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در دوم سپتامبر 2011 مجله منظر مصاحبه اى 
اينترنتـى را بـه زبـان فرانسـه بـا «خوائو 
نونـش» ترتيـب داد و نظريـات وى دربارة 
مفهوم منظر، رويكردهـاى او در برخورد با 
پروژه هاى منظرى كـه هدايت و اجرا كرده 
اسـت و تجربيـات اش در عرصة بين المللى 
(دو پروژه در پرتغال و تاجيكستان) را جويا 

شد...

ــف خود از منظر كه با تكيه بر آن به طراحى   تعري
ــاى مختلف پرداخته ايد را توضيح دهيد؟  و اجراى پروژه ه
اساساً نقش معمارى منظر را در موفقيت پروژه هاى توسعه 
ــده مى دانيد؟ و  ــم و تعيين كنن ــهرى به چه ميزان مه ش
ــازى يا معمارانه به فضا  ــه با رويكردهاى شهرس در مقايس
ــهرى چه مزيتى قايل  براى معمارى منظر در پروژه هاى ش

هستيد؟
ــى خاص به  ــك ويژگ ــه مى تواند ي ــى ك مفهوم اساس
ــد كه من هدايت مى كنم، و گروه بسيار  پروژه هايى ببخش
ــا به من كمك مى كنند  ــوب همكاران من در انجام آنه خ
ــد، اين است كه منظر يك ساختِن جمعى است، در  ببخش
ــد و توجه  ــه هريك از مؤلفان در آن بايد فروتن باش نتيج
داشته باشد به اينكه سرآغاز اين منظر از هزاران سال پيش 

از زمان ما وجود داشته است.
ــت مگر  ــازيم چيزى نيس اين يعنى آنچه كه ما بايد بس
ــه در آن طبيعت  ــيار عميق تر ك ــاختاِر بس ــتِر يك س بس
ــت در هم  ــانس و منطق و موفقيت و شكس ــارت، ش و مه

مى آميزند و به يك ميزان باز توليد مى شوند.
ــت، بلكه  ــا در اينجا صحبت از فرم و يا عملكرد نيس ام
مسئله، فهم مكانيسم هاى عمل در روند حاضر تحول اين 
ساختار است؛ اينكه چطور بتوانيم اين مكانيسم ها را براى 
ــول دوره اى از زمان به  ــت و جزئى فضا در ط هدايِت موق
ــود را در اختيار آنها قرار  ــم، در عين حال كه خ كار بگيري
مى دهيم، مفهوم مورد تأكيد ديگر اينكه منظر دربارة زمان 
و دربارة ظرفيت هاى ممكن و اجتناب ناپذير مابين طبيعت 
ــك از اين مفهوم و  ــان است. از فوايدى كه بدون ش و انس
ــود، تضعيف برخوردهاى  اين تعريف از منظر حاصل مى ش
ــت كه بيشتر به خلق ابژه ها1 منجر  خودخواهانة مؤلف اس
مى شود كه نگهدارى آنها در طول زمان به مراتب دشوارتر 

است، چرا كه از كاركردهاى موجود جدا هستند.

ــان و تأثير آن در طراحى منظر تأكيد   بر روى زم
داريد و در پروژه هاى مختلف كانسپت «منظر همان زمان 
است» را مورد توجه قرار مى دهيد. اين ذهنيت از چه وقت 
ــكل گرفت و به اين فكر افتاديد كه  ــما ش و چگونه در ش

پروژه هاى منظر بستر مناسب بيان زمان است؟
اين فكر زمانى شروع شد كه من فهميدم در حال انجام 
ــال هاى  ــتم. با اولين كارهايى كه من در س چه كارى هس
ــد كه زمان در گفتمان  ــن ش 90 انجام دادم تدريجاً روش
ــت. به نمايش درآوردن  ــه در مركز قرار داش منظر هميش

منظر، موفق شدن در تفسير زمان گذشته و پيشنهاد دادن 
ــت. يك معيار، يك ريتم و يك روش  زمانى براى آينده اس
ــم (چيزى زنده و  ــاختن زمان هاى مختلف با ه مرتبط س
ــته، موقتى و  ــريع با رشد آهس ــد س چيزى بى تحرك، رش
جاودان، مقياس زندگى انسانى و ديگر مقياس ها، ارزش ها 
و اتالف هاى زمان). و براى اينها ما چيزى در دست نداريم 
جز اطالعاتى كه وضع موجود به ما مى دهد و امكاناتى براى 
مداخله  در اختيار ما مى گذارد. به نمايش درآوردن منظر، 

به نمايش درآوردن رابطه هاى مختلف با زمان است.

