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چکیــده | پژوهــش حاضــر، بــه بررســی شــیوه های برنامه ریــزی ســرزمینی مؤثــر بر 
گزارشــی از چند پروژۀ اجراشــده در چارچوب  بســتر معاصر می پردازد. بدین منظور، 
برنامه گرایــی دولتــی فرانســه بین ســال های 19۵0 تا 197۵ ارائه شــده و در تحلیلی 
کــه میان فضــای برنامه ریزی شــده و فضای خلق شــده از  انتقــادی نشــان می دهــد 
طریــق برنامه ریــزی، لزومــًا پیونــد علــت و معلولــی وجــود نــدارد. در حقیقت قدرت 
برنامه ریزی در تولید منظر بیش از آن که خطی و قاطع باشــد، تکرارشــونده و القایی 
اســت. بر اســاس این ویژگــی، بازنگــری در ظرفیــِت برنامه گرایی بــرای تولید منظر 
کیفیــت پیشــنهاد می شــود. برای تبیین ابعاد این پیشــنهاد، ســه پــروژۀ معماری  با
ح های برنامه ریزی پیش از  که با هدف مداخلۀ بزرگ مقیاس بر منظر، به طر منظر 
کرده اند مورد بررســی قرارگرفته اند. هر یک از این پروژه ها در مواجهه  خود، اســتناد 
با برنامه، شــیوۀ مباحثــۀ ]دیالکتیک[ منحصربه فردی را اتخاذ می کند. بررســی این 
نمونه ها گشایش هایی را به سوی گونۀ جدیدی از برنامه گرایی بر اساس پروژۀ منظر 
فراهم می کند. این گونۀ جدید از برنامه گرایی چهار ویژگی اصلی را داراست : آینده نگر 

است؛ بر اساس تولید مشترک شکل می گیرد؛ منظرین است؛ و انتقادی است.
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ح ســاماندهی  مقدمــه |  پژوهش هــای نگارنــده معطــوف به تولیدات شــهری منتج از طر
کــه تــا میانــه دهــه 1970 نیــز اجرا می شــد. از  مصــوب دولــت فرانســه در ســال 19۵0 اســت 
نــگاه یــک معمــار منظر، امروز پس از گذشــِت نیم قرن از اتمام این پروژه ها، زمان مناســبی 
کامل از آن هاســت. در حوزۀ منظــر، رابطۀ پروژه بــا زمان متفاوت  گــزارش  بــرای ارائــه یک 
کاماًل بســتگی به دوره رشــد  کــه در حوزۀ معماری وجود دارد. این رابطه  از رابطــه ای اســت 
کیفیت یک پروژۀ منظر تنها چندین دهه پس از   درخت ها دارد؛ چنان که 

ً
گیاهان خصوصَا

پایان اجرا قابل ارزیابی اســت. بنابراین حال حاضر، زمان ایده آل برای ارزیابی پروژه های 
منظِر سال های بعد از اتمام جنگ جهانی دوم است.  

که  اما فراتر از این تناســب زمانی، پژوهش انتقادِی حاضر از آن لحاظ اهمیت پیدا می کند 
معطــوف بــه دوره ای اســت که شــاخص اصلی آن، تمایــل افراطی به شهرســازِی برنامه گرا 
یــا رویکــرد »برنامه گرایــی« اســت. دولت های پس از جنــگ جهانی دوم در ابعاد سیاســی و 
کثــر زمینه هــا، به صــورت ضربتــی اقــدام بــه اســتقرار پیش نیازهــای رفاه در  اقتصــادی در ا
بخش های مختلف فعالیتی جامعه )ساخت وســاز و ســاماندهی شهری( نمودند. بر همین 
اســاس، تولیــدات ایــن دوره در ســایۀ برنامه ریزی های دقیــق و بلندپروازانــه و با بهره بری 
از تمامــی امکانــات قانونــی، اقتصــادی و سیاســی دولــت به مرحلۀ اجرا رســید. لــذا ارزیابی 

تولیدات این دوره مترادف با ارزیابی میزان موفقیت رویکرد برنامه گراست. 
کــردن تمامی  ح شــد، بــه رهــا  کــه مطــر گــر روزگار کنونــی، درســت برخــالف دوره ای  شــاید ا
کاهــش چشــم گیر توانایــی مداخلــۀ او در برنامه ریزی هــای ســرزمینی2  امتیــازاِت دولــت و 
کــه در آن زندگی  می کنیم و  شــهره نبــود، ایــن گزارش انتقادی اهمیــت نمی یافت. دنیایی 
که تغییرات  ک داریم در وضعیت خوبی نیســت. تغییرات آب وهوایی  با ســایرین به اشــترا
کی را تحت الشــعاع قــرار داده و نیازمند اقدامات  کره خا کل  ژئوپولیتیکــی را به دنبال دارد، 
گفت  جمعی، چاره اندیشــی های بزرگ مقیاس و دارای نتایج بلندمدت اســت. شاید بتوان 
هیــچ دوره ای به انــدازۀ امــروز نیازمنــد برنامه ریــزی ســرزمینی قــوی و قاطــع نبوده اســت. 
گــزارش انتقادی بــر رویکرد برنامه گرای ســال های 19۵0 تــا 197۵ باعث فهم بهتر  ترســیم 
نقاط قوت و فواید این دکترین و بررسی چگونگی تولید یک فضای سرزمینی باز، درست و 

متعادل از طریق اجرای آن می شود. 

اســت؛  »افقــی«  مدیریــت  یــک  بــر  مبتنــی  امــا  برنامه گرایــی،  بازآفرینــی  نیازمنــد  جهــان 
کی جدیــد از رابطۀ برنامه و فضای تولیدشــده داللت  که بــر ادرا به عبارت دیگــر، رویکــردی 
داشــته باشــد. در رویکرد برنامه گرای پیشــین، این رابطه به صورت خطی و علت و معلولی 
اندیشــیده شــده است : برنامه می گوید که چه چیزی باید اجرا شود، و آنچه اجراشده  است 
باید مطابق با برنامه باشــد. جهت دســت یابی به راهکارهای بیشــتر در پروژه ها، باید پا را 
گذاشــت و برای آن، بررســی پیچیدگــی روابط میان برنامه و ســرزمیِن  فراتــر از ایــن رویکرد 

