيه با پديده ها تنها در انحصار آن نيست. از بزهاى  اين مكتب يعنى برخورد س
-kazimir M )7 ــى هاى كازمير مالوي ــفالينه هاى ماقبل تاريخ تا نقاش ــى انتزاعى س چوحش

levich)، همه به دنبال زدودن چيزهاى بوده اند كه به نظر "غيرضرورى" مى آيد (تصوير8). 
سؤال اينجاست كه چه چيزى غيرضرورى است؟ از نظر مينيماليست هاى امريكايى، هرچه 
ــد، مردود است و اثر هنرى بايد آنقدر پااليش شود كه نتوان آن   ــته باش ردى از فرديت داش
ــوب دانست. در ديدگاه هنرمندان زمينه گرايى چون آلن پروو،  را به هيچ عامل بيرونى منس
ــت. تاريخ، جغرافيا و فرهنگ،  ــت، بلكه الزامى اس هويت و فرديت نه  تنها غيرضرورى نيس
ــاس تعريف هنر به عنوان يك رويداد انسانى هستند و انكار آنها به معناى نفى مخاطب  اس
ــيوة برخورد با هنر منجر به ايجاد مينيماليسم انحصارى پروو شده كه در آن  ــت. اين ش اس
ــانه هاى هويت بخش وارد مى شوند، ولى تجمل، اغراق و هرچه  عناصر تاريخى به عنوان نش
ــت كه هرس گياهان به عنوان  ــود پااليش مى شود. چنين اس ــتقيم فضا ش مانع درك مس

در ديـدگاه آلن پروو به عنوان يـك معمارمنظر زمينه گرا، هويت و 
فرديت نه  تنها غيرضرورى نيست، بلكه الزامى است. تاريخ، جغرافيا 
و فرهنگ، اساس تعريف هنر به عنوان يك رويداد انسانى و انكار آن 
به معناى نفى مخاطب اسـت. اين شيوة برخورد با هنر منجر به خلق 
سبك انحصارى و مينيماليسم پروو شده كه در آن عناصر تاريخى به 

عنوان نشانه هاى هويت بخش وارد مى شوند.

تصوير3
Pic 3
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ــمه هاى كالسيك جاى خود را به  ــو با ساده گرايى تداوم پيدا مى كند، مجس حركتى هم س
ــامى ساده و هندسى مى دهند و مصالح خالص چون سيمان و بتن مورد استفاده قرار  اجس
مى گيرند. براى پروو، ارزش "تاريخ" و قدرت تأثيرگذارى آن بر فرهنگ و جامعه امرى قطعى 
است؛ تاريخ، تمايالت نوگرايانة آلن پروو را كه متأثر از جامعة هنرى معاصراست دستكارى 
و آن  را شخصى مى كند. به همين سبب سبك آلن پروو در عين آشنا بودن، منحصر به  فرد 

و اختصاصى است.

نتيجه گيرى
ــد و اهميت  ــيده ش ــيه كش ــاز تفكرات خردگرايانه در هنر، معمارى منظر به حاش از آغ
ــته پس از جنگ  فضاى باز در زندگى مورد بى توجهى قرار گرفت. با تجديد حيات اين رش
جهانى دوم، معماران منظر روش هاى گوناگونى را براى كمك به ايجاد فضاى بيرونى بهينه 
ــاب كردند كه متأثر از گرايش هاى هنرى معاصر، رويكردهاى حاصل از وقايع جديد و  انتخ
نيز تفكرات تاريخى بود. آلن پروو در آغاز تحت تأثير هنر محيطى رايج در دهه 60 تمايل 
به طراحى طبيعت گرا و فرم هاى ارگانيك داشت، ولى با افزايش گرايش نخبگان فرانسه به 
گذشته اين كشور و درك اهميت تاريخ به عنوان منبع شناخت، تاريخ باغ سازى كالسيك را 
به عنوان منبع الهام خود برگزيد. ريشه  اين تغيير نگرش را مى توان در تحصيالت آكادميك 
ــت از تداوم منظر يك  ــاى دانست. آثار پروو نمونه خوبى اس ــه باغبانى ورس پروو در مدرس
سرزمين در طول زمان. شكل كالسيك باغ فرانسوى با عبور از دوره هاى زمانى و تأثير پذيرى 
از وقايع گوناگون به شكل امروزى خود در آثار پروو متجلى شده و باغ فرانسوى در باغ هاى 

شهرى آلن پروو به كمال رسيده است 
پى نوشت

1. نشان ملى معمارى منظر فرانسه (Grand Prix du paysage) يك جايزة معتبر دولتى است و از 1990 هر دوسال 
يك بار به يك معمار منظر فرانسوى اهدا مى شود كه به دستاوردهاى مهمى در زمينة معمارى منظر رسيده باشد.

