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چكيده  : زمينه گرايى از رويكردهاى پست مدرن در طراحى از جمله در معمارى منظر و فضاهاى عمومى و شهرى به شمار مى رود؛به طورى كه فضا 
بدون بافت اطرافش بى ارزش تلقى مى شود. در بين معتقدان به زمينه گرايى، در اين كه كدام بخش زمينه پررنگ تر و برجسته تر است، اختالف نظر 
وجود دارد و معماران هر كدام مطابق برداشت متفاوتشان از زمينه گرايى طرح هايشان را متبلور مى سازند. در اين بين، عده اى تاريخ سايت، عده اى 
مردم وفرهنگ حاكم بر بسـتر طرح، و گروهى كالبد و همجوارى ها را مهم مى دانند. به بيان ديگر در زمينه گرايى به جزيى بيشـتر بها داده مى شود 
كه به نوعى سـهمى در زنده نگه داشـتن خاطرة جمعى داشته باشد و اين در معمارى منظر به واسطة حضور چندوجهى اش در زندگى فردى و جمعى 

مخاطب،ارزش بيشترى پيدا مى كند.
در پروژه هاى«آلن پروو»، مفهوم زمينه گرايى فراتر از عوامل كالبدى زمينه، شـكل مى گيرد. او زمينه را به مثابه رويداد تاريخى مى پندارد كه وجوه 
اجتماعى و فرهنگى زندگى نيز بر آن تأثير گذاشته و در كالبد نمود پيدا مى كند. به بيان ديگر، زمينه در كار او به صورت تركيبى از عوامل كالبدى، 

تاريخى و اجتماعى ظاهر مى شود.
 اين نوشتار بر آن است كه با تحليل رويكردهاى آلن پروو، نظرية زمينه گرايى وى را از وراى مقايسة تطبيقى در طراحى دو پارك الكورنو و سد تيمز 

كه به ترتيب اولين و آخرين پروژه هاى طراحى شدة وى هستند را مورد نقد و بررسى قرار دهد.
واژگان كليدى : آلن پروو، زمينه گرايى كالبدى، تاريخ گرايى، زمينه گراى فرهنگى اجتماعى، پارك الكورنو، پارك سد تيمز.
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مقدمه
 پروو با طراحى پارك سيتروئن در قلب پاريس و رويكرد ويژه زمينه گرايى و با پيوند فضاى 
پارك با شهر، محله و بستر طرح، نخستين پارك شهرى پست مدرن را طراحى و به شهرت 
ــفه پست مدرن است. زمينه به عنوان  ــيد. زمينه گرايى از بحث هاى مهم در فلس جهانى رس
ــرزمين،  ــى هويت بخش به هر اثر معمارى، با توجه به جغرافيا، تاريخ و فرهنگ هر س عامل
ــروو، از دهه 70 در پارك  ــود. تكامل رويكرد زمينه گراى منظر، در پروژه هاى پ ــان مى ش بي
ــيتروئن و در 2002 در پارك سد تيمز لندن، ديده مى شود. در كار او استفاده  الكورنو تا س
از المان ها و عناصرى كه به ماندگارى مردم در فضاى منظرين كمك  كند، با توجه به ميزان 
خاطره انگيزى اش در ذهن كاربران و توانايى آن عنصر در جذب جمعيت، مهم تر از عناصرى 
است كه صرفاً تاريخى محض هستند. البته اين رويكرد با گذشت زمان داراى سير تكاملى 
ــت و در هر پروژه با توجه به ويژگى خاصش و خواسته هاى كارفرما متفاوت مى شود. در  اس

ادامه رويكرد زمينه گراى پروو در اين دو پروژه بررسى مى شود. 

