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به دنبال صنعتى شدن جوامع بشرى و گسترش محيط هاى صنعتى انسان ساخت و از بين رفتن مناظر سبز و طبيعى، پارك در معنايى 
جديد به عنوان "زمينه اى براى حفظ يك حس از طبيعت" در شـهر ها مطرح مى شـود. با توجه به گسترش فضاى شهرى و گسترش 
زمين ها ى صنعتى نياز شـهر به فضاهاى سـبز و احياى زمين هاى صنعتى نمايان مى شـود و بر همين اساس فلسفه طراحى پارك ها، 
مرمت بافت شـهرى و ترويج روزافزون قطعات سـبز شهرى شكل مى گيرد. در پيوند مناطق قديمى به مناطق جديد و مدرن شهرها، 
فضاهاى سـبز به عنوان مفصلى ميان اين دو منطقه نقش اساسـى در پيوند آنها و احيا و بازنده سـازى بافت هاى فرسوده و كهن پيدا 
مى كند. در عين حال طراحى پارك هاى حاشيه رودخانه ها، مسيرهاى حركتى، اتصال بافت هاى مدرن و بى روح امروزى به يكديگر به 
عنوان اقدامى در جهت باززنده سـازى طبيعت از دسـت رفته در زندگى مدرن شهرهاى امروزى مورد توجه است. مدتى بعد با رسوخ 
تفكر ساختارهاى سبز به حاشيه جاده ها و مسيرهاى حركتى و احياى فضاهاى سبز در مسير اصلى حمل و نقل نياز به حرفة "معمارى 
منظر" مطرح شـد. مفهوم منظر در حال حاضر در گسـتره اى از بازتاب هاى شـهرى و برون شهرى اسـتفاده مى شود كه نشان دهنده 
چالش هاى جديدى در مقياس شـهرى (مرزهاـ  تعلقـ كيفيت و محيط زيسـت) است. امروز در پاسخ به چالش هاى روزافزون زندگى 
شهر ها، معماران منظر در حوزه ها و مقياس هاى مختلف منظر شهرى اجراى پروژه هاى مهم و تعيين كننده اى را بر عهده دارند. «آلن 
پروو» در ميان معماران منظر فرانسوى از فعال ترين معماران منظر در طراحى منظر شهرى به شمار مى رود. پروو در گسترة وسيعى از 
پروژه هاى شـهرى در زمينه هاى مختلف (منظر راه، منظر خيابان، پارك هاى شهرى، لبه هاى شهرى، ميدان ها و پالزاهاى شهرى و...) 
نقش مستقيم هويت و زمينه در طراحى منظر را مورد توجه قرار داده و توجه به زمينه و تغيير و تحوالت پروژه در طول زمان را عامل 

مهمى در طراحى منظر مى داند.
آلن پروو در طرح هاى منظر شهرى، بر اصول طراحى خود : خطوط منظم، اشكال هندسى خوانا، استفاده از بازى آب و ايجاد رنگ با 
طرح كاشت پايبند است با اين حال تنوع و جذابيت طرح در عين نظم هندسى غالب آن در يك مسير طوالنى حائز اهميت است و با 
در نظرگرفتن گذشته حاكم بر اين سايت ها و فضاهاى مورد نياز مردم در سطوح اجتماعى و سنى مختلف، قطعه اى سبز و پايدار را به 
عنوان آشتى با طبيعت اما با الگوهاى خطى و رسمى با فضاهاى درون شهرى، ايجاد كرده است كه به پايدارى زيستى و ارتقاى سطح 
زندگى بر اساس الگوهاى صنعتى كمك خواهد كرد. پروژه هاى پروو به شدت متأثر از بستر تاريخى، طبيعى و فرهنگى خود بوده و در 

عين حال در مقياس هاى مختلف با شهر و زندگى شهرى در هم مى آميزد. 
منظر راه 

تراموا بوردو، بوردو
ــهرها و باال رفتن بار ترافيكى در مسيرهاى  ــترش ش با گس
ــترش و وسعت مسيرهاى حركتى براى  حركتى، نياز به گس
ــهولت در جابجايى هاى درون شهرى احساس مى شود كه  س
ــبز شهرى و  ــيدن فضاهاى س اولين پيامد آن به حداقل رس
ــدن آنها به مركزى  ازبين رفتن بافت هاى تاريخى و تبديل ش

