
چكيده : در فرانسـه با پيشينة غنى باغسازى، باغ هاى تاريخى 
بـه عنوان عظيم ترين ميراث فرهنگى بشـر، بخش قابل توجه و 
مهمى را در ميان سايت هاى تاريخى اين كشور به خود اختصاص 
داده اسـت. در 100 سال اخير نظريات و رويكرد هاى متنوعى در 
برخورد با سايت هاى تاريخى مطرح شده و به لحاظ رويكردى و 
تكنيكى در احياى سـايت هاى تاريخى تضارب و تشابه فراوانى 
از احياى حداقلى تا بازسـازى حداكثرى مورد توجه مسئوالن و 
طراحان بوده اسـت. در اين ميان در دهه هاى اخير بحث مناظر 
فرهنگى و حفاظت از باغ هاى تاريخى بخش عمده اى از مباحث 
حفاظتى و احياى سـايت ها و ميراث هـاى فرهنگى _ تاريخى را 
به خـود اختصاص داده اسـت. ايكومـوس (ICOMOS)، كميتة 
بين المللى ابنيه و سـايت هاى تاريخى، 3 كنفرانس مهم منشور 
ونيز (1966)، منشـور بورا (1981) و منشور فلورانس (1982) را 
در خصـوص احياى محوطه هاى تاريخى برگزار كرد. در منشـور 
فلورانس بحث احيـاى باغ هاى تاريخى مورد تأكيد و توجه قرار 
گرفته است. اين منشور، باغ هاى تاريخى را به عنوان يادبودهاى 
تاريخـى معرفى مى كند و تمام ويژگى هاى طبيعى و فرهنگى را 

مورد توجه قرار مى دهد.
باغ هاى تاريخى بخشـى از منظر فرهنگى هستند كه در نتيجة 
همپوشـانى و تعامـل ميان فرهنـگ و طبيعت پديـد مى آيند، 
بنابرايـن در احيـاى آنها، تنها نگهـدارى و حفاظت از كالبد باغ 
به معنـاى تداوم ارزش هاى ناملموس منظر نيسـت و سـبب از 
بيـن رفتن ايـن ارزش هاى فرهنگى مى شـود. باغ هـا به عنوان 
شـاخص ترين مصداق منظر كه در زمينه هاى مختلف فرهنگى و 
تاريخى نمودهاى متفاوتى يافته اند، در هر زمينه مخاطب خاص 
خود را دارند و عالوه بر اليه هاى طبيعى و زيست محيطى داراى 
اليه هاى ارزشمند تاريخى و فرهنگى هستند، بنابراين نمى توان 
به احياى آنهـا در چهارچوبى محدود و با تبصره هاى مشـخص 
پرداخت. اين امر نيازمند رويكردى انعطاف پذير اسـت كه معمار 
منظـر بـا مطالعة منظـر فرهنگى و تاريخى سـايت و شـناخت 
جنبه هاى مختلف شـكل دهنده به منظر بـاغ در ابعاد مختلف، 
در كنـار توجه به اصـول و قواعد احيا و حفاظـت به مرمت باغ 
بپردازد. اين نوشتار تالش مى كند از وراى تحليل و معرفى پارك 
ويالرسو (villarceaux)، رويكرد منظرين آلن پروو در برخورد با 

باغ تاريخى و احياى آن را مورد توجه قرار دهد.
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تصاوير 1 و 2 : انعكاس قلعه و 
محيط اطراف در آب، بر تقارن 
به عنـوان يكى از ويژگى هاى 
باغسـازى فرانسـوى تأكيـد 