زمينه گرايى و معمارى منظر
ــى، فراتر از ابعاد صرفاً  ــه زمينة كالبدى، تاريخى و اجتماعى ـ فرهنگ ــى در س زمينه گراي
ــت كه مفهوم مكان را جايگزين واژة فضا  كالبدى، از ديدگاه هاى رايج در دهه هاى اخير اس
ــت كه در آن  ــازى در زمينه اى معين اس مى كند. زمينه گرايى پيوند ميان معمارى و شهرس
يك اثر معمارى با نظام بزرگ تر شهرى مرتبط است و در سلسله مراتبى از مجموعه ها، تداوم 
تاريخى را به گفتة راب كرير" هر آنچه در شهر انجام مى شود بايد به لحاظ شكلى، پاسخى 

به شرايط فضايى از قبل موجود باشد" منجر مى شود (تواليى، 1380).
"زمينه گرايان اجتماعيـ فرهنگى معتقدند كه فرهنگ مردم قواعدى را مى آفريند كه شكل 
ــة ارزش ها، باورها،  ــت. مردم به كمك فرهنگ يعنى مجموع ــده بازتابى از آن اس ساخته ش
ــترك، به محيط معنا مى دهند و فضاى خالى را به مكان  جهان بينى و نظام هاى نمادى مش
ــامدرن، اصطالح  ــوم به پس تبديل مى كنند" (Rapaport,1977: 6). پس از تحوالت موس
ــبكى  ــود را همچون اغلب ايده هاى برگزيده در معمارى، به نمايش هاى س ــى خ زمينه گراي
متصل ساخت. زمينه گرايى به اين امر پرداخت كه ساختمان هاى آجر قرمز در محالتى كه 
آجر قرمز دارند ساخته شود و بناهاى پرتزئين با هم هماهنگ شوند (شايان و ديگران، 1388: 
ــكل گيرى  44). در نگاهى ديگر، بخش مهمى از فرهنگ ما داراى تغيير مهمى در اجرا و ش
است و پست مدرن؛ فرضيات، تجربيات و قضايا را مشخص مى سازد. پست مدرنيسم فرم هاى 
ــه در محتوايى فرهنگى  ــان نمى دهد، بلكه از فرم هاى مدرنيت ــى جديد را نش زيبايى شناس

استفاده مى كند (سوافيلد، 1390: 188).
با توجه به اينكه"نظريه معمارى نه فقط موقعيتى است و به طور ضمنى تاريخى و مشهود 
ــت. معمارى منظر، معنوى گرا نيست يا در خصوص جهان هاى  ــت، بلكه موقتى نيز هس اس
ــت. معمارى منظر معناى فرم و ساختار را در منطقه پيدا مى كند. منظر منتظر  مطلق نيس
ــود"  ــت بلكه منطقه و زمين قبل از اجراى طرح بيان مى ش ــيدن موضوع معمارى نيس رس
ــتنى  با زمينه، جامعه و  ــطه ارتباط نا گسس (همان : 186). در واقع در معمارى منظر به واس
ــيوه  ــت. تنها ميزان و ش تاريخ، زمينه گرايى در تمام پروژه ها به صورت ناخوداگاه جارى اس
توجه و برخورد با زمينه است كه در پروژه هاى مختلف صورت هاى متفاوت به خود مى گيرد. 
ــط  واژة روح مكان (genius loci) يا زمينه در ارتباط با معمارى منظر، براى اولين بار توس
الكساندر پوپ1 در نامه اى به كنت برلينگتون (Earl of Burlington) مطرح شد كه معنايى 
ــتم، شخصيت، تمايزات محلى را القا مى كند. از  چندوجهى همچون جوهره، معنا، اكوسيس
سوى ديگر، معمارى منظر به عنوان يك علم، فقط از طريق زمينة اجتماعى درك مى شود 
و رابطه بين انسان ها با يكديگر و با زمين را در زمانى مشخص بيان مى كند. زمينه گرايى در 
منظر را بر اساس ميزان اهميت توجه به بستر طرح براى خلق فضايى كه بتواند هم كاربردى 
باشد و هم زيبايى داشته باشد. يك معمار منظر در مرحله اول نياز به فهميدن و درك مكانى 
دارد كه تغيير و ناثباتى جزئى از آن است. آنها دست كم بايد عواملى نظير اجتماع، اقتصاد، 

.(Harvey, 2005: 61) زمين شناسى، اكولوژى و اقليم را مورد بررسى قرار دهند

آلن پروو از آغاز تا اكنون 
پارك الكورنو

ــن (Georges Valbon park) يكى از 5 بخش پارك جنگلى بزرگي  ــارك جورج والب پ
-ParcDépart )  واقع در شمال شرق شهر پاريس مى باشد كه به پارك دپارتمان الكورنو

