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 musée des arts)  چكيـده : افتتـاح مـوزه هنرهـاى بـدوى
premiers) در تابسـتان 2006 در پاريـس، تحقق رويايى قديمى 
است كه به دنبال درخواسـت «ژاك شيراك»، رييس جمهور وقت 
فرانسـه، با هدف اختصـاص  مكانى براى گفتگـوى فرهنگ ها و به 
نمايش گذاشتن هنر و تمدن هاى فراموش شده حوزه آسيا، آفريقا، 
آمريكا و اقيانوسيه، به اجرا در آمد. پاريس، شهرى است كه تا پيش 
از اين ميزبان موزه هاى هنرى بزرگى چون «ورسـاى»، «هنر مدرن 
پمپيدو» و «هنرهاى ملى آسيا» بوده است. طراحى اين پروژة نسبتًا 
عظيـم و قابل توجه، از طريق يك مسـابقه بين المللى به ژان نوول 
(Jean Nouvel) معمار مشـهور فرانسـوى سـپرده شد. با توجه 
به نيازهاى خاص پروژه همچون توجه به هويت شـهرى، دسترسى 
و مكان يابى مناسـب، سايتى به مسـاحت 25000 متر مربع در كنار 
برج ايفل و در حاشـيه رودخانه «سن» براى آن مد نظر گرفته شد. 
«ژان نوول»، بخش بزرگى از سـايت (در حدود 17500 مترمربع) را 
بـه فضاى باز و باغى عمومى اختصـاص داد تا به اين ترتيب موزه با 
زندگى شهر و منطقه ويژه اطرافش ارتباط مناسبى برقرار سازد. به 
اين منظور حجم موزه به صورت پيلوت، باالتر از سطح سايت در نظر 
گرفته شد و طراحى محوطه خارجى موزه يعنى باغ «ساحل برانلى» 

(Quai Branly) به معمار منظر "ژيل كلمان" محول گرديد.1 
ژيل كلمـان در طراحى اين باغ كه از آخرين پروژه هاى اجرا شـده 
وى نيز به شمار مى رود به بهترين نحو از پتانسيل نهفته در گياهان 
متنوع براى رسـاندن مفاهيم مورد نظـر در طراحى پروژه اى با اين 
حجم باال از استعاره و نمادپردازى بهره برده است. اين نوشتار در پى 
آن اسـت تا از وراى نقد و نگاه به كليت طرح در كنار خرد فضاهاى 
متنوع شـكل گرفته در باغ موزه برانلـى، رويكردهاى كلمان را در 

طراحى اين پروژه  مورد نقد و كاوش قرار دهد. 
واژگان كليدى : ژيل كلمان، سمبليسم، باغ موزه برانلى 

Abstract: The Musée Des Arts Premiers (the 
Primitive Arts Museum) was established in the 
summer of 1998 upon the request of the Presi-
dent of the French Republic Jacques Chirac as 
a place to promote dialog among cultures and 
display the forgotten civilizations of Asia, Afri-
ca, the Americas, and Oceania. In an agreement 
with the government of Lionel Jospin, Chirac 
chose a field of State located 29/55, Quai Branly 
in Paris (7th) for the implementation of the proj-
ect. In the heart of Paris's museum land, neigh-
boring the Louvre and the Musée d’Orsay, a few 
minutes from the Grand and Petit Palais, the 
Palais de Tokyo and the Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris, the Musée du quai Branly 
has an exceptional location on the banks of the 
River Seine, at the foot of the Eiffel Tower. The 
Musée du quai Branly is an innovative cultural 
institution, museum, educational and research 
centre, and public living space all in one. Built 
on one of the last available sites in the heart of 
Paris, the architectural design of this original 
project is the work of Jean Nouvel. A commis-
sion was established to study the proper loca-
tion, access, and city identity. It concluded the 
Musée du quai Branly be located on the banks 
of the River Seine with an area of 25,000 square 
meters. Designer Jean Nouvel allocated the 
major part of the land to open spaces and gar-
dens. The museum complex contains several 
buildings and stands above the site’s surface. 
Gilles Clement1 was asked to design the exte-
rior area of the Quai Branly garden. 
Best known as the designer of original public 
parks and gardens in France, Clement intro-
duces the progression of ecology in his gar-
dens using symbolism and metaphors as his 
plantings are designed to move with growth 
phases. “The main objective,” writes Clement, 
“is to encourage biological diversity, a source 
of wonder and our guarantee for the future.” 
This article is aimed at reviewing Clement’s ap-
proaches in designing this project based on his 
concepts in the Quai Branly Museum. 