مى كند. مأخذ :
www.all-free-photos.com.
Pics1&2: The reflected im-
age of the castle in water 
emphasizes the symme-
try, the important feature 
of French gardens. Vil-
larceaux Domain. Paris. 
Source: 
www.all-free-photos.com.
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مقدمه
 باغ هاى تاريخى به عنوان بخشى از هويت فرهنگى و تاريخى هر سرزمين، گوياى تعامل 
ــردم آن حوزة  فرهنگى  ــرزمين و بيانگر تفكر و جهان بينى م ــان طبيعت و مردم آن س مي
هستند. در احياى باغ هاى تاريخى آنچه كه بيش از احياى كالبدى و ظاهرى اهميت دارد، 
توجه به جنبه هاى معنايى و منظرين باغ است. اصول باغسازى فرانسه در طول تاريخ ناشى 
ــت حاكم زمان خود است؛ تقارن و نظم هندسى باغ، سطوح وسيع آب،  ــه و سياس از انديش
ــت؛ (در  ــراف و درباريان اس ــى بر طبيعت بيانگر قدرت اش برش طبيعت و غلبه نظم هندس
ــيد و نقطه آغازى در  ــاى به نقطه اوج خود رس ــت آنچه در قرن هفدهم در باغ ورس حقيق
ــه شد.) آلن پروو (Allain Provost) پرورش يافته مدرسة باغسازى و  معمارى منظر فرانس

ــت و در تمام پروژه هايش اين توجه به سنت  ــنا با اصول و مفاهيم باغ هاى فرانسوى اس آش
ــوى قابل مشاهده است. هندسة خالص و منظم، فرم هاى هندسى درختان و  باغ هاى فرانس
گونه هاى گياهى و نقش پر اهميت آب در منظره سازى همه از جنبه هاى مشترك باغسازى 
ــوان يك معمار منظر از زمينه  ــت. عالوه بر اين، او به عن ــوى با طراحى هاى پروو اس فرانس
ــود و ايده اصلى او در طرح قرار مى گيرد.  ــايت غافل نمى ش تاريخى، طبيعى و فرهنگى س
ــاى باغ تاريخى  ــن رويكرد تاريخى به احي ــار منظرى همچون پروو با اي ــى كه معم هنگام

مى پردازد، قابل تأمل است.   

فرضيه
در باغ هاى تاريخى حفظ و تداوم نمادها و نشانه هاى فرهنگى و تاريخى در كنار حفاظت 

كالبدى، راهبردى اساسى در احياى منظر فرهنگى آنها است.

منظر فرهنگى و احياى باغ هاى تاريخى
ــته به عنوان خاطره جمعى از آغاز قرن  حفاظت و نگهدارى آثار تاريخى- فرهنگى گذش
19 ميالدى، مورد توجه قرار گرفت و احيا و حفاظت از آنها در بسيارى از كشورهاى اروپايى 
اهميت بسزايى يافت. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم (1902-1841) طراحان باغ 
ــوى، هنرى داچن(Henri Duchene)  و آشيل داچن(Achille Duchene)  تحليل  فرانس
سيستماتيك باغ ها را انجام دادند. هدف آنها ارتقاى احياى باغ ها با توجه به فرهنگ تاريخى 
 Blenheim) 1آنها، در كنار بازسازى صورى گذشته بود. به طور مثال در احياى قصر بلنهيم
ــازى سبكى در اجزا و كليت موجود باغ نپرداختند، بلكه تالش آنان  Palace)، آنها به بازس

 .(Vercelloni, 2011) براى زنده كردن جوهره  دوره ها ى تاريخى گذشته ديده مى شود
در نيمه دوم قرن بيستم احيا و بازسازى باغ هاى با ارزش مورد توجه قرار گرفت و آموزش 
ــازى باغ هاى تاريخى به عنوان يكى از گرايش هاى معمارى منظر در  در زمينه احيا و بازس

