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مــا در عصــر »راه هــا« هســتیم. در اروپــای غربــی، اصــول و قواعــد شــبکه های 
ارتباطــی ســه قــرن پیــش تعریف شــده بــود. بــدون کارایــی ایــن شــبکه های 
ارتباطــی، هیچ گونــه نشــر ایــده و دانــش، هیــچ نــوع هماهنگ ســازی تجــاری 
و هیــچ سیســتم اجرایــی  کارآمــدی وجــود نداشــت. راه هــا، بیــش از هــر نشــانه 
ــام  ــرای نظ ــت، ب ــتم حاکمی ــرای سیس ــا ب ــن ابزاره ــی از بهتری ــری، یک دیگ
اجتماعــی و سیاســی هســتند. یــک جنبــه متناقــض راه ایــن اســت کــه زمانــی 
کــه هــر یــک از نواقــص آن از بیــن مــی رود کارایــی اش افزایــش می یابــد. راه هــا 
ــه نظــر می رســند.  ــد ب ــد مفی ــی نمی کن ــا توجه ــه آن ه ــه کســی ب ــی ک زمان
ــروزه،  ــود. ام ــت می ش ــیالیت هدای ــرای س ــی ب ــا تمایل ــی ب ــه رانندگ تجرب
ــی. اس.1 جایگزیــن شــده  ــا سیســتم پایــش جــی. پ نقشــه های قدیمــی راه ب
ــونده  ــود هدایت ش ــه خ ــایل نقلی ــد وس ــودرو نوی ــازندگان خ ــردا، س ــت. ف اس
را می دهنــد. سیســتم و شــبکه راه هــا به طــرف ایــن ایــده درحرکت انــد. 
در فرانســه، نشــانه ایــن فرآینــد فلکــه )میــدان ترافیکــی( اســت، یــک شــیء 
توپوگرافیــک عجیــب کــه به ســرعت به عنــوان راه حلــی منحصربه فــرد در 
ــع  ــا در تقاط ــزار فلکه ه ــت.30 ه ــرار گرف ــتفاده ق ــک مورداس ــت ترافی مدیری
راه هــا ساخته شــده اند. راه هــا در جامعــه مــا )جامعــه مردانــه( شــور و شــوقی 
زنــده، یــک شــیء انسان شناســانه ســاختاری، یــک نشــانه بنیادیــن در سیســتم 
ــفالتی،  ــای آس ــن روبان ه ــد. ای ــمار می رون ــه ش ــا ب ــی م ــزی و اجرای برنامه ری
بــه نظــر می رســد تأثیــر مشــترک بیشــتری نســبت بــه ســایر عناصــر اساســی 
دیگــر : خــاک هــوا یــا آب بــر انســان ها دارنــد. آیــا راه هــا می تواننــد مــا را بــه 
رویکــردی بهتــر بــه ایــن موضوعــات اساســی رهنمــون شــوند؟ آیــا مــا اســیر 

»شــیوه تفکــر جــاده ای2« هســتیم؟
قبــل از صحبــت کــردن در مــورد ســفر اخیــری کــه در امتــداد جــاده 
»لیورادویس فــورز3« داشــتم، می خواهــم بــه عقــب بازگــردم؛ ماننــد بســیاری 
ــمالی  ــکای ش ــای آمری ــم در جاده ه ــن ه ــودم، م ــش از خ ــان های پی از انس
ــرای  ــان ب ــد ظرفیتش ــیرها، مانن ــن مس ــتی ای ــتی و راس ــرده ام. درس ــر ک تفک
ســازمان دهی و پیونــد ســکونت گاه های انســانی، خارق العــاده اســت. خانه هــای 
بســیار کمــی خــود را بــا نظــم ســاختاری دیگــری جــزء راه هــا وفــق داده انــد. 