ــت. اين پارك با مساحتى حدود 300 هكتار در  mental de la Courneuve) معروف اس

تصاوير 2 و 3 : فضاى خيالى 
از تركيـب بركه هـا، تپه هاى 
مخروطى سـبز و مسيرهاى 
مارپيچ چوبى در كنار هم در 
پارك كورنو. عكس : سـيده 
و   1390 موسـويان،  نفيسـه 

.2004 ،Racinc
Pics2&3: Imaginary space 
of the combined pool, 
green conical hills and 
winding paths of wood 
together in the Courneuve 
Park. Photo by: Seyedeh 
Nafiseh Mousavian, 2012.
and Racinc, 2004.

تصويـر 1 : كروكى هاى اوليه 
اراضى  براى شكل دهى  پروو 

باالدست پارك. مأخذ :
Provost, 2000.
Pic1: Provost’s initial 
sketches for upper land in 
Courneuve Park. Source: 
Provost, 2000.
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آلن پروو و زمينه گرايى
در نگاه پروو زمينه گرايى معنايى فراتر از توجه به ويژگى هاى كالبدى را پيدا مى كند. اگر 
زمينه گرايى وى را فقط در ويژگى هاى كالبدى و تاريخى بستر خالصه كنيم، انتظار مى رود 
پارك الكورنو با حال و هواى باغ هاى رسمى فرانسوى و پارك سد تيمز با نگاهى به باغ  هاى 
ــود. حال آنكه پارك الكورنو با حال و هواى بيشه مانند بيشتر  ــى ديده ش رومانتيك انگليس
يادآور منظره پردازى انگليسى است و يا استفاده از پالن هندسى و مربع شكل در پارك سد 
ــاس منظره پردازى آزاد انگليسى توجيه  تيمز و توپيارى هاى موجود در آن را نمى توان براس
كرد. پروو تأكيد دارد كه سنت ها با ارزش هاى مدرنيته تطبيق داده شود و پيشنهاد مى كند 
كه مدرنيته در ادامة روند سنت با درنظر گرفتن ريشه هاى فرهنگى اشخاص متفاوت، بهينه 
ــود (Harvey, 2005: 61). براى او آنچه فرايندهاى اجتماعى و طبيعت در طول ساليان  ش
ــيار اهميت دارد؛ به طورى كه از اولين تا آخرين پروژة او شايد كالبد  در محل نهاده اند، بس
ــد اما نگاه مردمى و ايجاد فضايى براى آنها و  ــتر دستخوش تحوالت چشمگير شده باش بس

بستر طبيعى آن همواره اهميت داشته است.
در پارك الكورنو كه از پروژه هاى نخست پروو به شمار مى رود، بيشتر توجه طراح معطوف 
ــب بوده است. پروو با اراية  ــت بومى مناس ــازى زمين هاى آلوده به زباله و ايجاد زيس به بهس
ــئوليت طراحى پروژه را بر عهده بگيرد. ساخت تپه ها  ــت مس طرحى آزاد و خالقانه، توانس
ــل كرد، در نگاه اول غير منطقى  ــة مصنوعى كه هزينة زيادى را به كارفرما تحمي و درياچ
ــتر معطوف به زمينة  ــد. در اين طرح، توجه پروو بيش و برخالف زمينه گرايى به نظر مى رس
ــت منظم تاريخ باغسازى  ــد كه طراحى بيشه اى آن مغاير با الگوى كاش ــايت ش طبيعى س
فرانسه است. وى همچنين گذشته سايت (محل دفن زباله ها) را نيز ناديده گرفت و پاركى 
ــاخت احجام خالص،  ــى كرد كه طرحى مدرن دارد و ردپاى او به عنوان طراح در س طراح

خطوط مورب و يا ايجاد نظرگاه در پارك ديده مى شود.
اما پروو در پارك سد تيمز در زمينة بيگانه براى مخاطبان بيگانه طراحى كرد. اين پارك، 
ــاده اش و مصالح و جزئيات در نگاه اول، نه يك باغ سنتى انگليسى  ــكل س با پالن مربعى ش

