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 ژيل كلمان در سال 1943 درArgenton در فرانسه متولد شد. 
ژيل كلمان باغبان، معمار منظر، نويسـنده و نظريه پرداز منظر و 
فارغ التحصيل دانشـگاه گياه شناسى ورسـاى و دانشكده منظر 
پاريس است كه از سـال 1979، تاريخ طبيعى و مفاهيم طراحى 
را در مدرسه عالى منظر ورساى تدريس مى كند. امروز در سطح 
جهان، ژيل كلمان با نوع نگاه خاص و آثار ويژه اش در حوزه منظر 
و معمارى منظر شـناخته شده و عالوه بر اين در كشور خودش، 
فرانسه به الگوى تحسين شده اى از يك انسان موفق مبدل شده 
اسـت. ژيل كلمان عـالوه بر طراحى و اجـراى پروژه هاى مطرح 
معمارى منظر، نوشـته ها و مقاالت فراوانـى در باب تئورى هاى 
منظر و معمارى منظـر و همچنين تجربه هاى موفقى در نگارش 
نمايشـنامه هاى ادبى و رمـان دارد.1 ژيل كلمان در سـال 1998 

جايزه ملى معمارى منظر فرانسه را به خود اختصاص داد.  
كلمان بيشـتر از اينكه پيرو باشـد، رهبر بوده اسـت. در اوايل 
دهه 70 ميالدى، هنگامى كه در رشـته هاى كشاورزى و طراحى 
منظر فارغ التحصيل شد، پيرو ايده "باغبانى بيولوژيك" بود كه 
پيـش زمينه اى براى ايدة "كار كردن همراه طبيعت، نه در مقابل 
طبيعت" به شمار مى رفت. او پايه گذار "اكولوژى انسان گرا" است 
كه همكارى انسـان و طبيعت را سـتايش مى كند؛ ستايشى كه 

تنها رويكردى رمانتيك به طبيعت بكر و دست نخورده نيست.
كلمـان از كودكى به باغبانى عالقه مند بود و در نوجوانى، هنگام 
كمك به پدرش در سم پاشـى گل هاى رز مسـموم شد و دو روز 
در كما به سـر برد. مدتى پس از آن، كلمـان از باغ پدرى اش در 
كروز به دهكـده اى نزديك رفت تا به مطالعات دقيقى در زمينه 
تغييرات اكولوژيكى، ساختارى و زيبايى شناسى محيط بپردازد. 
در سـال 1977 توانسـت قطعه زمينى در كروز بخـرد، خانه اى 
سنگى در آن ساخت و آن را به يكى از زيباترين باغ هاى فرانسه 
تبديل كرد. اين باغ كه «الواله»2 ناميده مى شود، پناهگاهى براى 

او، خانواده، دوستان و حيواناتش است.
تصوير2 : ژيل كلمان باغبان 
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نظريه هاى ژيل كلمان
ــاغ، فضاهاى جمعى و  ــه عنوان طراح پارك، ب ــان، فارغ از فعاليت هايش ب ــل كلم ژي
ــى دنبال مى كند :  خصوصى، فعاليت هاى عملى و نظرى خود را در چهار محور پژوهش
ــياره اى)4، منظر سوم5 و در نهايت، باغ هاى مقاومت6 كه  باغ در حركت3، باغ زمينى (س

چهارمين و جديدترين رويكرد وى است.
ــى جديد به طبيعت و پويايى آن، تأثير عميقى بر  ژيل كلمان با مطرح نمودن نگرش
حرفه معماري منظر گذاشته است. نگاه جامع او، با در بر گرفتن تمام سياره زمين، شيوه 
ــت. پروژه ها و ايده هاى او  جديدى از تفكر را در مورد طراحى فضاها به وجود آورده اس
مرجعى براى كسانى است كه به موضوعات منظر عالقه مند هستند. آثار او مورد توجه 
ــتمداران، مديران، معماران، بوم شناسان، زارعان و به  ــهرى، باغبان ها، سياس طراحان ش
ــت؛ زيرا به مسائل مهم و بنيادين طبيعت، محيط  طور كلى تمام عالقه مندان منظر اس

ــته به زيبايى و ارائه راه حل هاى  ــت و منظر مى پردازد. رويكرد او تزئين گرا، وابس زيس
سريع نيست، بلكه بر اساس تفكرى است كه عادت ها و كليشه ها را واژگون و ميزان قابل 

توجهى از انرژى، آزادى و خالقيت را در ارتباط با طبيعت معرفى مى كند.