منظر پارک طبیعی از جاده
شکل گیری منظر جاده در تعامل با اجتماع
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بــه نظــر می رســد هیــچ جــای دیگــری از جهــان هندســه را 
به عنــوان قاعــده ســازمان دهنده بــرای منظــر انســانی شــده 
ــه ای تحمیــل  ــگاه متعصبان ــا یــک چنیــن ن در ایــن نقطــه ب
نکــرده اســت. در آمریــکای شــمالی، گاهــی نفــوذ بــه داخــل 
سیســتم شــبکه ای کــه جهــان عــادی در مجــاورت بالفصــل 
ــه  ــوار اســت. ب ــیار دش ــوند، بس ــا در آن خالصــه می ش راه ه
ــادی از  ــری زی ــای بص ــه دریافت ه ــت ک ــل اس ــن دلی همی
عناصــر و نشــانه های معمــاری معمولــی کــه در امتــداد راه هــا 
ــتگاه های  ــا، ایس ــپ بنزین ه ــود دارد: پم ــد، وج قرارگرفته ان
اتوبــوس، نوارهــای تجــاری، فروشــگاه های عمومــی و ... 
ــه ســمت جــاده آســفالت  ــاً ب مســیرهای خانه هــا، کــه دقیق

کرده انــد. جهت گیــری 
مـا نمی توانیـم ایـن مفهـوم از جـاده را در فرانسـه مشـاهده 
کنیـم. دلیـل اول ایـن اسـت که بسـیاری از جاده هـای بیرون 
شـهری بـه مناطـق پیرامونـی شـهرها، شـهرک های کوچـک 
یـا دهکده هـا منتقل شـدند. مـا برای برقـراری مجـدد اتصال 
میـان مجـاورت راه هـا و منظـر زنـده بایـد از عالئـم جـاده ای 
فرانسـه،  در  کنیـم.  نافرمانـی  هدایت هـای جی.پـی.اس،  یـا 
شـیوۀ زندگـی به طـور کامـل بـه جاده هـا بسـتگی نـدارد. مـا 
می کنیـم.  زندگـی  پرچین هـا  و  درخت هـا  دیوارهـا،  پشـت 
مـا مکان هـای ویـژه ای را بـرای اسـتفاده مشـترک اختصـاص 
می دهیـم : میدان هـا، عرصه هـای بـاز و پارک هـا. ایـن فضاها 
اسـتفاده  مشـترک  اهـداف  بـرای  کـه  خاصـی  لحظـات  در 
می شـوند، زنـده می شـوند. اخیـراً، بسـیاری از ایـن پیوندهای 
اجتماعـی متـداول توسـط یـک سیسـتم جـاده ای محیطـی 
شکسـته شـده اسـت. اما مناطـق روسـتایی )ماننـد لیوادیس 
فـورز، در کوه هـای مرکـزی فرانسـه( تحـت تأثیر ایـن جریان 
قـرار نگرفته انـد. آن هـا گاهـی مثـل مناطـق فقیـر و خالـی از 

شکل گیری منظر جاده در تعامل با اجتماع

تصویر 1 : نقشه راهنمای محل ترسیم طرح ها. ترسیم : الکسیس پرنه، 2016.
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تصویــر 2 : »ری-گــر« )Ris-Gare(، منظــر راه معمــول در ورودی پــارک. 
ــه، 2016. ــیس پرن ــیم : الکس ترس

 Thiers( »دیــد بــه کوه هــای »تی یــرز ،)Paslière( »تصویــر 3 : »پاســلیه
ــه، 2016. ــیس پرن ــیم : الکس ــاده. ترس mountains( از ج

سـکنه بـه نظـر می رسـند؛ امـا هنـوز غنـی از پتانسـیل های 
روسـتایی،  قلمـرو  یـک  بـرای  هسـتند.  اجتماعـی  روابـط 
مخاطـرات مـا نبایـد ایـن باشـد کـه ایـن تغییـرات گسـترده 
همـراه بـا یـک احسـاس سـرافکندگی یـا شکسـت خواهـد 
بود؛ بلکه بیشـتر یک مسـیر انتخاب شـده اسـت، توسـط یک 

منطقـه »متفـاوت«، کـه حتـی امـروز چیـزی بـرای ارائـه از 
طریـق ایـن تفـاوت دارد.

راه هـا اغلـب مسـتقیماً نقشـی میانجـی در منطقـه دارنـد. در 
ایـن مفهـوم، راه هـا می تواننـد به عنـوان موضوعـات فنـی و 
بـه همـان انـدازه موضوعـات فرهنگـی در نظـر گرفته شـوند. 