2. محور تاريخى پاريس مسيرى است كه از ميدان كنكورد (Place de la Concord) در مركز پاريس آغاز شده 
و به محلة الدفانس در غرب آن ختم مى شود. اين محور دربرگيرندة بسيارى از آثار تاريخى مهم فرانسه از جمله طاق 

پيروزى(Arc de Triomphe)، خيابان شانزه ليزه (Champs Élysées) است.
ــاخت  ــن قرار دارد و س ــت كه در انتهاى محور تاريخى و در غرب رود س 3. الدفانس نام مركز اصلى تجارى پاريس اس

آن در 1955 آغاز شد.
.Archi.ru 4. به نقل از گزارش سمينار در سايت معماران منظر روسيه

5. طرح مارشال (Marshall Plan) عنوان موفقيت آميزترين پروژة سياست خارجى اياالت متحدة آمريكا پس از جنگ 
جهانى دوم است كه به بسيارى از كشورهاى اروپاى غربى كمك كرد تا اقتصاد خود را پس از جنگ بازسازى كنند. 

6. روبرتو برل ماركس (1994-1909)، معمار منظر، باغبان، گرافيست و نقاش برزيلى كه در آثارش از فرم هاى طبيعى 
و منحنى، گياهان گرمسيرى و رنگ هاى متنوع به فراوانى استفاده مى كرد.

7. نقاش روسى پايه گذار جنبش سوپر ماتيسم در دهة دوم قرن بيستم كه به منطق رياضى وار و اصالت عقل در خلق 
اثر هنرى اهميت مى داد. 

فهرست منابع
آرچر، مايكل. (1390). هنر بعد از 1960، ترجمه : كتايون يوسفى. تهران : انتشارات حرفه هنرمند.

گيديون، زيگفريد. (1386). فضا، زمان، معمارى، ترجمه : منوچهر مزين تهران : شركت انتشارات علمى و فرهنگى.
المپونيانى، ويكتوريو مانياگو. (1388). معمارى و شهرسازى در قرن بيستم، ترجمه : الدن اعتضادى. تهران : انتشارات 

دانشگاه شهيد بهشتى.

آبنماى اسطوره اى   : تصوير6 
درباغ ورساى. مأخذ :

www.wikimedia.org
Pic6: Mythical Fountain in 
Versailles garden. Source: 
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Pic4: Urban Belvedere 
in La Defence. Recall of 
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in the case of modern and 
minimal forms. Source: 
www.Panoramio.com
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Pic5: Parc Diderot. The 
rocks in cascade remind 
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dens. Photo by: 
Seyed Mohammad Bagher 
Mansouri, 2012.
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Abstract: Post modernism was initiated as 
a logical result of resenting modernists anti-
native policies of in the 60s. Postmodernists 
considered the context, geography, history 
and culture of every event of the society as the 
most important factors in defining identity. In the 
field of landscape architecture, since Land Art 
movements in the 60s, the contextualists have 
taken the quality of geographic features of the 
site into consideration. There was wide range of 
attention to the European classic art of garden-
ing since the early 80s and the French garden 
became the sample for many landscape archi-
tects of the country. Undoubtedly, there was a 
sense of pride for French history in these ap-
proaches. The gardens were not valuable only 
for their open spaces, but also for their fertil-
ity. Basically, gardening was of a great value 
in the French history and the gardeners were 
engaged in the court. The vivid role of Versailles 
Nationale Superieured’ Horticulture Ecole in the 
revival of this art cannot be taken for granted; a 
school which educated well known landscape 
architects such as Alain Provost.