باغ در حركت
در باغ الواله، كلمان براى اولين بار "باغ در حركت" را تجربه كرد؛ مزارع رها شده به 
حال خود، تدريجاً به سمت يك رشد جنگل وار تكامل مى يابند. تنها مداخله صورت گرفته 
اصالح ساالنه چمن ها و ساختن يك فرم ساده چوبى به عنوان نظرگاه بود كه وى آن را 
radeau des champs به معنى "قايق مزارع" مى نامد. براى كلمان، مداخله باغبان نه 
تنها قابل قبول است، بلكه نقش مركزى را دارد. او مى گويد : "هنگامى كه زمين هاى باير 
ــاهده مى كنم، تنها از انرژى احياگر طبيعت شگفت زده نمى شوم، بلكه مى خواهم  را مش
بدانم كه چگونه مى توانم خود را در ميانه اين جريان قوى قرار دهم." او براى اين دخالت، 
ــد خودبخودى هستند؛ درختان،  زمانى را انتخاب مى كند كه همه عناصر باغ درگير رش
ــى. نقش باغبان، هدايت  ــا، تاك ها، پيازها، علف ها و حتى گل هاى رز وحش درختچه ه
دلسوزانه و غنابخشى به اين روند طبيعى است. كلمان، ايده "باغ در حركت" خود را كه 
از منطق تغيير با حداقل دخالت انسان پيروى مى كند، از تجربه هاى كشت گونه توسعه 
ــاله  ــرايط آب و هوايى معتدل، معموالً يك دوره زمانى هفت س داد. او دريافت كه در ش
طول مي كشد تا يك تركيب جديد زيست محيطى شكل بگيرد و گونه هاى خاصى مثل 
ــكوم»8 كه از مشخصه هاى زمين هاى باير هستند- نقش  ــت دانه»7 و «ورباس «گل انگش

ويژه اى را بازى مى كنند؛ زيرا آنها به طور مستمر خود را تجديد و تركيب هاى غيرقابل 
ــپت فرمى طراحى باغ را تحت تأثير قرار  ــده اى را توليد مى كنند كه كانس پيش بينى ش
مى دهد. كلمان از هيچ گونه مواد شيميايى، آبيارى تكميلى و ماشين آالت پر سر و صدا 
ــت بدنه  ــتفاده نمى كند؛ ولى گياهان را هرس مى كند، يا ممكن اس و اتالف گر انرژى اس
ــكار شود و شاخ و برگ هاى ممرز وحشى  بيدى خودرو را ببرد تا تنه هاى متعدد آن آش
ــكل يك گنبد نرم بريده شده اصالح  كند. بيشتر راه هاى باغ از چمن هاى كوتاِه  را به ش
ساده است كه مسير آنها سال به سال به طور طبيعى تغيير مى كند تا توده هاى گل هاى 
خودرويى كه حشرات جالب زيادى را جذب مى كنند حفظ شوند. او تاكيد مى كند كه" 
يك باغ هميشه اثرى مصنوعى است. ولى"باغ هاى شخصى (خانگى) مى توانند به مكانى 

براى حفظ حيات وحش تبديل شوند."
"باغ در حركت، انرژى هاى نهفته در فضا را تفسير مى كند، گسترش مى دهد و تالش 

مى كند تا بيشترين حد ممكن همراه با طبيعت كار كند و نه در برابر آن. نام آن برگرفته 
ــت كه باغبان آن را به شيوه  از حركت و تكاپوى فيزيكى گونه هاى گياهى در زمين اس
خود تفسير مى كند. هنگامى كه گل ها در ميانه يك راه رفت و آمد رشد مى كنند، باغبان 
ــود : آيا او بايد راه را حفظ كند يا گل ها را؟ طراحى اين باغ كه  مجبور به انتخاب مى ش
دائم در حال تغيير است، نتيجه كار فردى است كه از آن نگهدارى مى كند و نه ماحصل 