بلكه، نمونة تازه يك پارك مدرنيستى معاصر است. با اين حال فضاهاى غيرفرمال روى زمين 
ــمال شهر لندن وطرح كاشت پارك، تا  ــطح، يادآوردشت هاى بكر پارك جنگلى9 در ش مس
حدى يادآور پارترهاى منظم باغ كيو10 در غرب شهر لندن است و نشان دهندة اينكه طراح 
ــتى اتخاذ نموده است. همچنين موقعيت پارك  در پروژه اخير خود رويكردى پست مدرنيس
در كنار پهنة وسيعى از رودخانة تيمز، تأثير زيادى در احساس صلح، گشادگى و آزادى اى 
ــهرهاى مهم مركزى ديده  مى شود (Barker, 2002). محدود  دارد كه به ندرت در پهنة ش
ــردن زمينه گرايى پروو به ويژگى هاى تاريخى، مى تواند تعريف كننده بخش هايى از پارك  ك
ــك با ديوارهاى بلند بتنى به  ــبز پارك، يادآور دوره صنعتى و اسكله خش ــد. خندق س باش
ــانى از مقياس و عمق پيشين سازه بارانداز است كه برخالف ظاهر خشن  ارتفاع 5 متر، نش
ــردش، براى باغ رنگين كمان كه شامل يك سرى نوارهاى موازى از مسيرها و درختان  و س
ــيده ايجاد كرده است. برخورد مجسمه وار پروو با طراحى منظر در  است، خرداقليم سرپوش
پارك سد تيمز، رنگى تاريخى و فرهنگى به خود گرفته است و وى تالش مى كند با اشارات 

مستقيم و غير مستقيم، مكان و زمينه را بازتاب نمايد.
ــى  در اين دو پارك خاطرة جمعى با تكيه بر فرهنگ و زندگى اجتماعى به عنوان بخش
ــت. همچنين پروو به خوبى آگاه است كه زمينه گاه فراتر از كالبد و  از زمينة ايجاد شده اس
تاريخ، به فرهنگ مردم و مخاطبان برمى گردد. براى انسانى كه در اين عصر زندگى مى كند، 
ــامل تاريخ و طبيعت مى شود، عواملى چون مسائل زيست محيطى  زمينه عالوه بر اينكه ش
ــدت با زندگى مردم اين عصر ارتباط دارد. به همين  و تكنولوژى را در بر مى گيرد كه به ش
دليل او از مسئله عصر خود غافل نيست و مى داند براى انسان امروز نمى توان فقط از عناصر 

تاريخى و يا سمبليك استفاده كرد. 

جمع بندى
پروو زمينه را در پس عوامل ديگر نديده، بلكه تعريف جامعى كه او از زمينه دارد، باعث 

ــه Plaine de France، در فاصله 10 كيلومترى از مركز  ــتزارهاى غالت واقع در منطق كش
شهر پاريس توسط آلن پروو (برنده مناقصه طراحى پارك از طرف دپارتمان سن3 در 1972 
طراحى شد. از معضالت طراحى در اين سايت عبور ريل قطار در امتداد يك خط شرقى غربى 
و يك كانال بزرگ جمع آورى فاضالب در خط شماليـ جنوبى و همچنين عبور يك بزرگراه از 

غرب بود كه باعث شد بعدها طرح آن نيمه كاره رها شود (تصوير1).
ــتن الگوى شهرسازى رسمى  ــته ها ى مورد تأكيد كارفرما در اين پروژه، كنار گذاش از خواس
هوسمان4 و ايده گرفتن از طرح هاى غيررسمى و رايج باغسازى دهة  60 ميالدى در فرانسه كه 
توسط طراحان آلمانى انجام شده بود و همچنين احياى خاك سايت و در نظر گرفتن محلى 

براى دفن زباله هاى شهرى و استفاده از توپوگرافى سايت در طرح بود.
از برندة  مسابقه، آلن پروو، خواسته شد تا با همكارى ژيلبرت سامل5 كه طرحش تا حدودى 