Alain Provost is unquestionably unique 
among landscape architects who are influ-
enced by historical gardening. He has reused 
the historic French landscape and created the 
first postmodern Andre Citroen Park in the 
world in the 60s by impressible naturalist ap-
proaches of their time and being influenced 
by British gardening that had a tendency to-

ward organic creations. The track of historic 
influence can be found in both physical and 
symbolic aspects of his design. The reason 
for this change of approach can be sought in 
his academic education in Versailles Nationale 
Superieured’ Horticulture Ecole. The significant 
factors of French gardening such as topiary, 
playing with water and predominant geometric 
order are the prevailing aspects of his designs 
that have been modernized in his special way. 
Alain Provost has been influenced by minimal-
ism with the idea of eliminating the unneces-
sary, but in contrary to minimalists he doesn’t 
ignore the external elements such as the his-
tory of the region and uses historical elements 
in his designs as identical symbols; the sym-
bols that reminds the Parisian favorite original-
ity and demonstrates their magnificent history. 
He just excludes the luxury, exaggeration and 
antiquity and replaces them with modern ma-
terials. In his contexualism approach, the cul-
tural aspects are prevailing and the historical 
landscape elements have an objective impact 
on revitalizing the cultural features of historical 
landscape in every urban landscape.

Provost’s projects are perfect examples of 
continuity of landscape throughout history. The 
classic form of French gardens have been tran-
sited through time and influenced by diverse 
events to be expressed in a modern way. The 
French gardens are fully accomplished in the 
city gardens by Alain Provost.

Keywords: Alain Provost, contextualism, 
French gardening, geometry, minimalism.

Reference list
• Burke, P. (1992). New Perspectives on Historical 
Writing, United States: Pennsylvania State University 
Press.
• Clark, P. (2006). The European City and Green 
Space: London, Stockholm, Helsinki and St Peters-
burg, 1850-2000, United Kingdom: Ahgate.
• Etezadi, L. (2009). Memari va Shahrsazi dar Gharne 
Bistom, Translated from the English by Lamponiani, 
V., Tehran, Iran: shahidBeheshti University Press.
• Kahn, E. (1997). Walk on the Grass? MaisOui! A 
Paris Park for Mind and Body, Garden Design, Apr. 
1997: 46- 52.
• Lin, Q. (2006). Between Tradition and Modernity, 
Chinese Garden Journal, 2006.10:70-79. Available 
from: http://www.docin.com/p-204697054.html.
• Mozaiani, M. (2007). Faza, Zaman va Memari. 
Translated from the English by Giedion, S.,Tehran, 
Iran: ElmivaFarhangi Press.
• Racine, M. (2004). Alain Provost: Invented Land-
scapes, Belgium: StichtingKunstboek.
• Roggemans, J.  (2004). Les Racines de la Licence 
en Architecture du Paysage, In Memoriam Marcel 
Pesleux. Trades of the landscape,Texts of the con-
ference of October 13, 2004, Belgium: 19-23.
• Wang, Y. (2007). The interpretation of Alain Provost, 
Chinese Garden Journal. Available from: http://blog.
renren.com/share/299060298/7670684799.
• Yousefi, K. (2011). Honar ba,d az 1960, Translated 
from the English by Archer, M., Tehran, Iran: Herfeh-
Honarmand Press.

From the Current Nature to 
the Historical Nature
Samaneh Rahmdel, M.A in Landscape Architecture, Uni-
versity of Tehran, Tehran, Iran.
Samaneh.Rahmdel@Yahoo.com

Critique on Alain Provost’s Style in landscape Design

تصويـر8 : تقاطع. اثر كازمير 
مالوويچ. حـذف همه چيز در 
مدرن  مينيماليست هاى  آثار 
براى رسـيدن به فرم خالص. 

www.Vanabbe.nl : مأخذ
Pic8: “The Cross”.By ka-
zimir Malevich. Modern-
ist minimalists iliminate 
everything to reach to the 
pure form. Source:
www.Vanabbe.nl.

تصوير7 : مجسـمه گرانيتى 
حورى به عنوان شكل مدرن 
آبنما، بـا الهـام از آبنماهاى 
الهه آب در باغسازى سنتى. 

www.Flickr.com : مأخذ
Pic7: Granite water 
nymphs sculpture as the 
modern fountain with the 
inspiration of traditional 
water nymph fountains. 
Source: www.Flickr.com 
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Pic 7
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Pic 8
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