. (Conan, 1985)دانشگاه هاى معتبر اروپايى و آمريكايى برنامه ريزى شد
در تعريف مشترك كنوانسيون ميراث جهانى و يونسكو در 2006 ميالدى، منظر فرهنگى 
ــان و طبيعت را به نمايش مى گذارد. اين مناظر،  ــرزمين يا ناحيه اى است كه تعامل انس س
ــان دهندة تكامل اجتماع بشرى و سكونتگاه هاى آنان در طول زمان هستند. تكاملى كه  نش
تحت تأثير تغيير و تحوالت مداوم طبيعى و همچنين نيروهاى متوالى اجتماعى، اقتصادى و 
فرهنگى (درونى و بيرونى) قرار مى گيرد. در حقيقيت، منظر فرهنگى در گستره اى از زمان 
و مكان شكل مى گيرد و تداوم مى يابد (بهبهانى، 1389: 109). منظر فرهنگى به عنوان يك 
ناحية جغرافيايى، با پتانسيل هاى فرهنگى و طبيعى است كه رويدادها، فعاليت ها، اشخاص 
 .(Birnbaum,1999) و حتى ديگر ارزش هاى فرهنگى و زيبايى شناسى را نيز دربرمى گيرد
ــت  ــان با محيط زيس ــر فولر (Peter Fowler) نيز منظر فرهنگى را حاصل تعامل انس پيت
ــتند كه در  ــى از منظر فرهنگى هس پيرامونش مى داند. در اين ميان باغ هاى تاريخى بخش
نتيجة همپوشانى و تعامل ميان فرهنگ و طبيعت پديد مى آيند. در مداخله و احياى باغ هاى 
تاريخى، حفاظت از ميراث فرهنگى و طبيعى بايد به صورت هم زمان و در كنار يكديگر مورد 
توجه قرارگيرد. از آنجا كه منظر پديده اى شكل گرفته از اليه هاى مختلف تاريخى، اجتماعى، 
ــت، لذا در احياى آن تنها توجه به ويژگى هاى بصرى و  اقتصادى، فرهنگى، طبيعى و ... اس
ــبب از بين رفتن ارزش هاى فرهنگى مى شود. رويكرد جهانى احياى منظر تنها  كالبدى س
مطالعه اكولوژيكى محيط طبيعى و حفاظت و نگهدارى از عناصر طبيعى را كافى نمى داند 
ــو  ــت از يك س و توجه به هر دو جنبه  عينى و ذهنى منظر را اصل قرار مى دهد و معتقد اس
احياى بستر اكولوژيكى و زيست بوم منطقه موجب سالمت، زيبايى و پايدارى منظر است و 
از سوى ديگر، احياى نمادها و نشانه هاى فرهنگى و تاريخى سبب تداوم تاريخى ارزش هاى 
فرهنگى يك سرزمين و حفظ هويت منظر آن مى شود. احياى باغ در واقع تفسير مجددى 

از يك رويكرد سنتى به طبيعت است كه در هر زمينه، مخاطب خاص خود را دارد. 

نگاهى به منشور فلورانس در احياى باغ هاى تاريخى
منشور فلورانس2 منظر سايت هاى تاريخى را برگرفته از يك حادثة تاريخى، يك فعاليت 
بياد ماندنى، يك اسطوره، يك صحنة نبرد و مانند اين ها مى داند. اين منشور، باغ هاى تاريخى 
ــايت هاى تاريخى كه براى عموم مردم داراى مفهوم هنرى و  را به عنوان مصداقى از اين س
تاريخى هستند، به عنوان يادبودهاى تاريخى معرفى مى كند و از آنجايى كه گياه را عنصر 
ــر و تحول اند، آنها را يادبودهاى  ــى باغ در نظر مى گيرد و اين باغ ها دائماً در حال تغيي اصل
تاريخى زنده و داراى حيات (living monuments)  مى نامد. اين منشور در احياى باغ هاى 
ــى توجه به تمام ويژگى هاى طبيعى و فرهنگى را مهم مى داند و تمام مراحل متوالى  تاريخ
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تكامل باغ را مورد توجه قرار مى دهد. اصوالً نبايد براى هيچ دوره اى نسبت به ساير دوره ها 
اولويت قائل شد، مگر در موارد استثنايى كه درجه زوال يا تخريب قسمت هاى معين باغ به 
حدى باشد كه تصميم به بازسازى آن با استفاده از نشانه هاى باقيمانده يا يك مدرك مستند 
ــازى را در موارد استثنايى تر مى توان در آن قسمت هايى  ــود. اين كار بازس و موثق گرفته ش
ــود در آن دارند. هدف از اين كار  ــاختمان موج ــاغ  انجام داد كه كمترين فاصله را با س از ب
نمايان ساختن اهميتى است كه اين قسمت ها در نقشه دارند .(Icomos-IFLA 1982) اين 
ــور، باغ را عنصرى جدانشدنى از محيط پيرامونش خواه شهرى يا روستايى، دست ساز  منش
يا طبيعى مى داند. در عين حال مايكل كنن (Michel Conan) تعريف ارايه شده در مورد 
ــور فلورانس (آثار تاريخى زنده و داراى حيات) را نادرست مى داند،  باغ هاى تاريخى در منش
زيرا داللت بر اين دارد كه زندگى در طبيعت صورت مادى پيدا مى كند و اين ما را از ادراك 
باغ به عنوان تحوالت فرهنگى طبيعت و مكانى براى تجديد پيوند فرهنگى انسان با طبيعت 
ــى و تحليل چند نمونه احياى باغ  باز مى دارد(conan, 2009: 53). «مايكل كنن» از بررس
در ژاپن و چين كه قابل تعميم به هر زمينة ديگر است، اين گونه نتيجه مى گيرد كه احياى 
باغ نه تنها به تداوم مواد و مصالح با گذشته بستگى ندارد، بلكه به تداوم نمادهاى فرهنگى 

