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از را خود ليسانس ــت، اس آمريكا غرب شمال اهل كه كوچ» ــتيون «اس
پنسيلوانيا دانشگاه از را فوقليسانسمعمارىمنظرخود اورگونو دانشگاه
مديريت و اجرا طراحى، در تجربه سال 15 از پس او است. نموده دريافت
نهاد بنا «Koch Landscape Architecture» نام با را خود شركت منظر
منظر معماران جامعه در را زيادى موفقيتهاى ــت توانس ــرعت بهس كه
ايرانى باغ بهويژه ايران، منظر معمارى تاريخ به ايشان عالقه نمايد. كسب

آيد. فراهم بهسرعت مصاحبه اين مقدمات تا شد باعث
آقاىكوچشمامعمارىمنظرراچگونهتعريفمىكنيد؟

هنر منظر، معمارى مىيابد. بسط ــته پيوس منظر معمارى از من تعريف
همه از و پنجگانه حواس وسيلة به كه است محيطهايى آفرينش علم و
داشتن نظر در با كه منظرهايى مىشوند. تجربه شهودى ادراك با مهمتر
داشت خواهند احياءكنندهاى كيفيتهاى شوند، آفريده حسها اين همه
آن) فيزيولوژيك جنبه (از ما «wellbeing» بهبودى براى تالش ضمن كه

مىكنند. پر نيز را ذهنىمان خألهاى ،
منظر معمارى باشد، داشته غذا به نياز ــان انس اگر حالت، ــادهترين س در
اين بشتابد. ياريش به مىكند، توليد غذا كه باغى كردن فراهم با مىتواند
با ديگر سوى از و مىكند برآورده را انسان ضرورى نياز يك سويى از باغ
جسمى اساسى نيازهاى ديگر حسها، همة انگيزشهاى به دادن ــخ پاس
شهرى، جامعة يك اگر مىكند. تنظيم نيز را انسان روانى و (عملكردى)
اجتماعى روابط يا بهداشت نظم، برقرارى در روستايى، يا و شهرى حومة
پاسخده برنامهريزى با مىتواند منظر معمار ــد، باش داشته كمبود ــالم س
اين اجتماعى تعامل فضاهاى و ــن ام خيابانهاى طراحى و ــئوالنه مس و
و جسمى نيازهاى طراحى، و برنامهريزى اينجا، در كند. رفع را كمبودها
به دستيابى براى انسان كهن ميل و مىكند برآورده را اجتماعى و روحى
ــانى انس نيازهاى تمام اگر حتى مىنمايد. تأمين را امن اجتماعى محيط
براى كمبودى هنوز شوند، برآورده اجتماع و امنيت ــرپناه، س غذا، چون
منظر معمار ــت. داش خواهد وجود ــى» «زيباي به روحى ــاز ني ــرآوردن ب
كيفيتهاى به بخشيدن شكوه و زيبا باغى طراحى با را نياز اين مىتواند
گياهان از استفاده با منظرمىتواندهنرمندانه، معمار كند. طبيعتبرآورده
زمينى اميال از فراتر را مكان» «حس كه بيافريند محيطى ساختارها، و
كند برآورده را جسمى و روحى لذت كه منظرى چنين بخشد. ارتقا انسان
اين و ــود مىش بازآفريده نيز مدام و ــده ش آفريده ايرانى مينياتورهاى در

مىكند. بازگو نيرومند و زنده شاعرانة متنهاى با را اميال
چيست؟ منظر معمارى در شما كار اصلى زمينة

شد، گفته منظر معمارى درباره ــتر پيش كه تعريفى با ارتباط در من كار
اشخاصگوناگون؛ منمىتوانمبا شايدشبيهكاريكپزشكعمومىباشد.
ازطريقشناسايىودرماننيازهايشان، كاركنمتا بيماروسالم، پير، جوان،

