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چكيده : كشـور فرانسـه در دهه 1980 ميالدى در پاسخ به توسعه و رشد كنترل نشده صنايع در شهرها كه كيفيت زيست محيطى و حيات 
اجتماعى شهروندان را مخدوش كرده بود، سياستى براى نوسازى شهرى در نظر گرفت كه جنبه هاى كالبدى، اقتصادى و اجتماعى را به طور 
هم زمان در بر مى گرفت. پارك آندره سيتروئن نتيجه اين سياست و نقطه آغازى براى اين بازسازى ها بود. هدف طرح تبديل فضاى آلوده و 

رها شده شهرى به يك فضاى سالم و اجتماعى بود. 
 امروز اين پروژه در قلب پاريس به عنوان نمادى از طراحى پسـت مدرن در دنيا شـناخته مى شود و مكانى مناسب براى درك كانسپت هاى 
اكولوژيك ژيل كلمان به ويژه ايده "باغ در حركت" اوست.  ژيل كلمان به عنوان طراح قسمت شمالى پارك سيتروئن، ايده هاى ناب طراحى 
منظرش را در قسمت هاى مختلف پارك شامل : باغ سفيد و باغ سياه، باغ حواس،  باغ در حركت و دوگلخانه بزرگ به نمايش گذارد. برخورد 

اكولوژيك كلمان با پارك در تضاد با رويكرد سخت معمارانه «آندره پرووست»1، اثرى ماندگار را در تاريخ معمارى منظر بر جاى گذارد. 
      اين نوشتار تالش مى كند در كنار معرفى و نقد فضاهاى مختلف پارك سيتروئن رويكردهاى طراح در ساخت اين فضاها را نيز مورد بررسى 

قرار داده و از وراى آن، نظريه هاى كلمان در برخورد با طبيعت را معرفى نمايد. 

واژگان كليدى: ژيل كلمان، پاريس، پارك سيتروئن، پست مدرنيسم

Abstract: In the late 1980’s in France, a new urban renewal policy was adopted to address prob-
lems arising from uncontrolled industrial developments in urban areas. These developments 
threatened the environment and affected the social life of citizens, thus the new urban renewal 
policy was aimed at simultaneously tackling the physical, economic and social aspects of urban 
life. The André-Citroën Park was formed as a result of this policy and became a starting point for 
the renewal process. The main idea was to transform the polluted urban wasteland (in this case 
the area housing the Citroen Company) into a healthy and social space. This avant-garde project 
turned its relatively unknown creator, Gilles Clement, into a famous global landscape architect. 
Today, this project - situated in the heart of Paris – is considered a global post-modern design 
and is the perfect place to perceive Gilles Clement’s ecological concepts including his idea of 
“Garden in Movement”. As the designer of the park’s northern landscapes, Gilles Clement has 
displayed his unique ideas in various sections of the park including the White Garden and the 
Black Garden, the Garden of Senses and the Garden in Movement. Clement, who has a back-
ground as an expert gardener and ecologist, creates designs that are concerned with sense and 
movement. These designs are displayed in his six-themed ‘sense’ gardens and Garden of Move-
ment. The area is also adorned with two greenhouse pavilions. Lastly, an unkempt garden dis-
plays wilderness amongst the maintained. His counterpart designer Alain Provost1 showcases 
modern geometries and sculptural plantings. This method of landscape designing provides or-
der in contrast to the wild designs of Clement. However, Clement’s ecological approach against 
Provost’s strictly architectural designs has created a timeless work of landscape art. 
This article is an attempt to introduce and analyze the various sections of the André-Citroën 
Park and review the approaches taken by its creator based on his concepts as a landscape de-
signer.  