ــارى منظر در پرتغال  ــما يك دوره پروژه معم   ش
ــراى پروژه هاى معمارى منظر  ــتيد و پس از آن به اج داش
در سراسر دنيا پرداختيد، تفاوت ها و نقطه پرش از كارهاى 
معمارى منظر ملى به بين المللى را چه مى دانيد و آيا اصًال 

مرزى بين اين دو وجود داشت؟
ــع تفاوت هاى بزرگى وجود دارد كه به خاطر آنها  در واق
ــا و تجربه هاى كارى مختلف  ــان منظر در فرهنگ ه گفتم
ــه من فرصت  ــى از اين تفاوت ها ك ــكل مى گيرد. برخ ش
ــناخت و تجربة آنها را در سال هاى اخير داشته ام به من  ش

امكان فهم اين موارد را داده است :
ــن از يك گفتمان  ــدرت گفتمان در منظر (و م الف- ق
معمارانه، نوگرا و پيشنهاددهنده حرف مى زنم نه بحث هاى 
ــرفت، آن طور كه معموالً با  ــه و مخالف پيش محافظه كاران
ــگ معمارانة  ــلطة فرهن ــت) با س مباحث منظر همراه اس
محض، خام، بسته و فرم گرا نسبت عكس دارد، و نظريات 
ــتش صورت و  ــس پوچى، پرس ــه به تقدي ــه اى ك معماران
ــطحى گرايى در تمام مكانيسم هاى مربوط  بى معنايى، س

مى پردازد.
ــر در ايتاليا و  ــًالُ افت و پس رفت منظ ــن مى تواند مث اي
ــور در ارتباط با  ــوارى هايى را توضيح دهد كه اين كش دش
حل مشكالت مختلف در رشد، توسعه و انطباق كاربرى ها 

با اراضى در پيش رو دارد. 
ب- اينكه تأثيرگذارى اين گفتمان در فرهنگ نتيجة به 
واقعيت درآمدن دخالت هايى است كه اين گفتمان از آنها 
ــت مى كند، بايد بگوييم كه اين نفوذ و تأثير هرگز از  حماي

طريق يك جريان صنفى انجام نمى شود.

 شما پروژه هاى مختلفى در مقياس ها و موضوعات 
ــترك كارهايتان را  ــاط مش ــرا كرده ايد، نق ــى اج مختلف
ــى در برخورد  ــود را پيرو مكتب خاص ــه مى دانيد؟ خ چ
ــد؟ (يا اصًال قائل به  ــا پروژه هاى معمارى منظر مى داني ب
ــبكى و مكتبى در برخورد با معمارى  چنين تفكيكات س

منظر هستيد؟).
مسلماً نقاط مشتركى وجود دارد :

ــايت و كوشش براى پيوند دادن  تحقيق دربارة تاريخ س
ــن با اين تاريخ؛ تالش  ــته و آينده در پيوستگى روش گذش
ــم و بازخوردهاى اندك؛  ــا بودجه هاى ك براى كاركردن ب
ــالت و ظهور «زمان» هاى  ــكاِر فرم گرايى در مداخ رِد آش
ــاد فرايند هايى كه به  ــق ايج ــف در پروژه ها از طري مختل

جهان هاى زمانى متفاوت مربوط مى شود.
من از مكتب صحبتى نخواهم كرد. اگر مكتبى هم وجود 
ــد، آن مكتبى است كه از طريق متدلوژى هاى  داشته باش

مشخص معمارى منظر شكل مى گيرد و همچنين هويت 
نظم دهندة آن را شكل مى دهد.

ــام آن "معمارى  ــد، ن ــته باش اگر اين مكتب وجود داش
منظر" است.