خواسته هاى كارفرما را در بر مى گرفت، پروژه  پارك الكورنو را انجام دهد (تصوير 2).
ــئوليت طراحى درة  وسيع شمالى جنوبى  ــايت پروژه، زمينى مسطح بود كه پروو مس س
ــدود 8000 هكتار) را برعهده گرفت.  ــار) در ادامة پارك بزرگ اصلى (ح ــدود 300 هكت (ح
طبق خواستة كارفرما، استفاده از توپوگرافى موجود، از مسايل مهم محسوب مى شد. يكى 
ــيب نزولى زمين براى دفع خودبخودى زباله ها بود. براى  ــتفاده از ش از مزيت هاى طرح، اس
ــد گياهان و همچنين ايجاد تپه هاى  ــب براى رش ــتر مناس احياى مجدد خاك و ايجاد بس
مصنوعى حدود 15ميليون متر مكعب خاك (6 برابر حجم خاك هرم خئوپس6) از نواحى 
 Seine-Saint-Denis, 2008; Conrad , et al. and) مختلف پاريس به سايت حمل شد

.(2011. Racine, 2004
دراين پارك سه درياچة مصنوعى به شكل كامًال ارگانيك طراحى و مسيرهاى مارپيچ با 
كفپوش چوبى اتصال دهندة درياچه ها با تپه هاى سبز انباشته از زباله هاى شهرى موجود در 
سايت به وجود آمده اند (تصاوير 3 تا 5). تپه هاى سبز در حكم نظرگاهى است كه دسترسى 
ــت.  ــايت امكان پذير اس ــنگ هاى موجود در س به باالى آن از طريق پلكانى از جنس قلوه س
ــمه گونه ميان يكى از درياچه ها، تعدادى جزيره با طرح  در كنار آن پروو با برخوردى مجس
كاشتى بيشه مانند را تعبيه كرد. در واقع فضايى خيالى از تركيب بركه ها، تپه هاى مخروطى 
سبز و مسيرهاى مارپيچ چوبى را شكل داده است كه بيشتر فضاهاى بديع باغ هاى انگليسى 

و كتاب هاى كودكان را به خاطر مى آورد (تصاوير 6  و 7).

پارك سد تيمز
ــد تيمز7 نخستين پروژة پست مدرنيستى عظيم در شهر لندن است كه با هدف  پارك س
ــد و از زمانى كه  ــاخته ش ــودة جنوب لندن س ــهر و تحول در بافت فرس احياى لنگرگاه ش
ــيارى از قبيل جايزة انجمن معماران  ــد، برنده جوايز بس در اواخر 2000 ميالدى افتتاح ش
سلطنتى بريتانيا (RIBA)، موسسة معمارى آمريكا (AIA) و جايزه ملّى امپراطورى انگلستان 

براى طراحيش در منظر شده  است.
طراحى اين پارك به گروه طراحى فرانسوى «ساينز» (GroupeSignes) به سرپرستى 

آلن پروو و همكارى معمار لندنى پاتل تيلور8  واگذار شد.
ــايتى صنعتى بود. در 1995 ميالدى، زمين سايت  زمين اين پروژه تا دهة60 ميالدى س
توسط شركت توسعة زمين هاى لنگرگاهى شهر لندن (LDDC)، خريدارى شد و برنامه ريزى 
ــت هاى اين شركت، مبتنى بر اينكه سرمايه گذارى براى يك پارك  اين پارك مطابق سياس
ــعه فعاليت هاى خصوصى خرد مجاور آن  ــهرى بايد در نقش كاتاليزور براى توس عمومى ش
منطقه باشد، انجام شد. در همان سال ، شركت LDDC، اولين قدم براى پروژه  اى كه شامل 
ــموم پساصنعتى و  ــايت متروكه و مس ــت؛ فاز اول، احياى 9 هكتار از س دو فاز بود را برداش
ــهرى بر باالى آن، هدف طراحى يك پارك عمومى با حفظ  ــاخت يك پارك ش فاز دوم س

ارزش هاى وابسته به شهر و سايت عنوان شد (تصوير 8).
ــت، داراى  ــل مجاورت با رودخانة تيمز اين نام را به خود گرفته اس ــد تيمز كه به دلي پارك س
طرحى با پالن مربع است كه نوارى مورب از ميان آن گذشته و حدود 5 متر از سطح پارك پايين تر 
رفته است، در نتيجة اين اقدام، خندقى در ميان پارك به وجود آمده كه داراى طرح كاشتى متفاوت 
با كل پارك و به صورت نوارهايى از تره ون هرس شده و گل هاى وحشى رنگارنگ است. بقيه پارك 