.(conan, 2009: 73) قوى و آرمان هاى مردم وابسته است
ــر از ميراث فرهنگى  ــه عنوان جزئى انكارناپذي ــه در نظر گرفتن باغ ها تاريخى ب ــا اينك ب
مليت هاى مختلف جهان و تدوين اساس نامه كلى براى احيا و حفاظت آنها از نكات مثبت 
ــتورالعمل هاى عملى و كاربردى در آن مطرح نشده است.  ــت، اما دس ــور فلورانس اس منش
مايكل كنن، حفاظت از جنبه هاى ناملموس و فرهنگ محلى كه با زمينة فيزيكى و كالبدى 
ــته بر جا مانده، ممكن  ــت را در جايى كه ردپايى اندك از طرح گذش ــده اس باغ عجين ش
ــد باغ به معناى  ــدارى و حفاظت از كالب ــن مى توان دريافت كه نگه ــم مى داند. از اي و مه
تداوم ارزش هاى ناملموس نيست. باغ ها به عنوان شاخص ترين مصداق منظر، در زمينه هاى 
مختلف فرهنگى و تاريخى نمودهاى متفاوتى يافته اند، در نتيجه نمى توان به احياى آنها در 
چهارچوبى محدود و با تبصره هاى مشخص پرداخت. اين امر نيازمند رويكردى انعطاف پذير 
است كه معمار منظر با مطالعه منظر فرهنگى و تاريخى سايت و شناخت جنبه هاى مختلف 
ــكل دهنده به منظر باغ در ابعاد مختلف، در كنار توجه به اصول و قواعد احيا و حفاظت  ش

به مرمت باغ بپردازد. 

ويالرسو، آلن پروو و تجربه اى در احياى باغ
ــته فرانسه بشمار مى رود، در  ــو كه در حال حاضر يكى از باغ هاى برجس باغ _ آب ويالرس
ــطايى قرن يازدهم در شمال غربى پاريس در بخشى از چاوسى  ــايت يك قصر قرون وس س
(Chaussy)  قرار گرفته است. اين پارك 63 هكتارى كه با ديوارها و بناها احاطه شده در 
ــيد. از 1989 شوراى محلى ايل دو فرانس  ــه به ثبت رس 1941 به عنوان اثر تاريخى فرانس
ــازى پارك ويالرسو گرفت. از سال 1994  (Il- de- france) تصميم به حفاظت و باززنده س
تا 1999باغ تحت هدايت آژانس فضاى سبز ايل دو فرانس  و با همكارى آلن پروو احيا شد 
و امروزه محل برگزارى رويدادهاى فرهنگى، كنسرت ها و ... است. مهم ترين ويژگى سايت3 
تنوع معمارانه ايى است كه در نتيجة تغيير و گذشت زمان از قرون وسطى تاكنون بر چهره 
ــت. اين تغييرات مختلف و متنوع در باغ و همچنين تاريخ بلند آن، اين  ــايت نشسته اس س
سايت را به نمونة چالش برانگيزى در احياى باغ و منظر فرهنگى مبدل ساخته است. اقدامات 
مهم انجام شده در طرح احياى اين باغ _ قلعه شامل بازسازى عمارت، بازسازى قصر بااليى، 
احياى ساختار هيدروليكى آب، احياى تاالب و درياچه و استحكام بخشى به لبة آب، ساخت 