Keywords: Gilles Clement, symbolism, Quai 
Branly Museum
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نگاه طراح
ــوى كه در پرونده خود، طراحى پارك هايى  ــهور فرانس  ژيل كلمان، معمار منظر مش
ــاق  بزرگ الدفانس4 را دارد،  ــيتروئن2 پاريس، صومعه والوار3 و محوطه ت چون آندره س
ــراى مداخله و لمس مواد و مصالحى  ــت كه على رغم معماران، طراح منظر ب معتقد اس
ــايت حضور مداوم داشته باشد : "براى شروع طرح، با ورود  كه به كار مى برد، بايد در س
ــه اينها براى ايجاد  ــا، عمق فضا توجه مى كنم. البت ــدت صداه ــه يك مكان، به نور، ش ب
ــد، كافى نيست. از  فرمى بديع كه الهام گرفته از فرم هاى پيش پا افتاده و تقليدى نباش

زيباسازى بى دليل جلوگيرى مى كنم و بيشتر بر مفاهيم تاكيد دارم".
ژيل كلمان درباره طرح و شيوه كارش در باغ "موزه برنلى" چنين مى گويد :

ــوزه برانلى، هدف اصلى، طراحى باغى با مفهوم موزه اى بود كه از هنرهاى   «در باغ م
ــى كه براى همه  ــت5 (جان گرا) حرف مى زند؛ تمدن هاي ــدس و تمدن هاى آنيميس مق
اشياء روح قائل مى شوند. اين تصوير، مرا به سوى چشم اندازى غير غربى، فاقد چمن و 
پرسپكتيو هدايت كرد. من فضايى را پوشيده از گياهان علفى، به شكل موج با جاده هايى 
مجسم كردم كه به صورت طبيعى و فرسايشى در اثر حركت انسان و حيوان در طبيعت 
ــود، از سمبلى چون الك پشت استفاده شد كه بتواند به خطوط و فضاهاى  ايجاد مى ش
مكث و توقف شكل دهد، همچنين  نقوش حيوانات، صدف و گياهان مقدس و محافظت 

شده در برخى از آيين ها بكار گرفته شد تا بتواند مخاطب را به نگاه كردن، وا دارند."

سمبليسم در باغ برانلى
ــوى، باغ موزه برانلى در قلب مجموعة هوسمانى  ــتن از اصول باغسازى فرانس با گسس
پاريس، با خطوط و مسيرهاى منحنى، تپه هاى پوشيده شده از گياهان علفى كه امواج 
نور را شدت مى بخشند، منظرى وحشى را تداعى مى كند، با فضايى غيرقابل انتظار كه 
ــعر و با رمز و اسطوره پيوند برقرار مى كند. پالن باغ با  ــن و بازى، رويا و ش با مفهوم جش
الهام از فرم الك پشت طراحى شده است كه از نظر سمبليك در جهان بينى آنيميست و 