Keywords: Gilles Clement, Paris, André-Citroën Park, post-modernism

www.panoramio.com : تصوير 2 : نماى باغ هاى حواس در قسمت شمالى باغ طراحى شده توسط ژيل كلمان. مأخذ
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مقدمه 
 در سال 1972 كارخانه اتومبيل سازى سيتروئن به خارج 
از شهر پاريس منتقل شد.  وجود كارخانه در مركز پاريس، 
ــبب به وجود آمدن كاربري هايي نامتناسب با بافت شهر  س
مانند انبار كاالها، ايستگاه حمل بار، كارگاه ها و... شده بود. 
با انتقال كارخانه، اين كاربري ها نيز حذف و مساحت زمين 
ــد. ايدة مديريت شهرى، احداث يك  ــده سه برابر ش ياد ش
ــكوني در  ــا تعدادي دفتر كار و كاربري مس ــارك عظيم ب پ
ــنهادى تنها محدودة پارك را در  آن سايت بود. طرح پيش
ــر نمى گرفت، بلكه فضايى خارج از مرزهاى كارخانه را نيز  ب
ــه، دو هتل، يك بيمارستان،  ــد كه دو مدرس ــامل مى ش ش

فضاهاى ادارى و 3000 آپارتمان در آن وجود داشت.
پس از اين تصميم مسابقه طراحى در سال 1985 برگزار 
شد. داوران مسابقه بين دو طرح منتخب نتوانستند يكى را 
انتخاب كنند و به جاى انتخاب يكى از آنها تصميم گرفتند 
ــان را در طراحى اين پارك  ــده، ايده هايش ــه دو گروه برن ك
ــد، يك پروژه 74  ــا يكديگر تلفيق كنند. آنچه حاصل ش ب
ميليون دالرى بود كه موفق ترين پارك عمومى در پاريس از 
زمان امپراتورى دوم محسوب مى شد. پارك در سال 1992 
گشايش يافت. نتيجه تلفيق ايده هاى دو معمار، پاركى شد 
ــًال از يكديگر متمايزند. با توجه به  كه فضاهاى آن نيز كام
ــت " در طراحى فضاهاى بزرگ مقياس، او  ــابقة "پرووس س
ــئول طراحى  به عنوان ناظر پروژه انتخاب و همچنين مس
ــى فضاهاى  ــد. از آنجا كه طراح ــايت ش بخش جنوبى س
ــاختمان ها و  ــت" بايد كامًال نزديك به س طراحى "پرووس
فضاى شهرى مى بود؛ عناصر " معمارى" و " مصنوع" نقش 
مهمى در طرح هايش داشتند. طرح فرمال او شامل طراحى 
ــى و آب نماهاى  ــيع ميان كانال هاى آب، فضاى چمن وس
گرانيتى بود. در بستر پارك طراحى پرووست بخش فرمال 

.(Riha: a, 2004:1) و سنتى را شكل مى دهد
ــط يك طراح رو به رشد و بسيار  بخش ديگر پارك توس
ــئول  ــت : ژيل كلمان. وى مس ــده اس ــا ذوق طراحى ش ب
ــمالى پارك بود كه شامل باغ سفيد،  طراحى بخش هاى ش
ــود.  باغ هاى حواس، دو گلخانه بزرگ و باغ درحركت مى ش
ــوى  در زمان طراحى پارك، ژيل كلمان براى جامعه فرانس
كامًال ناآشنا بود. او فقط يك پروژه در سابقه خود داشت و 
مسابقه طراحى پارك "آندره سيتروئن" تنها مسابقه اى بود 
كه در آن شركت كرده بود و برخالف همه پيش بينى ها 
ــان داد                 ــود را به خوبى نش ــابقه لياقت خ ــن مس در اي

.(Riha: b, 2004:1)