را سطوح وسيع چمن كارى شده با درختكارى پراكنده تشكيل مى دهد (تصاوير 9 و 10).
در پارك استفاده از مصالحى چون بتن و چوب در سطوح وسيع و با رويكرد مينيمال، تا 
حدى حال و هواى پارك هاى مدرن را در ذهن تداعى مى كند. زمين آلودة سايت داراى ديد 
مناسبى به سمت رودخانه تيمز است. براى مثال قسمت وسيعى كه علفزار است، با ديدهاى 
باز و بسته به رودخانة تيمز از بين شاخة درختان، فضاهايى غير رسمى به وجود مى آورد كه 

هر كسى فضاى خصوصى خودش را در آن پيدا مى كند (تصاوير 11 و 12).
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نـوع طـرح  دو   :  4 تصويـر 
كاشت بيشـه مانند و كاشت 
تك درخـت، در پارك كورنو 
ديده مى شود. عكس : سيده 

نفيسه موسويان، 1390.
Pic4: Two types of woods 
were created: some un-
der the form of composite 
wooded squares with a 
shrub stratum, the others 
it monospecific patches. 
Photo by: Richard M Mar-
shall. Photo by: Seyedeh 
Nafiseh Mousavian, 2012. 

تصويـر 5 : تپه هاى سـبز در 
حكـم نظرگاهـى اسـت كـه 
دسترسـى بـه آن بـا پلكانى 
قلوه سـنگ هاى  جنـس  از 
موجود در سايت پارك كورنو، 
امكان پذير است. عكس : سيد 

محمدباقر منصورى، 1390.
Pic5: Stairs made of natu-
ral rubble of site provide 
access to belvedere. Pho-
to by: Seyed Mohammad 
Bagher Mansouri, 2012.

تصويـر 6 : در پـارك كورنو 
ردپاى پروو بـه عنوان طراح 
در سـاخت احجـام خالـص، 
خطـوط مـورب و يـا ايجاد 
ديـده  پـارك  در  نظـرگاه 
سـيد   : عكـس  مى شـود. 

محمدباقر منصورى،1390.
Pic6: Provost’s footprint 
as the designer of park is 
defined by making pure 
volumes, belvederes and 
diagonal lines. Photo by: 
Seyedeh Nafiseh Mousa-
vian, 2012.

تصوير4
Pic 4

تصوير5
Pic 5

تصوير6
Pic 6
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شده تا زمينه را مجموعه اى از عوامل كالبدى، تاريخى، فرهنگى، اجتماعى ببيند و در نتيجه 
ــواره عالوه بر توجه به اصول ابتدايى هر  ــرة معماران منظر موفقى قرار گيرد كه، هم در زم
پروژه،  طرحى نو آفريده كه مورد توجه مردم قرار گرفته است. توجه به باغسازى غيررسمى  
ــه، به جاى سبك مسلط باغسازى باروك اين كشور، در پروژة پارك  دوره  كوتاهى در فرانس
الكورنو ديده مى شود. دليل عالقة مردم به حضور در چنين فضايى به دور از شهر پاريس با 
پالن هندسى و منظمش، مى تواند تجربه بودن در گوشه اى از طبيعتبه سبك باغ هاى آزاد و 
غيررسمى انگليسى باشد. شايد استفاده از جزئيات كم باغسازى و اصل قراردادن آنچه مردم 
ــند، مهم تر است، چرا كه در پروژة   منظر نسبت  ــاس رضايت بيشترى داشته باش از آن احس
ــتقبال آن ها از فضا به مثابه   به معمارى، مخاطبان از اهميت باالترى برخوردارند و عدم اس
شكست پروژه است. عالوه بر اين، منظر به شدت به فرهنگ مردمانى وابسته است كه از آن 
ــاخت يك فضاى جمعى در يك بستر متفاوت با بستر ديگر به علت تغيير  بهره  مى برند. س