کرد. تولیدشده ضروری است. نوشتار حاضر چگونگی این فرانگری را بیان خواهد 

برنامه گرایی چیست؟  
کــه شــکلی به خصــوص از  در شــروع بحــث الزم اســت تعریفــی از برنامه گرایــی ارائــه شــود 
شهرســازی بر مبنای برنامه اســت و دکترین های ســاماندهی دولت فرانسه را در سال های 
پــس از جنــگ جهانــی دوم تحت الشــعاع قــرار داد. برنامه گرایــی، دکترینــی در ســاماندهی 
فضاســت که در پاســخ به وضعیت های بحرانی چون ساخت فوری مسکن، نبود بهداشت 
و ســالمت عمومــی پدیــد آمــد و چنان کــه از نــام آن برمی آیــد، قاطعیــت برنامــۀ ارائه شــده 
توســط یک ســازمان تحت امر مســتقیم دولت را اعتبار می بخشــد. این دکترین به وســیله 
که مشــروعیت آن  کم وبیش وابســته به قدرت سیاســی محقق می شــود  یک ســاختار فنی 
بر مفهوم منفعت عمومی اســتوار بوده و توســط روش های علمی مانند آمار، نقشــه برداری 
اجتماعی، جامعه شناسی شهری، مطالعات استانی، و ... امکان بروز پیدا می کند. برنامه، 
کره و  هر پنج سال بازنگری شده و بر اساس اصل اجرای تدریجی، فازبندی شده، قابل مذا

در چارچوب تفکری انعطاف پذیر محقق می شود.
که در آن،  تمایالت برنامه گرای فرانســوی منتج از یک ســنت قوی سیاســی و فلسفی است 
کوبینیسم«3در  دولت مســتقیمًا از طریق دکترین های »ُکلِبرتیسم«، »َسن سیمونیسم« و »ژا
ح ملی  امــور جامعــه مداخله می کند. نقطه اوج برنامه گرایی در فرانســه در ســال  19۵0 با طر
که مرزهــای برنامه گرایی را به مجموعه ســرزمین های  کــرد  ســاماندهی ســرزمین بروز پیدا 
کنون مشــابه آن  کشــور گســترش داد و به دولت امکان مداخالت عملیاتی را اعطا کرد که تا

دیده نشده بود.

Research

  تصویر2
 Pic2 

21 88 Autumn 2015No.32



این برنامه طی 2۵ ســال، جوهر مدیریتی ســرزمین فرانسه 
را شــکل داد : برنامه ریزی های کشاورزی، ساماندهی های 
پارک هــای  وزارتــی(،  میــان  )مأموریت هــای  اســتانی 
طبیعــی، مناطــق تفرجگاهــی، شــبکه حمل ونقــل برقــی، 
کــز هســته ای، نواحی صنعتــی، شــبکه های بزرگراهی و  مرا
راه آهن هــای سریع الســیر، مجتمع هــای مســکونی بــزرگ، 

کز شهری برای پیاده. مناسب سازی مرا
بــر  جــدی  انتقــادات  غــرب،  در   1970 ســال های  از 
بــر مبنــای ایده هــای  دکتریــن برنامه گرایــی وارد شــد؛چه 
آن  در  را  قاطعیــت  کمبــود  کــه  مدرنیســتی»لوکوربوزیه۴« 
کولهاس  گوشزد می کند و چه از سوی تفکر پست مدرنیست 
یــا جین جیکوبز،کــه اولــی از بی فایده بــودن برنامه و دومی 
جنبش هــای  می کنــد.  انتقــاد  آن  بیش ازحــد  خشــونت  از 
حفاظــت از محیط زیســت، منظــر و میــراث هــم ایرادهــای 
کرده انــد. امــروز اعتــراض به  دیگــری بــر برنامه گرایــی وارد 
برنامه گرایی،کــه بیش ازحــد دولت مــدار تلقــی می شــود، بر 
آرمان های یک جنبش دموکراتیِک مشــارکت محور مســلط 
که هم زمان ناتوانی مردم را نیــز نقد می کند. قوانین  اســت 
تمرکززدایی ســال 1982 موجب انتقــال مهارت ها در حوزۀ 
ســاماندهی ســرزمین بــه مجامــع محلــی شــده اســت. این 
ح های مختلف  مجامــع تا حد زیادی برنامه گرایــی را در طر

کرده اند. عملیاتی ادغام 

مباحثۀ برنامه و منظر
که، فضای  اساس این پژوهش بر این فرضیه استوار است 
کاماًل با فضای برنامه ریزی شده  تولیدشــده توســط برنامه، 
مشــابهت نــدارد و تنها در بخش هایی مطابق با آن اســت. 
بــه توانمنــدی آن در تولیــد اشــکال  »تأثیرگــذاری برنامــه 
ســرزمینی بســتگی ندارد بلکه به ظرفیت های آن در القای 
گفتار، سه نمونه  این اشــکال برمی گردد.« برای تبیین این 

مورد بررسی قرارگرفته است.
در فاصلــۀ ســال های 19۵۴ تــا 19۵9، محلــه ای در شــهر 
کوچک »فاِرِبرویل۵« در اســتان »لوِرن۶« فرانســه،  صنعتــی 
توســط آرشــیتکت »ژرژ-هانــری َپنگوُســن7« ســاخته شــد. 
ایــن محلــه مجموعــه ای از ســاختمان های چهــار طبقۀ رو 
بــه جنــوب، و دارای معماری بی کیفیتی اســت. در مقابل، 
محلــه دارای ســازمان فضایی جــذاب و فضاهــای خارجی 
بــر  یــک ســری تراس هــای پخش شــده  کیفیتــی شــامل  با

که توســط دیواره های شــیب داِر  تپه های »روِســل8« اســت 
گیاه کاری شــده به یکدیگر متصل انــد و بعضًا درختان میوه 
کاشت آن ها را تشکیل داده است. برای عبور  ح  محلی، طر
میــان طبقــات مختلف تراس ها، مســیرهای پلکانی شــکل 
که بلندترین های آن توسط درختان  تعبیه شــده و تراس ها 
بلنــد در منظر منطقه خودنمایــی می کنند، حول یک پارک 
مرکزی با خطوط بســیار ســاده گردهــم آمده اند. هماهنگی 
ایــن فضاهــای عمومی شــاید حس یــک طراحــی معمارانه 
که  را به ذهن بیاورد اما در حقیقت، اســناد نشــان می دهد 
کنونی محلــه را رقم  کیفیــت  کــه  هیچ یــک از بخش هایــی 
می زند، توســط معمار آن ترســیم نشــده و او تنها مسئولیت 
طراحــی و جانمایی ســاختمان ها را بر عهده داشــته اســت. 
حتی پارک مرکزی نیز یک طراحی معماری نبوده و نتیجۀ 
کــه بنا بــوده در مرکز  رهــا شــدن یک پروژۀ مســکونی اســت 