 طراحي پارك 
تأكيد مديريت شهرى پاريس بر آن بود كه پروژه پارك 
ــيتروئن بايد بازتاب شهر پاريس باشد و در عين آنكه به  س
باغ هاي فرانسوي و يا انگليسي و خصوصاً باغ لوكزامبورگ2 
شباهت داشته باشد، انديشه هاى معاصر را نيز تبيين كند. 
ــوى  ــه قديمى باغ هاى فرانس ــان با آميختن هندس طراح
ــن وجه محقق  ــدف را به بهتري ــر اين ه ــا عناصر معاص ب
ــت در گلخانه هاي پارك، باغ هاي  ــاختند؛ طراحي كاش س
ــه گونه اى ايجاد  ــاير فضاها ب موضوعي موجود در آن و س
شد كه با رنگ هاي متنوع، يادآور رنگ ها و گياهان متنوع 
ــد. در اين پارك؛ گياهان، آب و ساير  باغ لوكزامبورگ باش
ــر پركننده فضا و عناصر  ــر منظرين به صورت عناص عناص
ــتند، بلكه كليه آنها  ــي پارك مطرح نيس ــه در طراح ثانوي
عناصري فضاساز هستند و در مركز اهميت قرار قرار دارند 
ــت مورد توجه  ــه اى كه طبيعت همان طور كه هس به گون
ــود. امروزه منتقدان معمارى طراحى  و احترام واقع مي ش
ــيتروئن را به پست مدرنيسم نسبت مى دهند3 كه  پارك س
ــاغ در حركت" ژيل  ــى آن در چارچوب نظريه"ب ايده اصل

كلمان شكل گرفته است.
ــپت هاى طراحى و طرح هاى كلمان پيرامون اين    كانس
ايده شكل مى گيرند كه بايد به رفتار طبيعت همان گونه كه 
ــود. او در سال 1999 مقاله اى با  هست احترام گذاشته ش
عنوان "باغ در حركت، از دره تا مزرعه در پارك سيتروئن" 
ــود در طراحى  ــفه خ ــت. در اين مقاله او فلس ــته اس نوش
ــت : " با رها كردن گياهان  پارك ها را چنين بيان كرده اس
ــان، آنها چه خوب باشند و  در سيستم بيولوژيكى خودش
ــايند و خودشان  ــان را به يكديگر مى س چه بد، شانه هايش
ــد كنند. اصالح  ــخيص مى دهند كه چگونه و كجا رش تش
ــد اتفاق  ــه در آنها اين چرخه رش ــگى فضاهايى ك هميش
ــد، در اينجا گياهان معنا بخش حركت و نظاره گرى  مى افت
ــد."  ــتند و به كلمه باغ معنا مى بخش ــر اين حركت هس ب

.(Riha: b, 2004:2)
ــيتروئن، جايى بود كه كلمان  باغ در حركت در پارك س
ــرد. كلمان اعتقاد  ــپت هاى خود در طراحى را بكارب كانس
ــتند بلكه  ــه نه تنها گياهان به يكديگر مرتبط هس دارد ك
ــت طبيعت قرار  ــل با گياهان و كلي ــان ها نيز در تعام انس
دارند. كلمان خودش را يك باغبان ساده مى نامد اما او يك 
ــخ است. او معتقد است  فرد كنجكاو و زيرك با عقايد راس
ــه تعادلى بين منابع طبيعى  ــان بايد بياموزد كه چگون انس
ــازد. او در پروژه هاى قبلى  ــانى برقرار س و فعاليت هاى انس
ــگاه پارك الويلت  ــود مانند "باغ گياهان"، كه در نمايش خ
در سال 2000 برگزار شد، نيز مى كوشد نه تنها صحنه اى 
ــان ها بيافريند  بلكه آن ها را  ــر از طبيعت براى انس بى نظي
ــان و طبيعت نيز مورد آموزش قرار دهد     درباره رابطه انس
(مصباح نمينى: 1383). اين حساسيت كلمان در طراحى 
منظر، پاسخ بسيار مناسبى به نيازهاى اين پارك بوده كه 
ــت طبيعت را در فضايى احيا مى كردند كه  در آن مى بايس

فعاليت هاى انسانى آن را احاطه كرده بود.