منبع آب و ايجاد دسترسى جديد به پارك و كاشت 441 درخت است.
ــة تاريخى و ويژگى هاى  ــو، توجه به زمين ــرد آلن پروو در احياى باغ- قلعه ويالرس رويك
باغ هاى فرانسوى است كه در قالب هندسه خالص و مينيمال او بيان شده است. باغ، مكانى 
پوياست كه با گذشت زمان تحول پيدا مى كند و اليه هاى مختلفى به آن اضافه مى شود كه 
برخى ويژگى هاى موجود را به سادگى تغيير مى دهد يا از ميان برمى دارد. آلن پروو به عنوان 
ــه اليه هاى تاريخى و ويژگى هاى فرهنگى را  ــار منظر در رويكرد مرمتى خود احترام ب معم
مورد توجه قرار داده، در حالى كه به تقليد كالبدى نيز نپرداخته است. در واقع مى توان طرح 
احياى باغ را همپوشانى ويژگى هاى تاريخى و فرهنگى سايت با ويژگى هاى منحصر به فرد 
ــت. در احياى باغ هرعنصر برجاى مانده از دوره هاى قبل حفظ و تقويت  كارهاى پروو دانس
ــده و معمار منظر به عنوان يك مرمتگر تمام دوره هاى تاريخى را در كنار هم مى بيند و  ش
هيچ كدام را بر ديگرى ارجح نمى شمارد. آب به عنوان يكى از ويژگى هاى كليدى باغسازى 
ــه، اغلب به صورت استخرهاى گرد يا مستطيلى شكل حضور پيدا مى كند. مهمترين  فرانس
ــت احيا و باززنده سازى  ــان كالبدى از توجه او به زمينة تاريخى پروژه اس اقدام پروو كه نش

ــانزدهم ايجاد شده بود. در  ــد كه از قرن ش ــتخر آب مى باش عنصر طبيعى-تاريخى باغ، اس
ــوان عنصر اصلى خودنمايى مى كند، تا آنجا كه مى توان  ــرح پروو آب در زمينة باغ به عن ط
ــو» ناميد. انعكاس قلعه و محيط اطراف در آب، بر تقارن كه از ديگر  آن را باغ- آب «ويالرس

ويژگى هاى باغسازى فرانسوى است، مى افزايد (تصاوير1 و 2).
ــه حاكم بر آن به خوبى به ديده   تراس هاى پهن، جايى كه منظرة باغ و تقارن و هندس
مى آيد، تقريباً هميشه به عنوان جزئى از ساختار فضايى باغ هاى تاريخى فرانسه حضور دارد. 
ــايت از ورودى عمارت قلعه بااليى، با حفظ و احياى تراس بندى  ــرف بر س ديد و منظر مش
سايت كه از نيمه قرن هجدهم با ساخت قلعه بااليى بوجود آمده بود، امكان پذير شده است. 
ــازمان فضايى قرون وسطى و شكل زمين به شكل تاريخى خود  ــازى پارك، س در باززنده س
حفظ شده است. سطوح وسيع آب و چمن، بستر پارك را شكل داده و به كليت طرح، وحدت 

بصرى بخشيده است.
پوشش گياهى و طرح كاشت در تداوم سنت باغسازى فرانسه و سازگار با هويت تاريخى 
سايت بكار گرفته شده است. دو رديف از درختان هرس شده در دو طرف مسير منتهى به 
ــت باغ هاى هندسى فرانسه، بر خاطرة محورهاى نامحدود ديد در  قصر، با حفظ اصول كاش
باغسازى فرانسه تأكيد مى كند. در متن باغ، گونه هاى گياهى كوتاه بكاررفته اند تا بر فراخى 
و وسعت باغ بيفزايند (تصوير3). آلن پروو پارتر(Parterres) باغ هاى فرانسوى را با چهره اى 
مدرن در قالب خطوط و هندسه منظم خود بر بستر آب گسترانيده است، اين نه به معناى 
ــت  ــان از توجه معمار به زمينه تاريخى، در احياى باغ اس تقليد كالبدى بى مفهوم بلكه نش
ــده و به  ــكل داده كه هرس نش (تصاوير4 تا 6). مرز ميان باغ با محيط اطراف را درختانى ش