برخى فرهنگ ها، نماد حامل جهان، آرامش، كندى، عقل و خرد است. 
ــياى طبيعى مثل  ــكالى كوچك از اش ــيرها، اش همچنين در خطوط رنگى كف مس
ــه هاى ويترينى  ــره هاى مختلف كه درون شيش صدف، برگ هاى درختان، بذرها و حش
ــد مى كنند. باغ بيش از اينكه  ــمبليك و محتوايى موزه تأكي قرار گرفته اند، بر جنبه س
تحميل كننده باشد، القا بخش است و از بازديد كننده دعوت مى كند كه در طى مسير، 
ــورى دوردست، منظر خودش را  ــت به دنياى كودكى يا تداعى تصويرى از كش با برگش
خلق كند. در واقع، مسيرهاى منحنى كمتر به ورودى موزه ختم مى شوند و بيشتر بيانى 

از احجام و چشم اندازهاى متنوع به جهان پيرامون هستند. 
ــهر طراحى و با  ژيل كلمان، براى ايجاد فضايى زنده، ماليم و گذرا، باغ را در برابر ش
خطوط منحنى، نور و احجام بازى مى كند. (در حقيقت مسيرها بيشتر به جريان آب آرام 
و سيال شبيه اند كه منجر به هارمونى فضاها مى شوند و بركه آب و نى هاى كنار آن، در 

بخش جنوبى باغ، تداعى كننده مناظر دوردست هستند.)

 پوشش گياهى
ژيل كلمان با هنرمندى و وسواس، از گياهان غير بومى براى برداشتن مرزهاى ميان 
فضاهاى مختلف استفاده مى كند و گونه هايى را ترجيح مى دهد كه در شرايط محيطى و 

اقليمى اين ناحيه از فرانسه، دوام بياورند. در مجموع، كلمان از 169 گونه درخت و 39 
گونه گياهى در طراحى اين باغ استفاده كرد :  

ــرايط اقليمى هماهنگ مى شوم.  ــايت و ش "براى انتخاب گياهان، غالباً با طبيعت س
ــى نياز دارند، استفاده  ــكننده اند و به مراقبت زياد و سم پاش من از گياهانى كه خيلى ش
نمى كنم. سپس، گياه، متناسب با فضا، پرسپكتيوهاى خاص، حضور و شفافيت مورد نياز 
و در نهايت بر اساس فصول و برگ ها انتخاب مى شود. در واقع باغ، بعد از 5 سال شكلى 
به خود مى گيرد و بعد از گذشت يك قرن با توده انبوهى از درختان بلوط به نتيجة مورد 

انتظار مى رسد و تنها آن موقع است كه مى تواند مورد قضاوت قرار گيرد".
ــكل مى دهد  كلمان براى بازى با ادراك بصرى مخاطبين،  باغ هاى مينياتوريى را ش
كه نگاه را به سمت سادگى، كوچكى و جزييات سوق مى دهند. او با استفاده از گياهان 
علفى بلند با ساقه هاى نرم كه با كمترين باد به حركت در مى آيند، و همچنين گونه هاى 
ــد؛ در  ــى را در مجموعه اى نظم يافته به تصوير مى كش معمولى و خودرو، منظرى وحش
ــن از درختان بلند، افرا و بلوط هاى چترى و در سمت  ــمت رود س ــمالى و س جبهه ش
ــتاى خيابان دانشگاه، از پوشش هاى گياهى كوتاه و درختچه هاى گلدار  جنوب، در راس

گيالس و مگنوليا بهره مى گيرد. 

طراحى باغ برانلى و ارتباط با شهر
ــوده است و در ايده اوليه، به عنوان عضوى  از آنجا كه دِر باغ به روى عموم مردم گش
ــهرى قرار گرفته، هيچ اثرى از نرده، حصاركشى محسوس،  از موزه در اختيار فضاى ش
ــگاه و كناره  ــردر يادمانى يا پلكان خاص ورودى وجود ندارد. باغ ميان خيابان دانش س
ساحلى رود سن محصور شده است. در جبهه شمالى، جداره اى شيشه اى، ارتباط بصرى 
ــيه رود  با مجموعه را حفظ مى كند و در عين حال نقش محافظ و عايق صوتى در حاش
ــگاه محدود مى شود با سه اليه  ــن را بازى مى كند. طرف ديگر باغ كه به خيابان دانش س
متشكل از ديواره اى كوتاه، بركه آب و بافت در هم تنيده شده از ميله هايى به شكل نى 
تشكيل شده، با حفظ رابطه بصرى، نوعى مانع فيزيكى نامحسوس به حساب مى آيد. به 
ــه بليط و ورودى موزه كه در زير پيلوت  اين ترتيب بازديد كننده با عبور از باغ به گيش