طراحى كه در نقشه هاى طراحى شكل مى گيرد."
ــتند؛ هنگامى كه دانه  ــه اعتقاد او باغ، فضا و منظره عناصر ثابت و تغييرناپذير نيس ب
ــتقرار در مكان هاى جديد، خصوصيات آن را نيز تغيير  ــوند، با اس گياهان جابجا مى ش
ــت كه به طبيعت اجازه رشد بدهد يا در رونِد حركت آن  مى دهند. انتخاب با باغبان اس
دخالت كند. " اين رويكرد موجب مى شود كه باغبان براى شناخت بهتر گونه ها و رفتار 
ــتر به مشاهده بپردازد و كمتر باغبانى كند تا بتواند بدون صرف انرژى و زمان  آنها بيش

بيش از حد، از توانايى هاى طبيعى آنها بهره بردارى كند".
ــت آمده از كاِر «كلمان» بر روى باغ  ــپت «باغ در حركت» به دس به طور كلى كانس
شخصى اش در كروز است كه از سال 1983 در فضاهاى جمعى فرانسه و ساير كشورها 
ــد و چهاربار  ــال 1991 چاپ ش ــت. اولين كتاب او در اين زمينه در س ــده اس دنبال ش
تجديد چاپ گرديد. پارك «آندره سيتروئن» در پاريس، اولين فضاى جمعى بود كه بر 
اساس اين نظريه طراحى و در سال 1999 راه اندازى شد. پروژه هاى متعدد ديگرى هم 
ــاس اين شيوه مديريت اجرا شده اند كه از مهم ترين آنها مدرسه كشاورزى «ژول  بر اس

ريفل» در «سنت اربلن» ( 2009-2004) است. 
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ــطه)  و  ــاهدات اوليه (بدون واس ــياره كوچك. باغ زمينى از جمع مش باغ بزرگ، يك س
ــاهدات ثانويه (نمادين) يك فرض ايجاد مى شود: آيا ما مى توانيم زمين را به عنوان  مش
يك باغ يگانه ببينيم؟ آيا مى توانيم ادراكات باغ در حركت را براى آن به كار بريم؟ باغ 

زمينى يك اصل و باغبان آن كل بشريت است".  
براى كلمان، گسترش مقياس از يك مقياس محلى، الهام بخش كانسپت "باغ زمينى" 

است كه سه جنبه دارد :
ايدة «محدوديت اكولوژيك» يا باغ به مثابه استعاره اى براى محدوديت هاى طبيعت؛ 
ــت زمين كه بر اكوسيستم نظارت و بر تركيب جهانى گونه ها  ــان به عنوان سرپرس انس

تأكيد مى كند.
 كانسپت او مبنى بر تركيب جانداران (عناصر زيستى) گونه هاى خوب و بد را متمايز 
ــت كه  نمى كند و در همان حال در مغايرت با رويكرد " بوم گرايان" به طراحى منظر اس

سعى مى كنند گونه هاى "بيگانه" را حذف كنند.
ــياره اى) نوعى پروژه سياسى- اكولوژى، انسان گراست؛ كانسپتى است  باغ زمينى (س
كه ابتدا از طريق رمان "توماس و مسافر" كه در سال 1983 چاپ شد به عموم معرفى 
شد. در سال 2000-1999 كلمان نمايشگاه بزرگى در الويلت پاريس برگزار كرد تا به 
ــح و ارائه نمونه هاى مثبت اين موضوع بپردازد. همچنين در تعدادى از تحقيقات  توضي
ــانگهاى؛ منشور  ــود : باغ زمينى ش ــاهده مى ش و پروژه هاى بعدى رد پاى اين ايده مش
ــيويِر9 در ليموزين و ساير فعاليت هاى در دست انجام. از مهم ترين مطالب  منظرين واس
منتشر شده در اين زمينه مى توان به : داستان «توماس و مسافر»، باغ زمينى؛ همايش 
ــه مقاالت (1997-1999)؛ باغ هاى زمينى، مجموعه عكس  Châteauvallon، مجموع

(1999) ؛ باغ زمينى، كاتالوگ نمايشگاه (1999) اشاره كرد.