آلوده و پر ترافيك است.
قسمتى از طراحى مسير تراموا بوردو به طول 45 كيلومتر 
توسط شركت آلن پروو صورت گرفته است. در اين پروژه نيز 
پروو با حفظ نظم و خطوط منظم و تعريف شده و حفظ شرايط 
ــايت، طراحى را  حاكم بر پروژه و توجه به زمينه گرايى در س
آغاز كرده است. امكان گسترش فضاى سبز شهرى و سبزراه ها 
در مسير هاى اصلى حمل و نقل در عين يكپارچگى طبيعت با 
صنعت مدرن حمل و نقل از سياست هاى غالب طرح است كه 

ــهر و ديدهاى وسيع و  با ايجاد محورهاى متصل به هم در ش
باز به كاهش آلودگى و ترافيك كمك كرده است. جداسازى 
ــهرى همراه با ادغام اين  محورهاى حركتى در مسيرهاى ش
ــبز و قابليت حمل و نقل و جابه جايى  ــيرها با فضاهاى س مس
ــهرى به درون  ــداوم طبيعت برون ش ــودى از ت روى آن، نم

شهرى در زندگى مدرن امروزى است.
ــى در فضاها و با  ــت حداقل ــانة دخال ــى تراموا، نش طراح
ــهر و امتداد طرح  هدف ايجاد ارتباط بين مناطق مختلف ش
ــهر و حفظ هويت  ــهرى از محله تا مراكز ش ــاماندهى ش و س
ــير هاى حركتى  ــودگى ديد در مس تاريخى و اجتماعى و گش
است. در طول مسير، سبز راه هايى به صورت خطوط موازى و 
منظم طراحى شده كه در عين تعريف مسير حركت شهرى، 
ــهر و كاربرى هاى متنوع در  ــخى به نياز سبزينگى در ش پاس

مسير حركت تراموا است (تصاوير1تا 4). 
تصوير2
Pic 2
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تصاويـر 1و 2 : تعامـل بيـن 
سيستم حمل و نقل مدرن با 
فضاهاى سبز شهرى. مأخذ :
www.flickr.com 
Pics1&2:  Interaction of a 
modern transport system 
with urban green spaces. 
Source: www.flickr.com. 

تصويـر 3 : دخالـت حداقلى 
در فضا با هدف ايجاد ارتباط 
بيـن مناطق مختلف شـهر. 

www.flickr.com : مأخذ
Pic3: Minimal intervention in 
space with the goal of link-
ing different parts of the city. 
Source: www.flickr.com

تصوير 4 : كاهش بار ترافيكى 
و سـهولت حمـل و نقـل در 
بافت هاى منسـجم شـهرى. 

www.flickr.com : مأخذ
Pic4: Decreased traffic and 
ease of transportation in city. 
Source: www.flickr.com

تصوير3
Pic 3

تصوير4
Pic 4

تصوير1
Pic 1
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تصاويـر 5 و 6 : بـاغ بـزرگ 
آب در محـور بـرج الدفانس 
بـا نمودى از عناصـر نمادين 
آن  و پالـت رنگـى مصالـح 

كفسازى استخر. مأخذ : 
www.panoramio.com

Pics5 &6: Large water gar-
den in the axe of “La de-
fense tower” with colorful 
pavement and the symbolic 
elements in pool. Source: 
www.panoranio.com.

تصويـر 7 : انعـكاس عناصر 
اطـراف بـاغ آب و درختـان 
نماديـن آن در آب اسـتخر، 
نشانه اى خاطره ا  ى از باغ هاى 

باروك. مأخذ :
www.panoramio.com  
Pic7: Reflection of ele-
ments around the water 
garden and symbolic 
trees in the water is sign 
of Baroque gardens 
memory. Source: 
www.panoramio.com

منظرخيابان 
محور و نظرگاه الدفانس (La defence)، پاريس

در پايان جنگ جهانى اول، برنامه هاى زيادى براى توسعه 
محور تريمف (triomphe) در امتداد خيابان شانزه ليزه و در 
ــيارى از  ــد. بس ــور تاق نصرت در ميدان كونكورد ارايه ش مح
ــنهادات در جهت گسترش آسمان خراش ها در دو طرف  پيش
اين محور بود كه اين مسير را به محور مدرن چشم گيرى در 