قرار گرفته، مى رسد.
باغ مجموعه اى از مسيرها و گره هاى كوچك به عنوان مكان هاى مكث و توقف است 
كه با بخش هاى متنوعى همچون باغ خزه ها، تئاتر سبز و گلزار آالله ها شكل گرفته است. 
ــت براى فعاليت هاى  در بخش غربى، تئاتر روبازى كه متصل به فضاى داخلى موزه اس

تابستانى طراحى شده است.
   باغ در مقياس كالن كه از ارتفاع برج ايفل قابل رؤيت است، داراى پتانسيل بصرى 
الزم براى صدها بازديدكننده اى ست كه روزانه از اين برج براى ديدن شهر پاريس، باال 
ــتقيم بافت  ــد. در واقع، طراحى خطوط منحنى در تقابل با خطوط صاف و مس مى رون

اطراف، نوعى تضاد شكلى و مفهومى ايجاد مى كند. 

باغ عمودى
ــده توسط «ژان نوول»،  نماهاى كامًال متنوعى دارد. در يك جبهه،   موزه طراحى ش
ــده اند و از داخل نقش  ــطح نما خارج ش جعبه هايى با رنگ هاى گرم وجود دارد كه از س
فضاهاى نمايشگاهى غارمانندى را بازى مى كنند، جبهه ديگر جداره اى از تيغه هاى افقى 
و در نهايت ديواره اى سبز تعبيه شده است كه جداره شيشه اى جبهه شمالى موزه را به 
نماى سنگى بناى مجاور پيوند مى دهد. در مقابل طراحى افقى ژيل كلمان، اين جداره 

سبز با عنوان باغ عمودى توسط «پاتريك بالن»5 طراحى و اجرا شده است.
ــع  دارد، با 15 هزار گياه  ــعتى برابر 800 مترمرب ــيده از گياهان كه وس  جداره پوش
ــى و اروپاى مركزى اجرا  ــش از 150 گونه مختلف ژاپنى، چينى، آمريكاي ــف و بي مختل
شده است. پاتريك بالن، طراح منظر و محقق آزمايشگاه اكولوژى گرمسيرى موزه ملى 
ــيرى با گونه هاى  ــبيه جنگل هاى گرمس تاريخ طبيعى پاريس، مايل به ايجاد فضايى ش
ــت كه قادر به چسبيدن به تنه درخت و جداره هاى سنگى باشند. به  متنوع گياهى اس
ــطوح پايين و زيردرختان جنگلى  ــتفاده مى كند كه در س همين منظور از گياهانى اس
رشد مى كنند، از نظر اقتصادى و انرژى به صرفه به منابع كمترى نياز دارند و همچنين 
ــده از گياهان، خزه ها،  ــتند؛ نمايى در هم پيچي ــر و متنوع تر از بقيه گونه ها هس مقاوم ت
ــتم آبيارى اين گياهان از طريق  ــفنجى. سيس ــخت و اس گونه هاى خاردار، زبر، نرم، س
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تصـويـر3 : انبـوه گيـاهـان 
علفى در بخش شمالى موزه، 
حالتى از مناظر طبيعى و بكر 
دشت هاى وسيع آفريقا را به 
با  كه  گياهانى  مى آورد.  ياد 
مى آيند  حركت  به  باد  وزش 

مأخذ :
www.pariscotejardin.fr
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The Quai Branly Museum is one of Gilles Clem-
ent’s latest works in Paris, displaying his idea 
of allocating the major part of the land to open 
spaces and gardens that help people communi-
cate. This approach is also evident in the struc-
ture of the Georges Pompidou Museum and 
the National Library of France. The Quai Branly 
Museum embodies a collection of Gilles Clem-
ent’s ideas. Relying on concepts lying hidden in 
natural symbols like plants, Clement has cre-
ated a metaphorical and symbolic space. The 
contributions of two other landscape architects 
in designing the surreal areas of the museum 
have further enriched the structure’s overall de-
sign, successfully improving the functions of the 
primitive arts museum.