منظر سوم
ــته، كلمان مفهوم ديگرى را گسترش داد كه خود آن را «منظر  ــال گذش در چند س
ــوم» مى نامد. طرحي تحقيقى روى يك مزرعه موفق و يك زمين جنگلى در جنوب  س
پاريس او را به دنبال فضاهاى پنهان شده اى هدايت كرد كه از تك كاشتى10  فرار كرده  
و انسان صنعتى آنها را فراموش كرده است؛ فضاهاى جامانده اى كه اگرچه اغلب پس از 
استفاده نادرست رها شده اند اما هنوز قادر به احياى خودبخودى هستند. كلمان همواره 
به فضاهاى متروكه و باير – مثل حالت ابتدايى الواله- توجه داشت. تالش او براى ايجاد 

چنين آزادى هايى در طراحى هاى شهرى، نقدها و بحث هاى فراوانى را برانگيخت.
ــپت را مى توان با عنوان "قطعات بالتكليف باغ زمينى" تعريف كرد. در اين  اين كانس
تعريف، تمام فضاهاى باير يا متروكه به عنوان قلمرو اصلى و ميزبانى براى تنوع زيستى 

شناخته مى شوند. كتاب منظر سوم در همين زمينه در سال 2004 چاپ شده است.
ــتى باالى آن نسبت به  ــوم، از طريق تنوع زيس ــخيص منظر س براى «كلمان»، تش
محيط اطراف صورت مى گيرد و سه حالت دارد؛ فضاهاى رها شده يا متروكه با كاربرى 
ــاورزى يا صنعتى در گذشته، فضاهاى باير كه به علت غيرقابل دسترس بودن يا به  كش
ــان در آنها صورت گرفته است، و ذخاير طبيعى  ــط انس طور اتفاقى، مداخله كمى توس
ــتند. از ديدگاه «كلمان»، پويايى  برگزيده كه از نوعى حمايت دولتى هم بهره مند هس
ــگفتى" است. اين سايت ها به عنوان  اكولوژيكى فضاهاى متروكه تداعى گر "حيرت و ش
رصدخانه هاى علمى براى ضبط و لذت بردن از تنوع زيستى استفاده مى شوند، در نتيجه 
تجربة منظرين تبديل به يك پروژة علمى مشترك مى شود. تأكيد بر "مشاهده دقيق" 
ــكلى از لذت زيبايى شناسى است و هم به نوعى دفاع از محيط زيست محسوب  هم ش

مى شود.

ژيل كلمان؛ يك معمار منظر
ــل كلمان، كار حرفه اى خود را با طراحى باغ هاى خصوصى و كوچك آغاز نمود و  ژي
مطرح ترين اين باغ ها نيز باغ شخصى اش در «الواله» است. در اواخر دهه 80 و دهه90، 
كلمان به طور عمده به كار بر روى پروژه هاى عمومى روى آورد؛ بخش بزرگى از پارك 
آندره سيتروئن در پاريس (به همراه طراح منظر آلن پُرُوست11 و معمار پاتريك برگر12، 
ــه Valloire در پيكاردى،  ــل ويگِير14)، باغ هاى صومع ــوا ُجدرى13 و جان پُ جان فرانس
ــس در پاريس، پارك «هانرى ماتيس» در ليل، باغ هاى كاخ  ــاى طاق بزرگ الدفان باغ ه
ــن پروژه ها، بيان عملى  ــه در Domaine du Rayol. تمام اي ــاى مديتران Blois و باغ ه

ــى از  ــامل تغييرات فصل و تغييرات ناش ــت و پويايى، آنگونه كه او مى بيند، ش حرك
ــد گياهان خودرو و گونه هاى مهاجر است. باغ هاى در حركت، هيچ گاه صرفاً بصرى  رش
ــوند ؛ در آن زانو مى زنيد، دراز مى كشيد، آنها را مى بوييد و  ــتند، بلكه لمس مى ش نيس

بى واسطه ادراك مى كنيد.