عناصر و اجزاى پارك
در اين پارك، چهار مفهوم كلى معمارى، عناصر مصنوع، 
ــان داده شده است و بازديدكنندگان  حركت و طبيعت نش

ــه از ابتدا تا انتهاى پارك حركت مى كنند اين  در حالى ك
مفاهيم را در مى يابند. در ورودى پارك دو ايده "معمارى" 
ــالزا و باغ ورودى  ــتند. پ ــهود هس و "عناصر مصنوع" مش
ــى آن قرار دارد كه در ميان  ــمت جنوب اصلى پارك در قس
ــكونى احاطه شده و بيشتر به  ــاختمان هاى ادارى و مس س
ــهر  ــهرى و نه يك پارك جدا از ش ــورت يك فضاى ش ص
ــكل پالزا تقويت مى شود كه  ــهود است. اين ايده با ش مش
در آن خطوطى با هندسه قوى حاكم است. در اين قسمت 
فضاهاى مستطيل شكل با ابعاد و عمق هاى مختلف وجود 

دارد. 

محور اصلى پياده
ــير پياده وجود دارد كه  در انتهاى باغ، ورودى يك مس
به استخر آب مى رسد. در اين قسمت مسير اصلى حركت 
ــمال شرقى به جنوب  وجود دارد كه به صورت مورب از ش
ــير پياده  ــت، اين مس ــايت مى رود. در نگاه نخس غربى س
ــد و مانند خدشه اى است بر  خارج از پارك به نظر مى رس
ــت زيبا باشد. اما در تجربه  چهره اى كه بدون آن مى توانس
ــان دهنده نبوغ طراحى است. اين  ــير نش نزديك، اين مس
ــارك را به يكديگر  ــير در واقع كليه فضاهاى جذاب پ مس
ــروج آزادانه از هر كدام  ــد مى دهد و امكان ورود و خ  پيون
ــازد و به ايده  از آن ها را براى بازديدكنندگان فراهم مى س
"حركت" نيز جان مى بخشد. اين مسير همچنين باغ هايى 
چون ورساى را به خاطر مى آورد. در انتهاى مسير به طرف 
ــان را به فضاى چمن وسيع  ــمال راه باريك شده و انس ش

مركزى هدايت مى كند.

فضاى چمن مركزى
فضاى چمن مركزى، قلب پارك سيتروئن است اين فضا 
ــته و ديواره هاى سنگى از  ــط پرچين هاى به هم پيوس توس
ساير فضاهاى پارك جدا مى شود. جريان همزمان طبيعت 
در معمارى و معمارى در طبيعت در اين فضا كامًال مشهود 
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است و در اين پارك به تعادل مطلوبى از طبيعت و فضاى 
انسان ساخت مى رسد. اين فضاى چمن به وسيله سازه هاى 
ــده است : گلخانه ها و ديواره ساختمان ها.   بزرگ احاطه ش
ــمال به جنوب و در حاشيه رود سن كشيده  اين فضا از ش
ــت؛ به طورى كه ناظر با ايستادن در نقطه جنوبى  شده اس
ــت مى يابد كه رود سن را  ــيعى از پارك دس آن به ديد وس
در پس زمينه دارد. در اطراف محوطه چمن، كانال باريكى 
از آب وجود دارد و تنها راه خروج از آن بازگشت به مسير 
اصلى است. از اين روست كه افراد به ادامه حركت در پارك 
و بازديد از ساير فضاها تشويق مى شوند و ايده "حركت" در 

پارك نيز بارى ديگر تقويت مى شود.
گلخانه ها از ديواره هاى شيشه اى معلق و قاب هاى چوبى 
ساخته شده اند. اگر اين پارك يك پارك مدرن باشد؛ آن گاه 