ویژه نــامه | منظر راه
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 : ترســیم  ُدر.  : مجــاورت جــاده، رودخانــه و قطــار در دره  تصویــر 5 
.2016 پرنــه،  الکســیس 

شکل گیری منظر جاده در تعامل با اجتماع

تصویــر 4 : بزرگــراه د-906 از میــان تپه هــای لــور لیــوادوآ و دره »ُدر« 
)Dore Valley(. ترســیم : الکســیس پرنــه، 2016.

طراحـی و نگهـداری آن هـا اغلب به مهندسـین و تکنسـین ها 
داده می شـود. امـا راه هـا یـک دسترسـی بصـری بـه مناظـر 
اصلـی و سـاختارهای مهـم  شـکل دهنده بـه آن هـا می دهند. 
معمـاران منظـر می توانند این سـاختارها را آشـکار کنند و به 
کارکنـان فنـی بـرای تعریف بهترین نقـاط تالقی میـان راه ها 

و منظرهـا کمـک کننـد. همچنیـن می توانند کمـک کنند به 
تعریـف اینکـه »منظر راه4« کجـا باید برای ممانعـت از تجزیه 
منظـر بومـی و فرهنگی در یـک »منظر میانی«، کـه می تواند 

در هرجایـی اتفـاق بیفتـد، متوقف شـود.
طرح هایـی کـه در ادامـه می آینـد، در طول جـاده اصلی میان 
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رشـته کوه لیورادویـس فورز در فرانسـه، هنگام آغـاز کار روی 
طـرح منظـر بـرای ایـن ناحیه ترسـیم شـدند5. ایـن طرح ها 
در تـالش بـرای توصیـف رابطه میـان راه هـا و منظرها، میان 
راه هـا و خانه هـای سـاکنان، بـرای شـکل دادن بـه روایتـی 
از یـک منظـر فرهنگـی هسـتند کـه از جـاده دیده می شـود 

و می تواننـد طرحـی اولیـه بـرای یـک پـروژه سـاماندهی و 
طراحـی منظـر در مقیـاس بزرگ باشـند.

ترسیم ها از شمال به جنوب مربوط به پارک طبیعی منطقه ای 
لیواردویس فورز، در طول جاده د-906 است و از 22 تا 25 

آگوست 2016 توسط الکسیس پرنه انجام شده است.

تصویر 6 : ورودی اصلی شهر »آمبر« )Ambert(. ترسیم : الکسیس پرنه، 2016.

ــر.  ــتقیم در منظ ــط مس ــت »ارالن« )Arlanc(، خ ــاده در دش ــر 7 : ج تصوی
ــه، 2016. ــیس پرن ــیم : الکس ترس

ویژه نــامه | منظر راه
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شکل گیری منظر جاده در تعامل با اجتماع

پی نوشــت 

GPS .1
thinking of way road .2

است.  فرانسه  مرکزی  کوه های  در  منطقه ای  طبیعی  پارک  یک  Forez-Livradois؛   .3
»پارک طبیعی منطقه ای«، یک منطقه مسکونی روستایی است که به خاطر منظر و میراث 
محلی با ارزش اما آسیب پذیرش در سراسر کشور شناخته می شود. چنین پارک هایی متکی 

بر برنامه های توسعه پایدار وسیعی هستند که اجازه حفظ و ارتقاء منابعشان را می دهد.
roadscape .4

ــا مشــارکت پــارک طبیعــی منطقــه ای لیواردویــس فــورز، کارگاه معمــاران منظــر  5. ب
 )Pierre Enjelvin( و »پی یــر آنِجلــَون« عــکاس )1 Pas de côté( »آن پــا دو کوتــه«

طــرح منظــر در طــول ســال 2017 توســعه خواهــد یافــت. 

نزدیکــی  تقاطــع کوچــک در  : سلســله مراتب جاده هــا: یــک  تصویــر 8 
.2016 پرنــه،  الکســیس   : ترســیم   .)La Chaise-Dieu( »الِشــز- دیو« 

ــیم :  ــامَبِدل« )Sembadel(. ترس ــده : ایســتگاه »س ــان دهک ــر 9 : راه می تصوی
ــه، 2016. الکســیس پرن