باغ زمينى (سياره اي)
كلمان «باغ در حركت» را يك ابزار مفهومى مى شمارد. دومين ابزار او،«باغ زمينى»، 
هنگامى پديد آمد كه او اولين تصاوير كره زمين از فضا را ديد. او در تصور خود مرزها و 

محدوده ها را گسترش و باغ هاى شخصى اش را به تمام جهان تعميم داد.
ــكل يافته چون كاغذ دست نويسى است كه  ــط انسان ش "هر قطعه اى از فضا كه توس
ــانيم. يك  ــبت به جهان مى پوش ما روى آن قلم مى زنيم و آن را با نگرش هاى بزرگ نس

A famous theorist and one of the most 
active landscape architects in France, 
Gilles Clement was also the recipient of 
the French national landscape prize in 
1998. Clement’s ecological approach 
in landscape architecture is manifest 
in his four theories known as Garden 
in Motion, The Planetary Garden, the 
Third Landscape and Gardens of Re-
sistance. Each one of Clement’s pro-
fessional projects is a realization of 
one of these theories. You can never 
guess the state of Clement’s gardens 
but his idea about gardens is always 
the same: “A garden is a persistent 
project. It produces goods, bears sym-
bols, and accompanies dreams. It is 
accessible to everyone. It promises 
nothing and gives everything.”

ژيل كلمان، نظريه پرداز مطرح و يكى از فعال ترين 
معماران منظر فرانسـه، برنده جايـزه ملى معمارى 
منظر كشـور فرانسه در سـال 1998 است. رويكرد 
اكولوژيـك و بيولوژيك كلمان بـه معمارى منظر در 
نظريـات چهارگانه اش- باغ در حركـت، باغ زمينى 
(سياره اى)، منظر سوم، و در نهايت باغ هاى مقاومت- 
متجلى اسـت و پروژه هاى حرفـه اى ژيل كلمان نيز 
هركدام در راستاى تحقق يكى از اين نظريات پيش 
مى روند. شما هيچ وقت نمى دانيد باغ كلمان در چه 
حالى اسـت ولـى عقيده او در مورد باغ ثابت اسـت 
"باغ يك پروژه هميشـگى است. باغ ثمره مى دهد،  
نماد مى زايد و رويا را همراهى مى كند. براى همه قابل 
دسترسى است. وعده ى چيزى را نمى دهد و در عين 

حال همه چيز اعطا مى كند".
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نمى نمايانند. كلمان گاهى از اشكال هندسى استفاده مى كند، به خصوص در اطراف آثار 
تاريخى يا در جايى كه خوب است نماد به كار برده شود. اما اين فرم گرايى، انتهايى ندارد 
ــت. كلمان اعتقادى به سلسله مراتب  و همين غيرقابل پيش بينى بودن، گاه مخرب اس
ندارد نه در طراحى باغ و نه در زندگى. براى چند سال متوالى وى جايزه ملى معمارى 
ــان  ــناس، مهندس ــت كه اين جايزه بايد به زارعان ناش منظر15 را رد كرد و اصرار داش
ــود كه معماران واقعى منظر هستند. سرانجام در سال  ــاورزي و جنگلبانانى داده ش كش

1998 اين جايزه را با بى ميلى دريافت كرد  

پى نوشت
1. نمايشنامه اى با عنوان «La main verte» يا قبر سبز و رمانى با نام«Thomas et le voyageur» از 

جمله آثار ژيل كلمان به شمار مى روند.
la vallée .2

Le Jardin en Mouvement .3
Le Jardin Planétaire .4

le Tiers Paysage .5
Les Jardins de résistance .6

Digitalis .7
Verbascum .8
Vassivière .9

Monoculture .10
Alain provost .11

Patrick Berger .12
Jean-François Jodry .13

Jean-Paul Viguier .14
15. جايزه بزرگ معمارى منظر در سال 1990 بنا نهاده شد. اين جايزه هر دو سال يك بار توسط دولت فرانسه 
به يك معمار منظر فرانسوى اعطا مى شود كه در زمينه منظر، اثرى خاص يا مثال زدنى طراحى كرده باشد و يا 

در توسعه ايده ها و كانسپت هاى منظرين سهم بخصوصى داشته باشد.