محوطه ساخته شود اما هرگز اجرا نشد. 
نمونــه دوم، حومــۀ شهری شــدۀ »لیل9« در شــمال فرانســه 
است. مانند اغلب موارد مشابه، زیرساخت های حمل ونقل 
ســاختار اصلی حومه را تشکیل می دهند. این زیرساخت ها 
گذشــته، به نوعی حدومرز آن  ج و باروی شــهر در  همانند بر
را ترســیم می کنند. در اینجا یک مســیر راه آهن سریع الســیر 
کمربند شهر را مشخص می کند. دشت های وسیعی فراتر از 
آن، منطقه شهری را از بخش روستایی متمایز کرده است.
این دشــت ها همچنین نشــان دهندۀ شــبکه ای از راه های 
شــدۀ  درخــت کاری  لبــۀ  یــک  بــا  بعضــًا  کــه  اســت  مهــم 
قدیمــی  دامداری هــای  و  ع  مــزار مشخص شــده اند.  زیبــا 
کشــاورزی و دامــداری در ایــن اســتان  روایت کننــدۀ تاریــخ 
اســت. قطعات ساخته شــده در حاشــیۀ روســتاها به صورت 
گویی به  ع ناپدید می شــوند چنان کــه  گهانــی در لبــه مزار نا
محوطــه ای حفاظت شــده وارد شــده ایم. می تــوان تصــور 
کــه ایــن محــدودۀ تحــت حفاظــت، نتیجــۀ تمایــل  کــرد 
برنامه ریزی شــده بــرای نگهداری یک »برش ســبز10« میان 

شهر و حومه فراشهری دوردست است.
گرچه این  امــا در اینجــا نیــز حقیقــت چیــز دیگــری اســت :  ا
دشــت ها در فرآینــد شهری ســازی حفاظت شــده اند؛ امــا نه 
بــا هــدف ایجــاد یک بــرش ســبز؛ بلکــه از ســال های 19۶0 
کنــون، برنامــۀ احــداث یــک بزرگــراه پیرامــون شــهر لیــل  تا
ع  ح اســت.این بزرگراه در اواخر سال های 19۶0 موضو مطر
مباحثه و مجادلۀ سازمان های دولتی و حوزه اداری شمال 

جستار

Pic 3: Master Plan of the Deûle park 
designed by Jean Challet in OREAM 
North. Source: http://www.lille.archi.fr/
ressources/38/20575/atelier-publi4-.pdf

تصویر 3 : پالن پارک ُدل ترسیم شده توسط ژان 
شاله در چارچوب سازمان برنامه ریزی سرزمینی 
منطقۀ شمال،
http://www.lille.archi.fr/ : مأخذ 
ressources/20575/38/atelier-publi-4.pdf
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کشــور از یک ســو و مهندسین دســت اندرکار برای اجرای آن 
گروه  گروه اول مدافع احــداث آن و  که  از ســوی دیگر بــوده 
دوم، مخالــف و خواســتار احــداث راه دیگــری هســتند. در 
ایــن میــان، مردم شــهر لیــل به دنبــال محلی بــرای زندگی 
راحت، هر روز بیشــتر و بیشــتر در روســتاهای اطراف سکنی 
کــه بــه آن تعلق خاطر  گزیدنــد و به دلیــل تخریــب منظــری 
کردند. در  زیــاد دارند، شــروع بــه مخالفت با پــروژه بزرگــراه 
نتیجــه پــروژۀ بزرگــراه در ابتــدای ســال 2000 رهــا شــد و در 
شــرایطی متناقــض، همیــن پــروژه امکان تحقــق پروژه ای 
ح هادی منطقۀ شــهری لیل »منحنی شمال  که توســط طر

گرفت را فراهم  آورد.  منظرین11«نام 
مثال آخر محله مســکونی بســیار بزرگ »بلون12« در جنوب 
شــهر »ِرن13« در اســتان »بروتانی1۴« در غرب فرانسه است. 
ایــن محلــه شــامل 12۵00 واحــد مســکونی اســت، و طــی 
ح هــادی  ســال های 19۶7 تــا 1973 بــر اســاس یــک طــر
چ1۵«  که در 19۵۴ توســط »لویی آِر شهرســازی ســاخته شــد 

به تصویب رسید.
ایــن محلــه دو عنصــِر شــاخص دارد؛ اولی ویژگــی معمارِی 
ع آناســت و اینکه همۀ ساخت وســازها یک باره  بســیار متنو
انجــام نشــده اند. مجموعه هــای ســاختمانی، یکــی پــس 
بــا  معمارانــی  توســط  و  گانــه  جدا عملیــات  در  دیگــری  از 
ســلیقه های متفاوت، طراحی و اجراشــده اســت. شــاخص 
ع  تنــو علی رغــم  شــهری  اغتشــاش  احســاس  عــدم  دوم، 
که گیاهاِن کاشــته شــده، ســطوح  کثری آن اســت؛ چرا حدا
فراوانــی را پوشــش داده و معماری هــای مختلف را در یک 
ح کاشــت، چه در  کل واحــد بــه یکدیگــر پیوند می دهد. طر
راه های اصلی و چه در راه های فرعی میان ساختمان ها،به 
شــکل درختکاری هــای خطــی دیــده می شــود. همچنیــن 
دیواره هــای  توســط  متعــددی  شــده  چمــن کاری  ســطوح 
ســبز گیاهــی از یکدیگر جدا می شــوند. در میــان آن ها بعضًا 
ردیف هایــی از درختــان قدیمــی بلــوط و زبان گنجشــک به 

که از خود محله نیز قدیمی تر هستند. چشم می خورد 

ویــژه ای  منظریــن  ســازمان  دارای  فرانســوی  اســتان  ایــن 
کــه در آن دیواره هــای ســبز از درختــان و  اســت؛ بیشــه زاری 
ع را از یکدیگــر جدا و مــرز آن ها را  درختچه هــا، دشــت و مــزار
مشــخص کرده اند. به نظر می رسد که در محله بلون چنین 
بیشــه زاری بازتولیدشــده باشــد. امــا اینجــا نیــز ایــن ویژگــی 
برجستۀ منظر شهری نتیجۀ برنامه ریزی اولیه نیست بلکه 
برآمــده از اجرای تدریجی آن اســت. هر یــک از معمارانی که 
کرده انــد ردیف هایــی از درختــان در لبــۀ  در محلــه مداخلــه 
کاشته اند. مرور زمان و رشد این  محدودۀ مورد مداخله خود 
گونه های گیاهِی متفاوت، سبب به وجود آمدن نوعی بیشۀ 

شهری شده که محله در آن قرارگرفته است. 