اين گلخانه ها نيزكاخ هاى آن به شمار مى روند. 
ــان و طبيعت را  ــان اعتقاد خود به رابطه ميان انس كلم
ــيتروئن نشان مى دهد. يكى از اين  در گلخانه هاى پارك س
گلخانه ها، گونه هاى گياهى نادر را نمايش مى دهد كه براى 
ــنا هستند و از اين طريق نكات  بازديد كنندگان كامًال ناآش
جديدى را درباره طبيعت به آنها مى آموزد و مانند نمايشگاه 
"باغ گياهان" در پارك الويلت عمل مى كند و گلخانه ديگر 
ــى دارد. اين گلخانه ها دو  ــگاه هاى ادوارى برپا م نيز نمايش
ــت آنكه به بازديدكنندگان  هدف را دنبال مى كنند : نخس
درباره طبيعت و رابطه آن با فعاليت هاى انسان مى آموزند 
ــان اين فرصت را فراهم مى كنند تا  و ديگر آنكه براى كلم
.(Riha: a, 2004:2,3) عقايد خود را با ظرافت بيان كند

باغ هاي حواس 
ــش باغ حواس در بخش شرقى چمن وسيع مركزى  ش
قرار گرفته اند. كلمان در اين شش باغ، شش حواس انسان 
شامل : بينايى، بويايى، شنوايى، چشايى، بساوايى و حس 
ــم را مخاطب قرار داده و در هر يك از اين ها فرصتى  شش
ــت. در  ــراى تجربه هر يك از اين حواس فراهم كرده اس ب
ــته شده اند كه حس بويايى انسان  باغ بويايى گياهانى كاش
ــرد در موقعيتى قرار  ــن باغ ف ــد. در اي ــك مى كنن را تحري
ــف را درك كند. در  ــد رايحه هاى مختل ــرد كه بتوان مى گي
ــته  ــاغ بينايى گياهانى  با برگ ها و بدنه هاى نقره اى كاش ب
شده اند. در باغ چشايى، درختان ميوه مانند سيب و آلبالو 
كاشته شده اند. سه باغ آخر با گياهانى پوشيده شده اند كه 
ــان قرار مى گيرد  رنگ آنها در ارتباط با يكى از حواس انس
ــنوايى و طاليى براى  ــه، سبز براى ش : نارنجى براى المس
ــم. هركدام از اين باغ ها به وسيله يك كانال آب  حس شش

از ديگرى جدا شده  است.

باغ سياه و باغ سفيد
ــه كليه حواس  ــدف آن بوده ك ــيتروئن ه ــارك س در پ
مخاطب از جمله بينايى، بويايى، شنوايى و المسه، درگير 
ــت در"باغ سياه"  ــوند. اولين تجربه كه حس بينايى اس ش
ــان نشان  اتفاق مى افتد. اين باغ مى خواهد رنگى را به انس
ــت. اين باغ با گياهانى  دهد كه نام خود را از آن گرفته اس
پوشيده شده است كه گل ها و برگ هاى تيره دارند (مانند 

الله سياه) و طراحى آن را پرووست انجام داده است.
باغ سفيد توسط ژيل كلمان طراحى شده است و چه در  تصوير5

تصوير9تصوير7
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مـختلف  مـقيـاس هـاى  در 
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اسـت. عكس : مريم السادات 

منصورى، 1390.

تصويـر 5 : دو گلخانه موجود 
در پـارك سـيتروئن. عكس: 
مريم السادات منصورى، 1390.

از  نـمـونـه اى   : 7 تصويـر 
نظرگاه هاى طراحى شـده در 
مريم السادات   : پارك. عكس 

منصورى، 1390.