حالت طبيعى رها شده اند. 
از ويژگى هاى مهم در پروژة احيا و باززنده سازى اين باغ، از طرفى حفظ و نگهدارى عناصر 
تاريخى سايت كه با گذشت زمان شكل گرفته بودند و از طرف ديگر انطباق آنها با نيازها و 
زندگى معاصر است. رويدادهاى خاص از جمله مراسم فرهنگى و برگزارى كنسرت به عنوان 
اقدامى مؤثر در حفاظت و باززنده سازى باغ ويالرسو مورد توجه قرار گرفته است (تصوير7). 
ــايت، به  ــيدن دوباره به زندگى و فعاليت، عالوه بر احياى محيطى و طبيعى س جريان بخش
تداوم تعامل ميان طبيعت درونى انسان با طبيعت اطرافش مى پردازد (تصوير8). استفاده از 
هندسة خالص و منظم، هرس درختان و گونه هاى گياهى (غلبة هندسه بر طبيعت) و نقش 
پراهميت آب در منظره سازى، همه از جنبه هاى مشترك باغسازى فرانسوى با طراحى هاى 

پروو است كه در احياى باغ ويالرسو مورد توجه قرار گرفته اند.  

نتيجه گيرى
هدف از احياى يك منظر فرهنگى، حفظ و تداوم ارزش هاى طبيعى و تاريخى است كه 
ــرزمين و نشان دهندة تعامل ميان انسان و طبيعت در  گوياى عقايد و فرهنگ مردم يك س
طول تاريخ  است. احيا و باززنده ساختن منظر فرهنگى و جريان بخشيدن دوباره به زندگى و 
فعاليت، عالوه بر احياى محيطى و طبيعى سايت، به تداوم تعامل ميان طبيعت درونى انسان 
با طبيعت اطرافش مى پردازد. احياى باغ در واقع تداوم منظر فرهنگى و تفسير مجددى از 
ــنتى به طبيعت است كه در هر زمينه مخاطب خاص خود را دارد. در پروژة  يك رويكرد س
ــو، حفظ و نگهدارى عناصر تاريخى سايت كه با گذشت زمان  منظر فرهنگى پارك ويالرس
شكل گرفته بودند و انطباق آنها با زندگى معاصر مورد توجه معمار منظر بوده است. در واقع 
ــانى ويژگى هاى تاريخى و فرهنگى سايت با ويژگى هاى  مى توان طرح احياى باغ را همپوش
منحصر به فرد كارهاى پروو دانست. برگزارى رويدادهايى از جمله مراسم فرهنگى و كنسرت 

نيز در احياى اين پارك و حضور آن در زندگى روزمرة شهروندان بسيار مؤثر بوده است 

پى نوشت
1. خانة با شكوه تاريخى متعلق به قرن هجدهم انگلستان و پارك آن از قرن نوزدهم برجا مانده است كه در سال 1987 

جزء ميراث فرهنگى يونسكو ثبت گرديد. 
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 آب در طرح پـروو در زمينة باغ به عنوان عنصر اصلى خود نمايى 
مى كند، تا آنجا كه مى توان باغ ويالرسـو را باغ - آب ناميد. استفاده 
از هندسـه خالـص و منظم، هرس درختان و گونه هـاى گياهى (غلبة 
هندسـه بر طبيعت) و نقـش پراهميت آب در منظره سـازى، همه از 
جنبه هاى مشترك باغسازى فرانسـوى با طراحى هاى پروو است كه 

در احياى باغ ويالرسو به روشنى ديده مى شود.

تصويـر 3 : درختـان بلنـد 
طـرف  دو  در  هرس شـده  و 
متـن  در  و  حركـت  مسـير 
باغ گياهان كوتـاه در تداوم 
بكار  فرانسه  باغسازى  سنت 

رفته اند. مأخذ :
www.iledefrance.fr.
Pic3: Tall trees in both 
side of paths and planted 
shrub in the middle of 
garden are used in con-
tinuity with french histori-
cal gardens. Villarceaux 
Domain. Paris. Source: 
www.iledefrance.fr.

 :  5 و   4 تصـــاويــر 
باغ هـاى   (Parterres)پارتـر
فرانسـوى در چهره اى مدرن 
در قالـب خطوط و هندسـه 
منظم آلن پروو ايجاد شده اند. 