به سوی برنامه گرایی انتقادی
کــه  بررســی ایــن نمونه هــا نتایجــی را بــه دســت می دهــد 
می توانــد بــرای بازنگــری در ظرفیت برنامه گرایــی در تولید 

کند : کمک  کیفیت، به ما  منظِر با
منظــر تولیدشــده تنها بخشــی از فضــای برنامه ریزی شــده 
کــس  اســت. ســاختاری ترین وجــوه منظــر، چنان کــه هــر 
تجربه شــخصی خود را در آن دارد، برنامه ریزی نشــده اند. 
بااین حــال بــدون برنامه ریــزی، ایــن منظــر تولید نمی شــد 
»منظــِر  یــک  نــه  و  اســت  القاشــده«  »منظــِر  یــک  ایــن   :
تولیدشــده«. دقیقًا به همین دلیل اســت که برنامه نســبت 
کیفیت، خشن است.  به زمینه نابیناست و در تولید منظر با
کار معماران و شهرســازان نیســت بلکه  ســاخت این منظر، 
فعل تصادفی، اقتصادی و ســادۀ افرادی است که در حوزۀ 
برنامه ریــزی، متخصــص نبوده و بدون در دســت داشــتن 
پــروژۀ دقیق از پیش ترسیم شــده، بــا به کارگیری فوت وفن 

و تجربه وارد عمل می شوند. 
این نتیجه البته ناهماهنگ نیست، اما با دیدگاهی گذشته نگر 
فهمیــده می شــود؛ یعنی بر اســاس یــک نقطه نظــر انتقادی. 
کــه شــیوۀ خلــق فضــا از طریق  گفــت  در حقیقــت می توانــد 
برنامه ریزی، معمواًل خطی ]دارای یک منطق مشــخص و 

ثابت[ نیست و لزومًا میان فضای برنامه ریزی شده و فضای 
خلق شــده از طریــق برنامه ریــزی، پیونــد علــت و معلولــی 
وجــود نــدارد. بــر اســاس ایــن ویژگــی، پیشــنهاد بازنگــری 
در رویکــرد برنامه ریــزی بــا هــدف مواجهــه بــا بحران های 
محیط زیستی و اجتماعی کنونی و با رویکردهای آینده نگر، 
ح می شــود. بــرای تبیین ابعاد این  منظرگرا و انتقادی مطر
کــه برگرفته از  پیشــنهاد، ســه پــروژۀ معاصر معمــاری منظر 
ایدۀ منظِر القاشــده هستند، تشــریح می شود. این نمونه ها 
کــه تحققشــان را امــکان بخشــیده در ارتباط  بــا برنامــه ای 
مباحثــه ای تنگاتنگی قرار دارند؛ »پارک ُدل1۶«، نخســتین 
پروژه، بهره برداری مســتقیم از میراِث برنامه گرایی اســت. 
ح منظر دریاچه مارکیز17« اســت، جهت  کــه »طر پــروژۀ دوم 
ح  آزمایش ابزاِر به کاررفته در یک برنامه ریزی سازمانی مطر
می شود و پروژۀ آخر، راهکارهای یک برنامه ریزی پروژه ای 

ح می دهد.  به دور از چارچوب های عملیاتی را شر

پارک ُدل
ایــن پــارک بــه مســاحت 3۵0 هکتــار در حومۀ شــهر لیل در 
کانــال آبــی بــا همیــن نــام، در  شــمال فرانســه و در حاشــیۀ 
پنــج قطعــۀ منفــک، دارای ســاماندهی حداقلــی و تقریبــًا 
ناخوانــا در مقیــاس شهرســتان های اطــراف گســترده شــده 
اســت )تصویــر1(. پــروژه، محصول یــک مســابقۀ معماری 
گــروه معمــاران  کــه  منظــر اروپایــی در ســال 199۵ اســت 
 + َانترناســیونال  »ژی ِان ســی  بلژیکــی  فرانســوی-  منظــر 
کــرده و  ک ســیمون18« جایــگاه نخســت آن را از آن خــود  ژا
که محصــول امروز  بــه طراحی ظریــف و عمیقــی پرداختند 
کیفیت بســیار باالســت )تصویر 2(. تسلط  آن، فضاهایی با
بر زمین تحت اشــغال پروژه، شرط اصلی موفقیت آن بوده 
است. اما چنین تسلطی بر زمین از کجا نشأت گرفته است؟ 
در حقیقت ســایِت این پروژه بــر روی زمین پروژۀ قدیمی تر 
که توسط»ژان شاِله19«،  پارک ُدل )19۶8( واقع شده است 
معمار منظر و در چارچوب »ســازمان برنامه ریزی ســرزمینی 

Research

Pic 4: The landscape produced by 
exploitations in Boulonnais region. 
Source: http://www.unicem.fr/
documentation/bibliotheque/
plan_paysage_du_bassin_carrier_
de_marquise

تصویر 4 : منظر به وجود آمده در پی عملیات 
ساخت وساز تونل فرا-مانش در منطقۀ بلونه،

ح منظر دریاچۀ مارکیز،  مأخذ : طر
http://www.unicem.fr/documentation/
bibliotheque/plan_paysage_du_bassin_
carrier_de_marquise
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منطقه شــمال20« طراحی شــد )تصویر 3(. این پروژه وسیع 
ح هــادی منطقــه شــهری  و بلندپروازانــه در نخســتین طــر
لیــل ثبــت گشــت و محدوده هــای مربــوط بــه آن به تدریج 
گرفته شــد. بااین حال،  ک عمومی در دســت  بــا عنوان امال
پروژه با مخالفت اهالی محلی روبرو و درنهایت رها شد. در 
که امکان راه اندازی پروژه را نداشــت،  ســال 1980، دولــت 
زمین هــا را مجددًا به منطقۀ شــهری لیــل بازگرداند و پروژۀ 
گــوار تجربه پیشــین،  جدیــد، با هــدف پوشــاندن خاطرۀ نا
دســت اندرکاران  هــدف،  ایــن  تحقــق  بــرای  شــد.  شــروع 
حرفــه اِی پــروژه، نماینــدگان محلــی را بــه مشــورت دعوت 
کــه مخالفیــن ردیف اول پروژۀ پیشــین  کردنــد؛ کشــاورزان 
بودند، از طرق مختلف مستقیمًا به پروژه جدید وارد شدند 
: راه انــدازی شــبکۀ فــروش محصــوالت محلــی، برگــزاری 
ع پــارک بــا  مناقصــه بــرای نگهــداری و رســیدگی بــه مــزار
کمــک به  کشــاورزان محلــی و  گروه هــای  اولویت دهــی بــه 
ارتقــای شــرایط بهره بــرداری از زمیــن. پــروژه ســه اصــل را 