مىسازد. بيمار را آنان محيط، در آنچه براى بينديشم مرهمى
متعادلتر و ــر بهت براى كه متعددى ــاى فرصته با تا دارم ــت دوس من
منظر معمار شوم. ــيده كش چالش به دارد وجود جامعه در زندگى كردن
اگر اما ــت نيس بيمارىها همة براى ــدارويى نوش منظر معمارى .... بودن
نيازهاى پيرامون جهان مسائل از بسيارى كه مىبينيم كنيم نگاه دقيقتر
در نيازها اين و مىزند دور اجتماع) و امنيت سرپناه، انسان(غذا، ابتدايى
دهيم تغييرش تا داريم را آن قدرت ما كه دارد ريشه فيزيكى محيطهاى

كنيم. بهرهبردارى آن از بد يا خوب مقاصد براى و
منظر طراحـى در كانسـپت و ايـده بـراى شـما منبع

چيست؟
الهام كارفرما نيازهاى و مصنوع يا طبيعى ــتر بس از ــايت، س خود از من
از تركيبى «10th @ Hoyt»ــان آپارتم حياط مثال ــوان عن به مىگيرم.
ميل و باران آب كنترل به نياز شهرى، منطقه در پناهگاهى نياز به پاسخ
بههمينمنظور فضاىتعاملاجتماعىجذاببراىمستأجرينبود. ايجاد
ابتدايى عناصر بردن بهكار و باغ طراحى تاريخ فهم از را چيزها از بسيارى
آپارتمان حياط در چنانچه آوردم. ــت بهدس معاصر ــاى موقعيته در آن
بودن، محصور قوى حس گرفتم؛ الهام ايرانى باغ فهم از «10th @ Hoyt»
معطر، گلدار درختان آب، نقش بر تأكيد براى ــينهكبكى س از ــتفاده اس

بافتها. در تضاد و تنوع و بوتهها

يك چگونه كنيد؟ توصيف را طراحىتان فرايند مىتوانيد
پروژهراشروعمىكنيدوچگونهآنراگسترشمىدهيد؟

واقعًا چيزى اينكه از پيش را مكان و بنشينم سايت در كه مىبرم لذت من
ظرايف تا مىدهد اجازه من به امر اين كنم. تجربه و طراحى شود، طراحى
اظهارات و ديگران مشاهدة به و كنم مطالعه را مكان احساسى ويژگىهاى
مردم با مىزنم، قدم سايت دورتادور من نكنم. استناد كاغذ روى بر افراطى
ناديدهها از و مىشنوم مىبندم، را ــمهايم چش مىكنم، صحبت منطقه در
كه چيزهايى از اغلب است ممكن كه برمىدارم، ــت يادداش ــنيدهها ناش و
لحظه، در گاهى مىكنم، صبر سپس باشند. مهمتر مىشنويم و مىبينيم
تا دهم اجازه باشمو صبور تا دارم نياز گاهىديگر ايدهاىبهذهنممىرسدو

كند. آشكار من بر را خود حل راه
اهميتكيفيتسـاختدر
ارتقاىيكپروژهمنظرچيست؟
كه است جزئيات در كوچك تفاوتهاى
هميشه من مىسازد. خاص را تجربهاى
فرايند در انعطافپذيرى براى را فضايى
براى جايى خواه مىگذارم، آزاد طراحى
عنصر يك كردن اضافه خواه و درختان
گاهىاوقات طراحىشدةمشخصباشد.
چيزهايى طراحى فرايند در كه مىدانم
ايدههايى براى اما ــوند مىش انداخته جا
مىآيند، ــود وج به زمينه ــن اي در ــه ك
پروژة در ــال مث ــراى ب ــتم. هس ــور صب
احساس «Bridgeport Condominiums»
كردمعناصرىچونكوزههاىكالسيك
كنار در مىتواند يونانى مجسمههاى و
هم مقدماتى بگيرد، ــرار ق اصلى محور

اجرايى ترسيمات در ــتند چيس ــتم نمىدانس دقيقًا كه عناصر اين براى
ــده گابيونش مكعب ايدة طراحى، آتليه در ــه ك زمانى اما كردم ــم فراه
شود اضافه پروژه به تا كردم متقاعد را كارفرما آوردم، بهدست را شيشهاى

شوند. نصب خود سرجاى در و

منظر معمار كوچ»، «استيون

منظـر اينترنتـى مجلـه از نقـل بـه