باغ مـوزه برانلـى از آخرين كارهـاى ژيل كلمـان در پاريس،  
نمونه اى جديد از اختصاص فضاهاى باز پروژه هاى بزرگ شـهرى 
به حيات و زندگى شهر، رويكردى كه در موزه پومپيدو و كتابخانه 
ملى فرانسـه نيز قابـل توجه بود، به شـمار مى رود. بـاغ برانلى 
مجموعـه اى از ايده هاى ژيل كلمان را در خـود جاى داده و ژيل 
كلمان با تكيه بر پتانسـيل هاى نهفته در گياهان و مفاهيم نهفته 
در سـمبل هاى طبيعى به خلق فضايى استعارى و مفهومى دست 
زده اسـت و در عين حال همكارى دو طراح منظر ديگر در خلق 
فضاهايى سورئال بر غناى باغ موزه برانلى افزوده است. باغ برانلى 
به معناى واقعى در ايجاد ارتباط با موضوع و فعاليت موزه هنرهاى 

بدوى موفق بوده است.

شيشه اى  جداره   :  4 تصوير 
باغ  جبهه شمالى  جداكننده 
از خـيابـان حاشيه رودخانه 

سن/ مأخذ :
 www.ambafrance.cn

تصويـر 6 : بـاغ عمـودى بر 
ديوار موزه / مأخذ :

www.Static.panoramio.com
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تصوير 5 : بركه آب و بافت در 
ميله هايى  از  تنيده شده  هم 
به شكل نى، در كنار توده اى 
از گياه هان علفى و نى شكل 
را  بيرون  فضاى  و  موزه  مرز 

شكل مى دهد. مأخذ :
www. medias.slash.fr 
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ــوند و رطوبت را به ريشه گياهان  ــتم قطره اى خيس مى ش ــت كه با سيس نمدهايى اس
منتقل مى كنند. 

باغ در شب
فضاى مركزى باغ، جايى كه موزه از سطح زمين ارتفاع گرفته، توسط «يان كارساله»6 
ــتوانه اى شكل طراحى شده است. كه با  ــتفاده از مجموعه اى از نى هاى نورانى اس با اس
ــت و مايل در سطح خاك كاشته شده اند و مجموعه اى  ــكل راس ارتفاع هاى متنوع به ش
از طيف هاى رنگى سفيد، سبز و آبى را شكل مى دهد. در كنار اين «درياچه مجازى با 
ــتى»، صحنه اى از نور و حركت است كه استعاره اى از سه حالت  رنگ هاى امپرسيونيس
جامد، مايع و بخار آب را در يك زمان به نمايش مى گذارد. در واقع  هدايت كامپيوترى 
ــتم هواشناسى، رنگ غالب را بر اساس دماى خارجى تغيير مى دهد. از  متصل به سيس
ــيرى در گرماى تابستان. به همين  ــفيد سيال و ماليم، تا سبز گرمس ــفيد يخى و س س
منظور مولدهايى با مصرف بسيار پايين انرژى كه در مجموع مصرفى برابر 1,4 وات بر 
ــايه و روشن،  مترمربع براى كل باغ دارند. نى هاى نورانى با ايجاد فضاى رمزآلودى از س
نمادى از يك جا گردآوردن تمدن ها، كاوش در تاريخ پنهان و كمتر شناخته شده جهان، 

بيدار كردن اسطوره ها و غنا بخشيدن به افسانه هاى تاريخى است.