که عبارت بودند از رویکرد بردـ برد  ل قرار داد  بنیان اســتدال
)رضایــت طرفیــن(، دوســتدار محیط زیســت )محافظــت از 
ع( و فرهنگ مآب )دفاع از هویت روســتایی ســرزمینی  مــزار

که تحت فشار قوی تأثیرات شهری و فراشهری است(.
از  بهره بــرداری  جــز  کاری  حقیقــت  در  جدیــد  پــروژۀ  ایــن 
ح پیشــین انجــام نــداد. هدف  برنامــۀ اولیــه و ویرایــش طــر
پــروژۀ پیشــیِن پــارک ُدل،بهره بــرداری از میــراث موجــود از 
برنامه ریــزی ســال های 19۶0، و عبــارت از لــزوم نگهــداری 
ع و منابــع آب کالن شــهر لیــل بــود؛ و پــروژۀ کنونــی نیــز  مــزار
درنهایت همین اصل را هدف قرار داده است. موضوع حفظ 
منابع آبی منطقه، برآمده از جغرافیای ویژۀ دشت ُدل است 
: عظمت و مسطح بودن این دشت مرطوب، همواره مسبب 
رکود و تجمیع آب ها در آن بوده است. اما اسناد نقشه برداری 
دشــت،  انتهــای  در  کــه  می دهــد  نشــان  زمین شناســی  و 
دریاچه های بزرگ انسان ســاخت به نــام »فلو21« ]به معنای 
ســیالب[ وجود داشته است. این آب بندها در قرن هجدهم 
به دستور لویی چهاردهم پادشاه فرانسه و به منظور حفاظت 
از محدوده اســتحکامات لیل و مرزهای کشــور احداث شــده 
بــود. بنابرایــن پروژه اقتدارگــرای برنامه گرایی ســال 19۶0 را 

می توان میراث پروژه سلطنتی لویی چهاردهم دانست.
نتیجــه آنکــه رویکردهــای برنامه گرا هر یک میــراث دیگری 
هستند. هر پروژه با بهره برداری از موفقیت ها و شکست های 
تجربه پیشین، خود را به جلو می راند؛ گویی انرژی اولیه ای 
دمیــده شــده، انتقال یافتــه و در هــر پــروژه جدیــد تضعیــف 
می شــود. در قیاس با مفاهیم فیزیک معاصــر، می توان این 

حالت را به یک »آنتروپی برنامه گرا22«  تشبیه کرد.    

طرح منظر دریاچۀ مارکیز
ایــن پروژه دربرگیرندۀ ســرزمین های وســیعی از صخره های 
آهکــی منطقه »بولوِنه23«، منطقــه ای دارای غنای منظری 
ویژه در شــمال فرانســه اســت. این منطقه نیز در ســال های 
19۶0 موضــوع برنامه ریزی ســازمان برنامه ریزی ســرزمینی 
که شــامل احداث خــط آهن  منطقــه شــمال قرارگرفتــه بــود 
و جــادۀ اتصــال فرانســه و انگلســتان بــا عنــوان »پیونــد فــراـ 
ح،  مانش2۴« بود و در سال 198۶ تصویب و آغاز شد. اما طر
کارگاه عظیم را پیش بینی نکرده بود  عــوارض منظرین این 
: عملیات ساخت وساز نیازمند تولید انبوه سنگ آهک  برای 
کــه در منطقه بولونه انجام شــد. مســائل  بتــن مصرفــی بود 
کامیون هــا در  گونــه بــود :  تــردد دائــم  به وجــود آمــده چنــد 
کــرده و موجب  راه هــای کوچک روســتایی، جاده را تخریب 
ک برداری های متعدد موجب  کنین  شد؛ خا سلب آسایش سا
که بعضًا تا مرز روســتاها پیش رفت؛  تولید پرتگاه هایی شــد 
کی در  مــواد معدنی غیرقابل اســتفاده به شــکل تپه هــای خا
جای جــای منطقه، منظری نازیبا و در تضاد با منظر ســنتی 
بولونه را به صحنه آورد )تصویر ۴(. علی رغم تعدد مسائل، 
دســت اندرکاران پروژه حاضر به توقف آن نشــدند و وضعیت 

پیچیده ای به وجود آمد.
ح منظــر2۵« در ســال 1993 و در  بــا ظهــور امری بــا نام »طــر
چارچوب قانونِی فرانســه با هدف حفاظت و اعتباربخشــی 
ح منظر نوعی نقشۀ  به منظر، این شــرایط بهبود یافت. طر
کلیۀ بخش ها و ســازمان های  کــه  ســرزمینی ارائــه می دهد 
مداخله کننــده را ملــزم بــه رعایــت یــک »منشــور« در فرآیند 
ع،  که پیش نیاز ایــن موضو تحقــق پروژه هــا می کند. البتــه 

جستار

Pic 6: Re-naturalized area after the cessation of 
exploitations 50 years ago, by remodeling the reliefs 
and adding vegetation in accordance with the natural 
landscape of the region. Source: http://www.unicem.
fr/documentation/bibliotheque/plan_paysage_du_
bassin_carrier_de_marquise

ح منظر،  تصویر 6 : منظر منطقۀ بلونه پس از اجرای تدریجی طر
گیاهان بر روی شیب ها با توجه به منظر  کاشت  اصالح شکل زمین و 
بومی منطقه، 50 سال پس از توقف بهره برداری از منابع سنگ و 
http://www.unicem.fr/ ،ح منظر دریاچۀ مارکیز ک، مأخذ : طر خا
documentation/bibliotheque/plan_paysage_du_bassin_
carrier_de_marquise
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 Pic6 
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Research

ح اولیه به درخواســت های اغلب متناقِض  پاســخ گویی طر
دست اندرکاران پروژه است. 

در نمونۀ دریاچۀ مارکیز، مدیریت عملیات به »پارک طبیعی 
ناحیــه بولونه2۶«، انجمنی وابســته به ســازمان های محلی 
بــا هــدف تضمیــن حفاظــت و مدیریــت هماهنــگ منظــر، 
ک اسگار و  گذار شــد و آن ها از ســوی خود، طراحی را به »ژا وا
آرِیتور27«، معماران منظر، سپردند. ویژگی این پروژه، سادگی 

و درعین حال قاطع بودن پیشنهاد های زیر است : 
منشور، قلمروهای موردنظر برای بهره برداری از زمین برای 
ک برداری ها،  تولیــد مصالــح موردنیاز را با شــرط اصــالح خا
کی و پرتگاه ها در اختیار قرار می داد، و عملیات  تپه های خا
کــه نه تنها بــر منظر اثر منفی نداشــته  را متعهــد می ســاخت 

باشد بلکه ویژگی های آن را ارتقاء بخشد )تصویر ۵(.
ک بــرداری، محدود به نپوشــاندن خط  ارتفــاع تپه های خا