ــما در پوسترتان براى همايش ايفال2(2011) به   ش
فضاى حد واسط طبيعت و فضاى مصنوع اشاره كرده بوديد. 
ــاب بياوريم همه پروژه ها  ــعار كلى به حس اگر اين را يك ش
ــتند در ميانه طبيعت و  همين وضعيت را دارند. چيزى هس
ــما براى ساختن فضاى  مصنوع. ويژگى خاص مورد نظر ش

حد واسط چه بوده است؟ 
ما در همايش ايفال يك فكر جسورانه را در ارتباط با يك 

پروژة خاص معرفى كرديم: پروژة زندگى شهرى ميالن3.
ــرايط مسابقه، پروژه مربوط به يك  در اين پروژه و در ش
مسابقه بود، ما بايد طرحى تهيه مى كرديم كه امكان ايجاد 
ــده براى ذخاير طبيعى جانورى و  يك منطقة محافظت ش
گياهى را فراهم مى كرد و براى مردم غيرقابل دسترس باشد. 
در مركز شهرى مثل ميالن، اين شرايط به نظر ما نامعقول 

آمد و ما سعى كرديم يك راه حل جايگزين پيدا كنيم.

ولى، از همه مهم تر، ما در فرضيات شرايط مسابقه كه يك 
وضعيت ذهنى بسيار رايج در روزگار ما را ترسيم مى كرد، 
ــى را تشخيص داديم براى تقسيم جهان به فضاهاى  تالش
ــر به عنوان فضاهاى قربانى و تخريب، و فضاهاى  تغييرپذي
محافظت شده، به عنوان فضاهاى غيرقابل تغيير و غيرقابل 

دسترسى براى انسان؛ نفوذناپذير و غيرقابل انتقال.
ــاد به نظر  ــه دو جهان مجزا و متض ــِى دنيا ب اين تالش
ــه مطرح كردن  ــروع كرديم ب ــا بحث برانگيز بود و ما ش م
ــتى اين فضاها تا آنجا كه  ــه اى بر پاية ايدة همزيس انديش
اصول و ظرفيت هاى منظر بدون تحميل مرزها و محدوده ها 

اجازه مى داد.
ــعى در به  ــو س ــد، از يك س مطلبى كه در ايفال ارائه ش
ــتن اين ايده دارد، و از سوى ديگر، تالش  ــتراك گذاش اش
ــارى منظر كه آميزش مفرطى با  مى كند تا از فضاى معم

رويكردهاى محافظه كارانه دارد، رمزگشايى كند.
به نظر ما، منظر يعنى تبديل و دگرگونى، و كاركردن در 
حوزة منظر يعنى فهميدن نيروهاى محركة اين دگرگونى 
ــژه در حفاظت:  ــير الزم و به وي ــت دادن آنها در مس و جه
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منظـر  طراحـى   : تصويـر2 
قلعـه  بـه  رسـيدن  مسـير 
اكوسـتا. دى. سـيلوا. مأخذ: 

PAOAP شركت
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ملـل،  پـالزاى   : تصويـر3 
مأخذ:  تاجيكستان  دوشنبه، 
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بدين معنى كه براى محافظت كردن نبايد صورت و ظاهر 
را «منجمد» كنيم، بلكه بيشتر بايد نيروهاى مؤثر را براى 

آنچه كه مى خواهيم محفوظ بماند، تقويت كنيم.

ــده   توضيح مختـصرى در مورد پـروژه تقـدير ش
ــد؟  مى دهي   «Encosta do Castelo de Silves»
سياست هاى اصلى شما در اين پروژه به عنوان يك سايت 
با ارزش تاريخى چه بود و چه جنبه هايى از سايت را مورد 
ــروژه مورد توجه  ــرار داديد؟ و چه جنبه هايى از پ توجه ق

منتقدان قرار گرفته است؟
ــده نمى خوانم. در واقع اين پروژه  من آن را يك پروژة تقدير ش
رابطه اى با يك سايت تاريخى دارد و از يك نقطه نظر خاص، از آن 
محافظت مى كند، ولى آنچه آن را قابل توجه مى سازد رابطة آن با 
ــت: اولين مورد عجيب، به وجود آوردن يك  برنامة عجيب پروژه اس
ــت كه بايد پنهان شود و فقط به  ــى به در مخفى قصر اس دسترس
ــكار شود. دومين مورد عجيب اين است كه ايدة  صورت اتفاقى آش
شكل دادن اين دسترسى به عنوان يكى از دسترسى هاى مهم قصر 
ــازى داخلى ساختمان آن منعكس نمى شود، و اين در، به  در بازس
صوت منفك از كاركردهاى جديد داخل قصر، بسته باقى مى ماند.