باغ تابستانى
ــاحلى برانلى كه جزيى از فضاى موزه به حساب مى آيد، به بازديدكنندگان در  باغ س
فصل تابستان اين امكان را مى دهد تا از فعاليت هاى مختلفى چون تجربه گياهان عطرى 

از ياد رفته، آشنايى با بامبو، ساخت ابزار موسيقى و وسايل روزمره، خوش نويسى چينى 
ــوند. همچنين  و تجربه انواع حركات موزون هندى و آفريقايى در فضاى باز بهره مند ش
ــنايى با سمبل ها و فرم هاى طراحى شده باغ، بازديدى رايگان  بازديدكنندگان براى آش
ــزايى ايفا مى كند. در عين حال،  ــازى فضا نقش بس ــند كه خود در زنده س ــته باش داش
مجموعه تئاتر روباز در بخش ميانى سايت و گره هايى در مجموعه باغ براى گردهمايى 

و فعاليت هاى مختلف نيز پيش بينى شده است. 

نتيجه گيري
فارغ از انتقادات و نكاتى كه به ساخت شتاب زده موزه برانلى و اهداف و نحوه عملكرد 
آن مطرح شده، اين مجموعه با گشودن فضايى زنده و متفاوت به روى عموم ميهمانان 
در قلب شهر پاريس، كه خود مركز چندين موزه هنرى بزرگ دنياست، به حيات خود 
ادامه مى دهد. انتقال هدف موزه يعنى نمايش هنرهاى بدوى از فضاى داخل به فضاى 
خارج، به بازديدكنندگان و همچنين رهگذران امكان سفر به سرزمين هاى ديگر و تجربه 
ــى موزه  ــتاى اهداف عملكردى و نمايش موزه اى زنده در طبيعت را مى دهد كه در راس
ــت. نكته حائز اهميت باغ، طراحى منظر آن است كه از ابتدا به عنوان  ــكل گرفته اس ش
ــايت؛ آن چنانكه بر  ــى از معمارى موزه و نه به عنوان بخش فرعى و بر جامانده س بخش
ــكل نهايى موزه كه همانند پلى در مجموعه باغ نشانده شده، تأثير گذاشته است. از  ش
طرف ديگر باغ ساحلى برانلى به عنوان پارك عمومى با محصوريت اندك و ارتباط مؤثر 

با بافت اطراف به عنوان عضوى از مجموعه شهرى عمل مى كند و خود تالشى در جهت 
پيوندبخشى و تقويت رابطه ميان فضاهاى پر و خالى شهرى است 

پى نوشت
1. در طراحى منظر جزء فضاهاى باغ موزه برانلى در كنار ژيل كلمان دو طراح منظر ديگر نيز همكارى داشتند. 
از جمله "پاتريك بالن" به عنوان طراح و مجرى باغ عمودى بر ديوار بيرونى موزه و "يان كارساله" به عنوان 

طراح و مجرى باغ شب در پيلوتى موزه.

1. The building was designed by architect Jean Nouvel, however, the landscape 
design and the "living wall" on part of the exterior of the museum was designed 
and planted by Gilles Clément, Patrick Blanc and Yam Kersale.

parc andré-citroën .2
the gardens of valloires .3

'the gardens of l'arche à la défense .4
Animism .5: آنيميسم يك نوع پنداشت و شيوه اعتقادى عميق است كه در بسيارى از مناطق قاره آفريقا 
رواج داشته است. از لحاظ واژه شناسى به معناى جان و روان است و به معناى روح پرستى، روح پندارى، اعتقاد 

به ارواح و جان گرايى در فارسى به كار رفته است.
Patrick  Blanc .6
Yann Kersalé .7
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تصوير 7 : باغ شب به صورت 
كوتاه  نى هاى  از  مجموعه اى 
حجم  زير  در  نورانى  بلند  و 

ساختمان/ مأخذ :
www.farm1.static.flickr.com
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