دنيا تبديل كنند.
ــهرت دارد، رديفى از  اين محور كه به «راه نصرت» نيز ش
بناهاى تاريخى،  ساختمان ها و معابر است كه از برج الدفانس 
ــانزه ليزه  ــه خيابان تاريخى ش ــداد آن ب ــود و امت آغاز مى ش
ــت، با توجه به ديدگاه هاى  مى رسد. طرح پيشنهادى پرووس
مختلف تاريخى و اجتماعى، درك مقياس هاى متفاوت بصرى 
و ادراك فضا، باغ بزرگى باخطوط منظم و هندسى و به تبعيت 
از باغسازى دوره باروك ورساى در محور الدفانس بود. عمده 
طراحى اين محور، باغ آب بزرگى با تركيبى از آب چشمه ها، 
كانال هاى آينه و بوفه هاى بزرگ در اطراف آن است. در امتداد 
ــيرى پياده با خطوطى منظم و مستقيم طراحى  باغ آب، مس
شده كه دو طرف آن با سطوح وسيع چمن احاطه شده است. 
در واقع طراحى زمينه گراى اين محور در قلب محور مركزى 
ــانه هاى تاريخى و تقويت ديد در  پاريس، به گونه اى حفظ نش
شرق و غرب راه نصرت و در ادامه آن شانزه ليزه است. پروو در 
اين طرح فضايى با كيفيت را ساخته است كه در عين داشتن 
ــتفاده از المان هاى هنرى، استعاره اى و  ــاس و اس روح و احس
ــى و منظم در طراحى خود  رنگ در فضا از جنبه هاى هندس
خارج نشده و خالقيت و نظم را با هم به تصوير كشيده است 

( تصاوير 5 تا 9).

مفهوم منظر در حال حاضر در گسـتره اى 
از بازتاب هاى شـهرى و برون شهرى استفاده 
مى شود كه نشان دهندة چالش هاى جديدى 
از مقياس شـهرى (مرزهـاـ تعليق كيفيت و 
محيط زيست) است. آلن پروو در پروژه هاى 
شهرى قطعه اى سـبز و پايدار را براى آشتى 
شـهر با طبيعت و با الگوهاى خطى و رسمى 
فضاهـاى درون شـهرى ايجاد كرده اسـت، 
از ايـن رو پايدارى زيسـتى و ارتقاى سـطح 
زندگى براساس الگوهاى مدرن را با هم مورد 

توجه قرار مى دهد.

تصوير5
Pic 5

تصوير6
Pic 6

تصوير7
Pic 7
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تصويـر 8 : جذابيت شـبانه 
فضا با پالت رنگى نورپردازى 
آن فضاى شب را فعال و زنده 

كرده است. مأخذ :
www.panoramio.com
Pic8: colorful palette light-
ing makes an attractive 
night that is active and 
alive. Source: 
www.panoramio.com

تصوير 9 : استفاده از سطوح 
وسـيع چمـن در دو طـرف 
مسـير پياده به منظور ايجاد 
فضاهـاى جمعـى در طـول 

مسير. مأخذ :
www.panoramio.com
Pic9: Vast use of turf in 
both side of walkway in or-
der to create public spac-
es and rest areas. Source: 
www.panoramio.com.

تصوير9
Pic 9

تصوير8
Pic 8
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تصويـر 10 : پالن پارك ديده 
روت پاريس. مأخذ :

Racine, 2004.
pic10: Paris Dide rott 
park plan. Source: Allain 
Provost: Invented Land-
scapes, Racine, M, 2004.

: تراس بندى  تصاويـر 11و12 
زميـن و مواج كـردن آنها با 
اسـتفاده از شـرايط طبيعى 
سـايت براى كانسپت اصلى 
طراحـى و پويايـى در فضـا. 

.Racine, 2004 : مأخذ
Pics11&12: terraces and 
floating them off the land 
using natural conditions 
for the original concept 
design and dynamics 
in space. Source: Allain 
Provost: Invented Land-
scapes, Racine, M, 2004.

تصوير 13 : ايجـاد پويايى و 
حركت در فضا. عكس : سيد 

محمد باقر منصورى، 1390.
Pic13: Creating dynamics 
and movement in space. 
Photo by: Seyed Mohammad 
Bagher Mansouri, 2012.

پارك ديده روت، پاريس
ــروو در دورة دوم فعاليتش،  ــى از پروژه هاى مهم آلن پ يك
ــت كه زمين  ــارك ديده روت (Park Diderot) پاريس اس پ
ــود. زمين  ــى پروژه تبديل به ايدة اصلى طراحى مى ش باتالق
در محور ساختمان تجارى الدفانس قرار گرفته بود و مفصل 
شهرى مهّمى در بين ساختمان هاى مدرن وسنتى محسوب 
ــالق را براى  ــطح زمين، بات ــد. پروو به جاى تقويت س مى ش
ــب تخليه كرد؛ به اين ترتيب پارك  ــيدن به زمين مناس رس
ــرو رفتن در زمين را  ــد كه حس ف در يك گودال طراحى ش