.Racine, 2004 : مأخذ
Pics 4 & 5: The parterres 
of French gardens are 
used with a modern ex-
pression in a regular 
and geometric form. Vil-
larceaux Domain. Paris. 
Source: Racine, 2004.
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Alain Provost and the reconstruction of the castle 
gardens of Villarceaux

Abstract: Benefiting from a rich background 
of gardening, French sites have been allocated 
to considerable historic gardens known as the 
greatest human cultural heritage. There have 
been diverse approaches and theories about 
encountering these historical sites in the past 
100 years. As a result multiple similar and con-
trary theories including the least reclamation to 
the most reconstruction have been discussed 
technically. Among the mentioned theories, 
cultural landscape and preservation of his-
torical garden have been the most negotiated 
preservation and socio-cultural heritage and 
site restoration theories in the past decades. 
ICOMOS, the international council on monu-
ments and sites, had held three congresses of 
Venice Charter (1966), Burra Charter (1981) 
and Florence Charter (1982) about the conver-
sation of monuments and sites. The Florence 
Charter focuses mainly on the historic gardens 
and considers them as historic memoires and 
gives great importance to its natural and cul-
tural characteristics.

Historic gardens are a part of cultural land-
scape which are resulted out of the mutual 
relations and interactions between culture and 
nature. Taking the landscape semantic aspects 
into consideration is more important than the 
physical features in restoration of such gar-
dens. Therefore, maintaining and preserving 
the physics of a garden are not effective in con-
tinuity of garden values and will lead to loss of 
these cultural values.

Gardens, as a foremost example of land-
scape which have been showcased in diverse 
historic and cultural aspects, have natural and 
ecological layers as well as valuable historic 
and cultural layers; As a result, their reclama-
tion cannot be fulfilled in a confined and limited 
framework. It requires a flexible approach to 
provide the landscape designer with recogni-
tion of the cultural and historic landscape of the 
site in order to restore the garden based on the 
reclamation and preservation principles. Pres-
ervation and continuity of natural and historic 
values that reveal the culture and beliefs of the 
people in a region and demonstrate the inter-
action between human and nature throughout 
history are the main objectives in reclamation 
of a cultural landscape. The revival and recla-
mation of a cultural landscape and bringing it 
back to life and existence will eventually lead to 

environmental and natural reclamation as well 
as continuity of human and the surrounding na-
ture interaction.

Alain Provost’s approach in the cultural land-
scape project of Villarceaux Park was taking into 
consideration the historic background and the 
specific qualities and characteristics of French 
gardens and embodying them in minimal and 
abstract shapes. In this project preservation of 
historic elements of the site has been the main 
interests of the landscape architect that have 
been formed over time and adapted to the 
modern life. Holding public and cultural events 
such as concerts in the park has been very ef-
fective to its reclamation and its presence in the 
daily lives of citizens. This paper tries to discuss 
Alain Provost’s approaches to historic gardens 
and their reclamation through introducing and 
analyzing the Villarceaux Park.
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قسـمت  پـالن   :  6 تصويـر 
مركزى باغ ويالرسو. مأخذ :

.Racine, 2004 
Pic6: The plan of the 
central area of the park. 
Source: Racine, 2004.

برگــزارى   :  7  تصـويـر 
مراسـم  مانند  رويدادهايـى 
فرهنگـى و كنسـرت عاملى 
مؤثر در احيـاى اين پارك و 
حضور آن در زندگى روزمره 

شهروندان است. مأخذ : 
www.discoverparis.net.
Pic7: Holding cultural events 
and concerts has been an 
important factor in restora-
tion of the park. Villarceaux 
Domain. Paris. Source: 
www.discoverparis.net. 

تصويـر 8 : احياى يك منظر 
فرهنگى و جريان بخشـيدن 
دوبـاره به زندگـى و فعاليت 
موجـد تـداوم تعامـل ميان 
طبيعـت درونـى انسـان بـا 
مى شـود.  اطرافش  طبيعـت 

.www.valdoise.fr : مأخذ
Pic8: The restoration and 
recreation of this cultural 
landscape has lead to 
profound interaction of 
human and nature. Vil-
larceaux Domain. Paris. 
Source: www.valdoise.fr.
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Pic 6
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