منابع:
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تصوير5 : باغ شخصى كلمان 
(La Vallée). مأخذ :

www.bp.blogspot.com

تفكرات و نظريات او در دنياى واقعى به شمار مى روند.
ــد. اين  ــيتروئن باش ــايد پارك آندره س ــن پروژة او در عرصه بين المللى، ش  مؤثرتري
ــارك آن را مديريت مى كنند.  ــه كارمندان پ ــت ك ــامل يك باغ در حركت اس پارك ش
ــتند كه تصميم مى گيرند مسيرها سال به سال از كجا عبور كنند به طورى كه  آنها هس
ــود. در نزديكى باغ در حركت، باغ هاى رنگ قرار دارند  مالحظه گياهان خودرو هم بش
ــراى بازديدكنندگانى كه از آنها اطالع ندارند نيز  ــه حالت نماديِن پيچيده آن حتى ب ك
ــد. مادران گفته اند كه وقتى وارد باغ سبز مى شوند كه موضوع  ــايد قابل احساس باش ش
ــيده اند. در 1997، «پِيت  ــت، كودكانشان اغلب دست از صحبت كش ــكوت" اس آن "س
ــن» و «مايكل كينگ» درباره اين باغ ها چنين اظهار داشتند :  اوُدلف»، «هنك گريتِس
" پيروزى ژيل كلمان در پارك آندره سيتروئن، ظرفيت وسيع امكاناتى را كه هنر باغبانى 
براى ابراز خود و همچنين برقرارى ارتباط ايجاد مى كند، نشان مى دهد. او نشان داد كه 
چگونه ايده ها مى توانند هم در مقياس بزرگ و هم در خردترين جزئيات ارائه شوند. در 
حقيقت، رويكرد او همانقدر كه متناسب با يك باغبان شخصى است، در تناسب با دنياى 

گسترده تر يك معمار منظر نيز مى باشد."
نمونه مهم ديگر از كارهاى كلمان، جزيره Derborence در پارك «هانرى ماتيس» 
ــتگاه قطار  ــاى برجا مانده از حفارى هاى يك ايس ــه از زمين و آواره ــت ك (1995) اس
ــده است. اين پارك- جزيره در واقع يك فالت 3500 مترمربعى مرتفع  جديد ايجاد ش
ــتفاده از نردبان نمى توان وارد آن شد و تنوع زيستى آن هر دو سال  ــت كه بدون اس اس
ــت كه جزيره به عنوان يك بانك بذر عمل كند تا  ــود. ايده اين اس يك بار كنترل مى ش
ــترى اجازه بقا بدهد و محوطه اطراف را دوباره تبديل به  ــيب پذير بيش به گونه هاى آس

سكونت گاه نمايد.
ــند امتناع مى كند؛ اما در پروژه هاى  ــته باش كلمان از اينكه آثارش امضاى او را داش
ــب با شخصيت  ــتركى وجود دارد. او معموالً فضاهاى جدا از هم را، متناس او عناصر مش
فضاها به صورت فرمال(مثل پارك آندره سيتروئن) و يا غير فرمال به هم وصل مى كند. 
ــپكتيو هاى متنوع هستند. هنگامى كه  ــيرهاى اتصالى پرپيچ و خم، با جهات و پرس مس
ــاق بزرگ الدفانس) اين محور  ــان» يك محور بلند ايجاد مى كند (در باغ هاى ط «كلم
هيچ گاه يك احساس سلسله مراتب گونه را تحميل نمى كند و در امتداد اين محور تنها 
ــى از اين محور طوالنى به  ــمت آشكار مى شود، دسترس ــرار هر يك از دو س كمى از اس
ــت اما تا زمانى كه كامًال وارد آنها نشده ايد، خود را به شما  ــان اس هريك از دو طرف آس
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