منتقل مى كند. 
وى از شرايط طبيعى سايت براى كانسپت اصلى و پويايى 
ــتفاده كرد. بازى هاى آب آلن پروو خود را با شكل  در فضا اس
ــتيم كه  ــارهايى هس ــاهد آبش زمين هماهنگ مى كنند و ش
ــكل گرفته اند. با كمك حركات  ــيب طبيعى ش منطبق با ش
آب، ايجاد خطوط مواج و منظم به تبع شيب زمين و احاطة 
ــاى آب با باغ هاى منظم در اطراف آن، مفصلى زيبا و  محوره
ــاختمان مدرن تجارى  ــهرى در بين س متنوع را در فضاى ش
ــدون آنكه در  ــراف آن ايجاد كرده كه ب ــس و بافت اط الدفان
ماهيت فضايى آنها مداخله اى كرده باشد، موجب همبستگى 

بافت هاى اطراف به يكديگر شده است. 
ــش هاى  ــنتى (چوب، بتن، پوش تداخل مصالح مدرن و س
ــات پارك و  ــب اتصال قطع ــال موج ــن ح ــى...) در عي گياه
ــترش آن به برون و تعريف  يكپا رچگى در فضاى درون و گس
فضايى در لبه ها شده، به خواناسازى محيط نيز كمك مى كند 

(تصاوير10 تا 14).

تصوير10پارك شهرى
Pic 10

تصوير11
Pic 11

تصوير12
Pic 12

تصوير13
Pic 13
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Owing to Industrialization and enhancement 
of man-made industrial environments as well 
as shortage of green landscape, the parks 
were defined as “a context to preserve a sense 
of nature” in cities. Regarding the enhance-
ment of urban spaces and growth of industrial 
sites, the need for green spaces and reclama-
tion of industrial sites becomes more crucial 
and the philosophy of designing parks, resto-
ration of the urban decay and improvement of 
green space comes to existence. Linking the 
old regions to new and modern region of the 
city, the green space plays an important role 
as a joint between the regions which provides 
the regeneration of old urban decay. However, 
designing parks along rivers, paths and linking 
the modern and dull fabrics together are new 
steps toward regeneration of lost nature in the 
modern life.

Presently, the new concept of providing a 
green structure along the routes and traffic 
roads as well as regenerating green space 
along the transportation lines lead to a need 
for “landscape architecture” profession. The 
term landscape is currently used in wide range 
of urban and suburban areas that reveals 
new challenges at the scale of a city (bound-
aries_affiliation_quality and environment). At 
the present time, in response to the increas-
ing challenges of urban life, the landscape ar-
chitects are working on significant projects of 
great scales in landscape fields. Allain Provost 
is a well known hardworking landscape archi-
tect among French landscape professionals, 
whose works includes multiple landscape de-
signs in urban fabrics (street landscape, urban 
parks, city edges, squares, plazas and etc). He 
greatly considers the main role of identity and 
context in his design and showcases his idea 
of acknowledging the changes of context and 
project during time in the same way but in dif-
ferent styles. 

Alain Provost’s landscapes encompass his 
design principles: Regular lines, sharp geomet-
ric shapes, playing with water and providing 
color schemes by planting. However, diversity 
and enchantment of his design despite its pre-
vailing geometric order in long paths is admi-
rable. Having considered the history of the site 
and essential spaces for different levels of soci-
ety and age, he has provided a green sustain-
able surface to reconcile with nature in formal 
and linear urban space patterns that will help 
the environment sustainability and improve the 
quality of life based on industrial standards. 
Provost’s projects are highly influenced by the 
historical, natural and cultural context and still 
match the city and urban life at the same time 
at different scales. This essay discusses some 

of his different urban projects (The Bordeaux 
tramway network, The La defence belvedere, 
Diderot Park) and reveals their significant fea-
tures in designing urban landscape.

Picture reference: 
• Racine, M. (2004). Allain Provost: Invented Land-
scapes. Belgium: StichtingKunstboek.
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Urban Landscape Architecture
Alain Provost New Approaches

از  اسـتفاده   :  14 تصويـر 
حركـت آب و خطوط مواج و 
منظم براى پويايـى در فضا. 
عكـس :  سـيد محمـد باقر 

منصورى، 1390.
Pic 14:  use of water move-
ment , Wavy lines and regu-
lar  to create dynamics in 
space.
Photo by: Seyed Mohammad 
Bagher Mansouri, 2012.

تصوير14
Pic 14
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