عوامل محيطى، فرهنگى و تاريخى بايد متفاوت شود.
پروو با طراحى پارك الكورنو در زادگاهش فرانسه، كه از پروژه هاى اوليه اوست، توانست به 
خوبى ايده هايش را در طراحى يك پارك طبيعى شهرى به نمايش بگذارد. با طراحى پارك 
سد تيمز در شهر لندن، با ويژگى هاى كامال متفاوت، پروو به خوبى نشان داد كهزمينه گرايى 
ــه به نگاه ويژه اش به  ــه گاه در آغاز يك پروژه منظرين، با توج ــد به عنوان يك تكي مى توان
ــاى مؤثرى  مردمى كه از آن بهره مى برند، مورد توجه قرار گيرد. اين توجه مى تواند راهگش

در روند طراحى يك پروژه منظر باشد 

پى نوشت
ــى قرن 18 ميالدى كه در سرودن 2بيتى هاى حماسى،  ــاعر انگليس ــاندر پوپ (Alexander Pope) : ش 1. الكس

شهرت دارد.
2. كريستوف گيروت (Christophe Girot) : معمار منظر معاصر فرانسوى.

ــه شامل شهر پاريس و حومه آن كه در سال 1968كه به  ــن (Department Seine) : ايالتى در فرانس 3. ايالت س
5 بخش تقسيم شد.

ــهردار قرن نوزدهم پاريس كه در سالهاى 1853 تا 1870 با ايجاد الگوى رسمى  ــمان (Haussmann) : ش 4. هوس
شهرسازى طرحى نو براى پاريس ارائه داد.

5. ژيلبرت سامل (Gilbert Samel) : معمار معاصر فرانسوى.
6. هرم خوفو (Cheops Pyramid) : قديمى ترين و بزرگترين هرم از اهرام ثالثه مصر.

7. سد تيمز (Thames Barrier) : دومين سد سيل گير متحرك دنيا با دروازه هايى قابل چرخش بر روى رودخانه 
تيمز لندن كه در نوار جنوبى مركز شهر واقع است.

8. پاتل تيلور (Patel Taylor) : معمار معاصر انگليسى.
9. پارك همپ استد هس (Hampstead Heath) : پارك طبيعى و قديمى واقع در شهر لندن.

ــط  ــاحت  121 هكتار كه در قرن 18 توس ــى واقع در لندن به مس 10. باغ كيو (Kew gardens) : باغ گياهشناس
ويليام چمبرز طراحى شد.
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سوافيلد، سايمون. ر. (1390). نظريه در معمارى منظر، ترجمه : محسن فيضى، مهدى خاك زند و سينا رزاقى اصل، 

تهران : انتشارات فرهنگ متين.
شايان، حميدرضا؛ عينى فر، عليرضا و ديبا، داراب. (1388). مفاهيم طراحى در زمينة بيگانه، تحليل منطقه گرايى در 

آثار معماران غير بومى در كشور هاى مسلمان حوزه خليج فارس، فصلنامه هنرهاى زيبا (28) : 49-60.

 تصويـر7 : پالن پارك سـد 
.Racine, 2004 : تيمز. مأخذ
Pic7: Thames Bar-
rier Park, sketch of plan. 
Source: Racine, 2004.

تصوير7
Pic 7
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سـبز  خنـدق   :  8 تصويـر 
پارك سد تيمز، يادآور دوره 
صنعتى گذشته است. عكس: 

بيژن پاسبان حضرت، 1390.
Pic8: A green trench run-
ning through the park is 
a reminder of the area's 
former industrial heritage. 
Photo by: Bijan Pasban 
Hazrat, 2012.

تصويـر 9 : بـاغ رنگين كمان 
تيمـز،  سـد  پـارك  در 
خرداقليمى شامل يك سرى 
نوارهاى موازى از مسـيرها و 
: بيژن  درختان است. عكس 

پاسبان حضرت، 1390.
Pic9: Provost provides a 
sheltered microclimate 
for the "rainbow garden," 
a series of parallel strips 
of plantings and paths 
in Thames Barrier Park. 
Photo by: Bijan Pasban 
Hazrat, 2012.