که حدود 1۵ متر بود. دید سیمای منطقه می شد 
طبیعــی  منظــر  از  بایــد  ک بــرداری  خا تپه هــای  شــکل 
کــه عبارت  تپه ماهورهــای منطقــه بولونــه پیــروی می کــرد 
اســت از زنجیره ای از شــیب های نرم و تنــد ـ ویژگی مناطق 
آهکــی. بنابرایــن تک تــک تپه هــای در دســت احــداث بــا 

ظرافت طراحی می شد.
که با  گیاهــی جنگلــی بــود  شــیب های تنــد دارای پوشــش 

منظر بیشه زارهای سنتی منطقۀ بولونه می آمیخت.
گرفته شد. شیب های نرم برای زمین زراعی در نظر 

کردن پرتگاه های تولیدشــده در انتهای دشــت متوقف  ُپــر 
می شد تا این فضاها به تدریج به مرداب بدل شده و پس از 
بهره بــرداری معدنی از صخره های آهکی، جایگاه عنصری 

کند. جالب توجه برای توسعه قلمرو را پیدا 
که در  ح به دنبــال توافق همگان، 20 ســال بــوده  ایــن طــر
حــال اجراســت، و امــروز بــه مرحلــۀ پختگــی الزم رســیده تا 
ظرفیت های جدید محیط زیســتی و منظرین برای قلمرو را 

به عرصه آورد )تصویر ۶(. 
نمونۀ حاضر اهمیت برنامه ریزی را در دو اصل می داند:

گرفتــن آرای  الــف( عمل گرایــی، و اینکــه برنامــه بــا در نظر 
متناقض صاحب نظران تنظیم می شود و نه با اقتدارگرایی 

و به صورت مطلق و تحمیلی.
کثر آراء، برنامه می بایست بر  ب( برای پذیرفته شدن توسط ا
کنین  منظر، یعنی َاشکالی کاماًل شناخته شده و مورد عالقۀ سا
محلــی، متمرکــز شــود. به عبارت دیگر پروژه بــه دنبال تغییر 

شکل منظر نیست، بلکه منظر موجود را تقویت می کند. 

سامان دهی دشت های شهری 
»کالن شهر اروپایی لیکوتو2۸«

نمونــۀ حاضــر که مدیریت آن را از ســال 2011 بر عهده دارم 
پــروژه ای اســت مربوط به کالن شــهر مرزی لیکوتــو واقع در 
کــه از منطقه  گــره زیرســاختی و در مرکــز دشــتی  قلــب یــک 
»فالندر29« تا »اورال30« در روسیه گسترده شده است. مانند 
کالن شــهر نیز در سال های 19۶0  نمونه های پیشــین، این 
مشــمول اقدامات برنامه ریزی شــده بود، که وجه اصلی آن 
ح  را توســعۀ زیرســاخت های حمل ونقــل در چارچــوب طــر
هادی راه ها )19۶0( تشــکیل می داد )تصویر 7(. در اولین 
ح هادی راه ها عمومًا شامل مداخالت  فازهای اجرایی، طر
منظرین با تمایالت باغ ســازی، خصوصــًا در بخش بلژیکی 

Pic 5: Landscape Plan of Marquise Basin 
suggested the remodeling of the hills to 

restore the region’s natural landscape.
(Aerial photo from 1989). Source: 

http://www.unicem.fr/documentation/
bibliotheque/plan_paysage_du_bassin_

carrier_de_marquise

ح منظر دریاچۀ مارکیز با  تصویر 5 : پیشنهاد طر
هدف بازیابی منظر طبیعی منطقه. محدوده  های 

مشخص شده، تغییر محل های دپوی مصالح 
را نشان می دهند. عکس هوایی مربوط به 

ح منظر دریاچۀ مارکیز،  سال 1989، مأخذ : طر
http://www.unicem.fr/documentation/

bibliotheque/plan_paysage_du_
bassin_carrier_de_marquise
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گوار اجتماعی که  قلمرو می شد که متأسفانه از پیامدهای نا
خ داد غافــل ماند. حومه نشــینی و توســعۀ مناطِق  بعدهــا ر
حاشــیه اِی شــهرها، با احداث بزر گراه ها رواج یافت و آمدن 
گروه های شهرنشــین به روستاهای اطراف لیل، سبب بروز 
نخستین مخالفت ها و اعتراضات با شعار دفاع از منظر، به 

پروژۀ احداث زیرساخت ها شد.  
عکس العمــل برنامه ریــزان به ایــن جنبش ها چنــد گونه بود 
: توقــف موقــت برخــی پروژه ها )بزرگراه شــماره 2۴ به ســمت 
گیاه کاری و طراحی فضای ســبز بیشــتر  جنوب(؛ رو آوردن به 
در برخــی دیگــر )بزرگ راه هــای شــماره 22 و 17و جاده محلی 
شــماره 700 و Broeucq( و شــباهت دادن تعــدادی از پروژه ها 
به منظر شهری توسط به نمایش گذاشتن آثار هنری )تصویر 
8(. علی رغــم پیشــنهاد های جدیــد، مــوج دوم مداخالت نیز 
دچار مشکالت پیشــین شد و جنبش های اعتراضی ساکنین 
جدید روســتاهای اطراف را بر آن داشــت تا فضاهای باز میان 
زیرســاخت  ها و شــهر که نام »دشــت های شــهری« را به آن ها 
داده ام، تصاحــب کننــد. این اعتراضــات تا جایی پیش رفت 
کــه انجمن هــای دوســتدار طبیعــت و منظــر موفق شــدند در 
ســال های 1990، مجــوز ابطــال طرح هادی راه هــا را بگیرند. 
این پروژه نمونۀ تمام عیار یک اقدام برنامه گراست که مشمول 

قانون آنتروپی شده و خود، عامل حذف خود می شود. 
در پاســخ بــه این شــرایط، پــروژۀ »آن مــارژ31« مــورد حمایت 

وزارت محیط زیست، استان شمالی »ُنرپا دو کاِله32«، منطقه 
شــهری لیل و شــورای ناحیه ای شمال، و با استناد به قانون 
ح شــد. هــدف از  توقــف پروژه هــای عظیــم زیرســاختی مطر
آن بهره بــرداری از ظرفیت هــای محیط زیســتی، منظریــن و 
که البتــه از نگاه  شــهری موجود در دشــت های شــهری بــود 