ــكار را به درى كه  ــى آش به اين ترتيب پروژه يك دسترس
بايد پنهان بماند اختصاص مى دهد، از سوى ديگر اين مسير 

بى استفاده به نظر مى رسد چون در باز نمى شود!
ــير به كارگرفته  ــى كه پروژه براى طرح كلى اين مس روش
است، ُخرد كردن آن به مجموعه اى از معابر در ترازهاى جدا از 

هم است تا امكان تجربه هايى را در خود مسير فراهم  كند.

ــور تاجيكستان داشته ايد. از   اخيراً پروژه اى در كش
ــاى تأثيرگذار بر طراحى يك پروژه معمارى منظر  فاكتوره
ــورهاى غربى  ــان و تفاوت آن با كش ــن بخش از جه در اي

بگوييد؟
من فكر مى كنم تنوع پروژه هايى كه ما در نقاط مختلف 
جهان داشته ايم همان قدر كه به مسايل فرهنگى و ژئوفيزيك 

مربوط است به جنبه هاى انسانى نيز برمى گردد.
همانطور كه پيشتر اشاره كردم، به عنوان مثال، درحالى 
ــادى با پرتغال ندارد، جايگاه  كه ايتاليا تفاوت فرهنگى زي
ــه در آن به كلى  ــازوكارهاى جامع ــر فرهنگى در س منظ

متفاوت با پرتغال و همچنين اسپانيا است.
در مقابل، در كشورهاى خاورميانه رفتارها بسيار شبيه به 
آن چيزى است كه ما انتظار داريم مثًال در پرتغال ببينيم.

من فكر مى كنم كه در مورد ُفرم، مسئله به تصادف ها و 
اتفاق هايى مربوط مى شود كه در جريان انتقال فرهنگ در 
طول زمان پيش مى آيد. مثًال در مورد پرتغال، اين فرهنگ 
ــى از فرهنگ  ــة خود تأثيرات ــى دارد و به نوب ــة آلمان ريش

آمريكايى نيز پذيرفته است.
اين انتقال تأثيرات از طريق پيش آمدهاى تقريباً شخصى، 
عليت ها در زندگى جوامع، گروه هاى اجتماعى و مردم انجام 
ــى كه از طريق يك رابطة خانوادگى، با  مى شود. مثًال كس
ــور خاصى تماس هاى بيشتر داشته باشد. من هميشه  كش
فكر كرده ام كه روش نوشتِن تاريخ بسيار شگفت انگيز است. 
ــم هايى كه جهان را تغيير مى دهند از خالل  تاريِخ مكانيس
جريان هاى فروتن و ناچيز نوشته مى شود و من معتقدم كه 
معمارى منظر جزئى از اين مكانيسم هايى است كه جهان 

آينده را مى سازد.
ــاً همين اتفاق براى منظر رخ مى دهد كه  وراى آن، دقيق
در آن مكانيسم هايى به ظاهر ناچيز، كه به سختى به چشم 
مى آيد، منشأ نتايج بزرگ و مؤثر مى شود... فرآيندهاى منظر 
حتى اگر بسيار قدرتمند باشد، نيازى به داليل كامًال آشكار 
ــدا، ولى هر روزى  ــر و ص ندارد. يك حركت كوچك و بى س
ــول دوره هاى بزرگ زمانى تكرار  ــونده، كه در ط و تشديدش
ــود، مى تواند سرآغاز فرآيندهاى منظرين فوق العاده و  مى ش

توليداتى تحسين برانگيز باشد.
دوم سپتامبر 2011
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IFLA :Internatinal Federation of Landscape Architects .2

City Life Park, Milan .3
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