تصوير 10 : پارك سـد تيمز، 
خنـدق ميانى پـارك با طرح 
كاشـتى متفاوت از كل پارك 
از  نوارهايـى  بـه صـورت  و 
تره ون هرس شده و گل هاى 
وحشـى رنگارنـگ. عكس : 

بيژن پاسبان حضرت، 1390.
Pic10: A green trench run-
ning through the park with 
a series of parallel strips 
of plantings and paths. 
Source: Photo by: Bijan 
Pasban Hazrat, 2012.

تصوير8
Pic 8

تصوير9
Pic 9

تصوير10
Pic 10
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nuance of life in landscape 

تصوير 11 : پارك سـد تيمز، 
اسـتفاده از مصالحـى چون 
سـطوح  در  چـوب  و  بتـن 
وسـيع و با رويكرد مينيمال، 
هـواى  و  حـال  حـدى  تـا 
پارك هاى مـدرن را در ذهن 
تداعى مى كند. عكس : بيژن 

پاسبان حضرت، 1390.
Pic11: Using materials 
like concrete and wood in 
vast surfaces with minimal 
approach remind modern 
parks. Photo by: Bijan 
Pasban Hazrat, 2012.

Pic12: Its location next to 
the vast expanse of the 
river Thames leaves you 
with a feeling of peace, 
openness, and freedom 
that is rare in the vast 
conurbation of London. 
Photo by: Bijan Pasban 
Hazrat. 2012.

تصوير 12 : موقعيت پارك سد 
تيمز در كنار پهنة وسيعى از 
رودخانة تيمـز، تأثير زيادى 
آرامش  ايجـاد احسـاس  در 
دارد كـه به نـدرت در پهنة 
شـهرهاى مهم مركزى ديده 
بيـژن   : عكـس   مى شـود. 

پاسبان حضرت، 1390.

تصوير11
Pic 11

تصوير12
Pic 12
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Abstract: The contextual approach in land-
scape design is capable to consider what is 
beyond the form and physical features of the 
context and acknowledge the context as a set 
of physical, historical and cultural factors. In 
contextual studies three main fields of physical 
and socio-cultural are discussable; in physi-
cal contextualism the elements of the study 
are not assessed and studied alone, but they 
are analyzed in a wider environmental context. 
The historicists consider the continuity of his-
tory as an important principle and they believe 
that if a society isolates itself from its past, it 
has ignored the past efforts done by man. The 
socio-cultural contextualists believe that the 
culture creates rules and reflects them in dif-
ferent ways such as forms. A superficial look to 
the concept of contextualism leads to a degra-
dation in meaning according to the surround-
ing body, while contextualism has a profound 
meaning beyond coordination with the physical 
features. 

In Alain Provost’s projects the contextual 
ideas are formed beyond the physical features 
of the context. He considers the context as a 
historical event that have been affected by the 
social and cultural aspect of life and embodied 
in the project. In other words, the context in his 
projects appears as a combination of physical, 
historical and social elements.

In case we confine his contextualism con-
cepts to physical and historical features of the 
context, the Parc de la Courneuve and Thames 
Barrier Park are expected to be categorized in 
romantic English gardens, while the Parc de 
la Courneuve reminds the English landscap-
ing with its bushes and in the Thames Barrier 
Park the geometric and square plan and the 
existing topiaries cannot be explained. In these 
mentioned parks the public memory, based on 
the culture and lifestyle of the people, has be-
come a part of the context and shows Provost’s 
awareness in using the context that includes 
factors beyond the history and the physics in 
order to relate to the culture of the people. For 
the modern man the context includes the na-
ture and history as well as ecological and tech-
nological factors which are correlated to the 
modern life.

Provost acknowledges the context as a set of 
physical, historical, cultural and social factors 
in his comprehensive definition of the context. 

It is important to emphasize on what provides 
more satisfaction to people in consequence of 
the fact that landscape architecture is highly 
associated with people for its people-oriented 
characteristic. This paper discuses Provost’s 
contextual theory through an adaptive compar-
ison of Parc de la Courneuve and Thames Bar-
rier Park which were his first and last projects. 

Keywords: Alain Provost, Physical Contex-
tualism, Historicity, Socio-Cultural Contextual-
ism, Courneuve Park, Thames Barrier Park.
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