برنامۀ پروژۀ ناتمام پیشین هم نادیده نمانده بود.
این دشت های فهرست بندی شده، محل ظهور تنوع گیاهی 
و محیط زیســتی غنــی در لبه های شــیب دار کنــارۀ بزرگراه ها، 
مســیرهای راه آهن و کانال های آبی هســتند. این لبه ها خود 
موضوع یک طرح  مدیریتی شــامل درخت کاری و راه کارهایی 
.)9 )تصویــر  آن هاســت  بــه  رســیدگی  و  نگهــداری  بــرای 
تحقــق چنین پــروژه ای از طریق ســطوح مختلف عملیاتی 

صورت می گیرد :
گــرد هم آیی بــا حضور  عملیــات ســازمانی، شــامل برگــزاری 
گروه هــای تصمیم گیــر، ارگان هــای مدیریتــی و مســئولین 
کنــاره  کــه شــیب های  محلــی بــا هــدف تبییــن رویکــردی 

کند. جاده ها را به مثابۀ میراث مشترک و هماهنگ تلقی 
عملیــات آموزشــی، شــامل امــور باغــداری و نشــانه گذاری 

دشت های شهری.
کیفیت  عملیــات علمــی، بــا هــدف تولیــد دانــش شــناخت 
که متخصصان طبیعت،  دشــت های شــهری، طی اقدامی 

گرد هم آورد.  عکاسان، معماران منظر و شهرسازان را 

شیوۀ خلق فضا از طریق برنامه ریزی، 
معمـــواًل خــطی و دارای یک منـــطق 

ثابت نیست و لزومًا میان فضای 
برنامه ریزی شده و فضای خلق شده 

از طریق برنامه ریزی، پیوند علت 
و معلولی وجود ندارد. بر اساس 

این ویژگی، بازنـــــگری در ظرفیِت 
برنامه گرایی برای تولید منـــظر 

باکیـــفـــیت پیــــــــشنهاد می شـــود 
: یک برنامه گرایِی جدید که در آن، 

تصمیمات اتخاذشده توسط برنامه 
تنها بهانه ای برای مداخله عملی روی 

سایت هستند بی آنکه خود واجد 
ارزش باشند. دیــگــر آنــچــه اهمیـــت 

دارد آن چیزی نیست که برنامه 
پیشنهاد می کند، بلکه تنها فعِل 

سادۀ پیشنهاد کردن، یعنی ظرفیِت 
راه اندازی یک تغییر است.

جستار

Pic 1: The overall layout of the Deûle Park 
by the JNC International & Jacques Simon 
in 1995. Source: http://www.lille.archi.fr/
ressources/38/20575/atelier-publi4-.pdf

ک سیمون برای  ح ِژی ِان سی انترناسیونال و ژا تصویر 1 : طر
پارک ُدل، 1995،

http://www.lille.archi.fr/ressources : مأخذ
atelier-publi-4.pdf/20575/38/
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*ایــن مقالــه در مرداد مــاه 139۴ در همایش پنجم پدیدار شناســی منظر 
شــهری بــا عنــوان »ُبعد ســرزمینی منظر« که توســط پژوهشــکدۀ نظر و با 

حمایت سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد، ارائه شده است.
Planisme .1

Planification territorial .2
 Colbertisme, Saint-Simonisme, Jacobinisme .3

Le Corbusier .۴
 Farebersviller .۵

Lorraine .۶
George-Henri Pingusson .7

la Rosselle .8
Lille .9

Coupure verte .10

Arc Nord Paysager .11
Blosne .12

Rennes .13
Bretagne .1۴

Louis Arretche .1۵
Parc de Deûle .1۶

Plan de paysage du egio carrier de Marquise .17
JNC international + Jacques Simon .18

Jean Challet .19
 OREAM Nord .20

Flots .21
که درجه  کمیتی ترمودینامیک اســت  Entropie planiste .22، آنتروپــی 

بی نظمی یک سیستم را بررسی می کند.

 Boulonnais .23
فرانســه و جنــوب  Lien transmanche، دریــای مانــش در شــمال   .2۴

کشور است. انگلستان پیونددهنده دو 
Plan de Paysage .2۵

Parc naturel egional du Boulonnais .2۶
Jacques Sgard et Arietur  .27

Eurométropole Likoto .28
Flandre .29، منطقه ای مشــترک میان فرانســه و بلژیک واقع در شمال 

شرقی فرانسه و غرب بلژیک.
Oural .30

En marge .31
Nord-Pas de Calais .32

Crowdfunding, Speed dating .33

پی نوشــت 

که برنامه گرایِی  گشــایش هایی را فراهم می کند  نتیجه گیری | در آخر، این مشــاهدات 
ع برنامه گرایی، چهار ویژگی زیر را خواهد  معاصر می تواند از خالل آن ها تصویر شود. این نو

داشت :
برنامه گرایی آینده نگر : تصمیمات ساماندهی اتخاذشده توسط برنامه تنها بهانه ای برای 
مداخلــه عملی روی ســایت هســتند بی آنکــه خود واجد ارزش باشــند. آنچــه اهمیت دارد، 
دیگر آن چیزی نیســت که برنامه پیشــنهاد می کند، بلکه تنها فعِل ســادۀ پیشــنهاد کردن، 
یعنــی ظرفیــِت راه اندازی یک تغییر اســت.از آنجــا که مدیریت جهانــی از چنین توانمندی 

برخوردار نیست، چنین تغییراتی ازاین پس از دو عامل دیگر سرچشمه می گیرند :  
ح ریزی شده از قبل  الف( میراث باقی مانده از برنامه های پیشین؛ به معنای پروژه های طر
که هرگز عملیاتی نشــده و همچنان در ذهن مســئولیِن ســاماندهی، به صورت نقاط بالقوه 

باقی مانده اند.
ب( دگردیســی های کرۀ زمین به خصوص تحوالت محیطی که برنامه گرایی در آن، روشــی 
که البته هنوز اثبات نشــده اند، به  برای تبدیل تغییرات بی ارتباط با هم و بعضًا تصادفی، 
که بنیان  گونۀ منحصربه فرد از پروژه  پروژه اســت : یعنی تبدیل ریســک به اطمینان. این 

آن ارائۀ سناریوهای محتمل است، آینده نگر نامیده می شود.
برنامه گرایــی تولیــِد مشــترک : فعــل تغییر فضــا در این گونه برنامه گرایــی به صورت جمعی، 

تدریجی و ساده اتفاق افتاده و به دو شکل محقق می شود :
الــف( از طریــق اقدامــات برنامه ریــزی تضمین شــده توســط »ِتکنوســاختار«. ســازمان های 
خدماتی و افراد مسئول در فرآیندهای برنامه ریزی با پاره پاره شدن قدرت های تصمیم گیر 
کرده اند. فضاهای عمومی  که در شــروع متن به آن اشــاره شــد، جایگاه وســیعی را اشــغال 
منتــج از این ِتکنوســاختار را باید بیشــتر محصــول اقدامات و فعالیت ها دانســت تا طراحی ؛ 
گــرد هــم آوردن افــراد بــا ملیــت و فرهنگ هــای  به عبارت دیگــر توانمنــدی ایــن فضاهــا در 

کارگاه هایی  متفاوت بیش از آن که در فضای واقعی محسوس باشد در چارچوب جلسات و 
که طی فرآیند تصمیم گیری تا اجرا تشکیل می شود. اتفاق می افتد 

گروه هــا در مواجهه با  ب( از طریــق حــس مالکیــت افــراد نســبت به فضــا، و اینکــه افــراد و 
تغییــرات محیــط، اقدامــات اصالحــی و انطباقــی انجــام می دهنــد. مدیریت ایــن پروژه ها 
عمومــًا مردمــی و محلی اســت؛ مانند شــورای محالت یــا انجمن های حفاظــت از محیط و 
ســاختار آن ها به صورت غیررســمی توســط شــبکه های اجتماعی چون »کراودفاندینگ« یا 

»ِاسپید ِدیتینگ«33 تضمین می شود.
ع البی های مناقشــه ای و بی نظم، این گونه  برنامه گرایــی منظریــن :  برای جلوگیری از وقو
کنتــرل ماننــد فضاهــای  برنامــه تنهــا می توانــد شــامل فضاهــای نســبتًا پوشــیده و دور از 
ع از قدرت بیاِن این  حاشــیه ای، وســیع و باز یعنی ماده منظریِن شــهرها باشــد. این موضو
اقدامات نمی کاهد زیرا شهرســازی خودبه خود تولیدکنندۀ عمدۀ این فضاهاســت؛ تا جایی 
که بر اســاس جداســازی تک عملکردها ســازمان می یابد و در نتیجه این کل های شهری را 
بــه حاشــیه می راند )مانند زمین های بایر، قلمروهای باقی مانــده از فعالیت های صنعتی و 
حاشیۀ راه ها(. چنین سرزمین هایی عمومًا محل مصائب اجتماعی بوده و نیاز به مالکیت 

در آن ها قوی تر از سایر جاهاست. 
پــرورش  و  از شناســایی  اســت  عبــارت  برنامــه  یــک  ح ریــزی  : طر انتقــادی  برنامه گرایــی 
فعالیت های غیر مرتبط روی یک فضای واحد، و تفکر در مورد آن ها به مثابۀ یک مجموعۀ 
پویای تحول یابنده به ســوی یک شــکل یگانۀ دائم التغییر. توســعۀ ابزار انفورماتیک، این 
کرده اســت. فعالیت  تولید تدریجِی شــکل مبتنی بر محاســبه داده های متوالی را تســهیل 
کــه به صــورت خــاص در حوزۀ پژوهــش منظــر رشــد و توســعه یافته، ُارگان اصلی  انتقــادی 
فرآیند پروژه ســازی را تشــکیل می دهد. پروژۀ فضایی معاصر همچنین دارای ویژگی روایی 
کم وبیش خالقانۀ فضا با ابزار نشانه گذاری، اسناد راهنما، گردشگری و میراث مندی است. 

Research

Pic 7: The arrangement of vegetation clearly presents 
the intention of creating a scenic landscape, Extracted 
from Urbanism Journal.
Source: http://www.ittecop.fr/index.php/-33enmarge.

که مشخصًا با هدف  کنار هم  تصویر 7 : ساماندهی توده های سبز در 
منظره پردازی انجام شده است. برگرفته از مجلۀ شهرگرایی، 1959. 
مأخذ : گزارش نهایی پروژۀ آن مارژ،
http://www.ittecop.fr/index.php/33-enmarge 
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جستار

Pic 8: (up) Today view of RD700 highway. 
Source: Denis Delbaere, (down) A 
prospective sketch for a crossing 
structure with landscape characteristics 
of urban highways in 80s. Source: http://
www.ittecop.fr/index.php/-33enmarge.

 ،RD700 تصویر 8 : )باال( منظرۀ امروز بزرگراه
مأخذ : دنی دلبر. )پایین( طرحی برای یک تقاطع 
بزرگراهی با ویژگی های منظر بزرگراه های شهری، 
اوایل دهۀ 80، مأخذ : گزارش نهایی پروژۀ 
http://www.ittecop.fr/index. ،آن مارژ
php/33-enmarge
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Abstract | This article questions the 
means for effective territorial planning in 
the contemporary context. To do this, the 
author takes stock of some governmental 
planning projects that organized the 
development of the French territory 
between 1950 and 1975. It shows by a critical 
analysis, that the capacity of planning in 
producing the landscape finally is not linear 
and authoritarian, as is usually believed, 
but iterative and inductive. Between the 
planned space and the produced space, 
there is no direct causal link, and it is 
better to speak of “induced landscape” 
rather than “produced landscape” through 
planning. These characteristics invite us to 
think about a new form of planism by the 
landscape project. A renewal of planism is 
needed to address the current ecological and 
societal emergencies.
The article then presents three examples of 

landscape projects based on old territorial 
planifications to act massively on the 
landscape. Each of these three projects is 
built on a singular dialectic vis-à-vis the 
plan. The first, the Parc de la Deûle, is 
built on the exploitation of a direct planiste 
heritage. The second, the landscape plan 
of Marquise basin, has successfully tested 
the tools of a new institutional planism. 
The latter explores the ways of planism 
outside the frameworks of an operational 
command. These observations allow us 
to see some ways in which contemporary 
planism could be imagined. The new 
type of planism can meet the four 
following qualifiers: it is prospective, it 
is co-produced, it’s based on landscaped 
approach, and it is critical.

Keywords | Territorial planning, 
Landscape planning, Planism.

A New Challenge
in Territorial Planning

Planism and 
Landscape*:

* This article is presented at the 5th Conference of Phenomenology of Urban Landscape titled “Territorial Aspect of Landscape” in 
August 2015, in Tehran.
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 Pic 9: Plantations of South peripherial 
today. The alternation of groves and 
contrasting plant architectures across the 
slope, represents the composed design of 
a highway landscape. Source: http://www.
ittecop.fr/index.php/-33enmarge.

کمربندی جنوبی در حال حاضر.  کاشت  ح  تصویر 9 : طر
گیاهی اجراشده در  گیاهی بیشه و معماری  تناوب پوشش 
کانسپت ترکیبی یک منظر  سراسر شیب ها، نشان دهندۀ 
بزرگراهی است. 
گزارش نهایی پروژۀ آن مارژ، مأخذ : 
http://www.ittecop.fr/index.php/33-enmarge 
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