: گـيـاهـان در  تصويــر 9 
فـضاهـاى  منـظـره پردازى 
گوناگون به صورت هرس شده 
و يا به شـكل طبيعـى به كار 
رفته اند. عكس : مريم السادات 

منصورى، 1390.
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مكان يابى و چه در مفاهيم، كامًال در تضاد با باغ سياه است. 
ــط تعداد زيادى از بلوك هاى همسايگى از  اين دو باغ توس
ــده اند. اين دو باغ مانند "يين" و "يان" در  يكديگر جدا ش
ــد. گياهانى كه در باغ  ــاد و تكامل با يكديگر قرار دارن تض
ــفيد به كار رفته اند به خاطر گل هاى سفيدشان كاشته  س
شده اند. اين باغ چه در ظاهر و چه در تجربه فضايى، نسبت 
به باغ سياه كمتر فرمال است. اين باغ تنها فضايى در پارك 
است كه بازديدكنندگان اجازه دارند سگ هايشان را همراه 
ببرند، دوچرخه سوارى و يا بازى كنند. در نتيجه اين فضا 
ــت و مملو از سر و صداى ناشى  در نزد مردم محبوب تر اس
از فعاليت هاى مختلف است كه در تضاد كامل با سكوت و 

آرامش باغ سياه قرار دارد.

باغ در حركت
آخرين جاذبه پارك كه در كنار محور مورب ميانى و قبل 
از خروجى آن قرار گرفته است "باغ در حركت" ژيل كلمان 
ــر پارك قرار دارد.  ــت. اين باغ در تضاد با فضاهاى ديگ اس
بيشتر فضاهاى پارك مملو از اشكال هندسى، پرچين هاى 
هرس شده، لبه هاى مشخص و دسترسى هاى كامًال مشهود 
هستند؛ فضاى چمن مركزى، گلخانه ها، آب نماها و باغ هاى 
حواس  به دقت مورد مراقبت و نگهدارى قرار مى گيرند، ولى 
ــاغ در حركت" فضايى متفاوت دارد. در اين باغ دانه هاى  "ب
گياهان پاشيده مى شوند، درختان كاشته مى شوند و سپس 
به حال خود رها مى شوند تا آن طور كه دوست دارند رشد 
كنند. آنها در هر جهتى حركت مى كنند و كنترل و هرس 
نمى شوند. در اين فضا گونه هاى مختلف گياهان با يكديگر 
برابر هستند؛ به طورى كه هركدام مى توانند سهم خود را 
از هوا و خورشيد داشته باشند. فرآيند مرگ و تولد نيز در 
ــت و تعادل را برقرار مى سازد. بامبوها، گل هاى  جريان اس
ــده اند و حتى  رز، علف ها و ... در اينجا به حال خود رها ش

گندم و غالت نيز در اين فضا وجود دارند.
ــخص نشده  ــيرى براى حركت مش در اين باغ هيچ مس
است و افراد مى توانند راه خود را آن گونه كه دوست دارند 
برگزينند. باغ حركت آخرين نقطه پارك است و فرآيندى 
را كه با محوريت مفاهيم "معمارى" و "عناصر مصنوع" آغاز 
شده بود با مفاهيم " طبيعت" و "حركت" خاتمه مى دهد. 
ــر فضاى ديگرى در  ــاه در اين فضا بيش از ه ــان و گي انس
ــود آزادى عمل  ــير دلخواه خ ــارك، براى حركت در مس پ
دارند. "باغ در حركت" نمايانگر تجلى همه جانبه نظرات و 

ايده هاى منظر ژيل كلمان به شمار مى رود.

گياهان 
ــي را در  ــاي متفاوت ــان نقش ه ــارك، گياه ــن پ در اي
ــازي ايفا مي كنند. در طراحي فضاهايي چون باغ  منظره س
ــفيد، منظره پردازي براساس رنگ گياهان و  سياه و باغ س
تضاد آن با رنگ زمينه صورت گرفته است. اين استفاده از 
رنگ، مؤيد رويكرد پست مدرنيستي در طراحي اين پارك 
است؛ زيرا رنگ عنصري است كه پيش از دوران مدرنيسم 
ــنت در منظره پردازي و بناها مورد استفاده  و در دوران س
قرار مي گرفته است. در گذشته، گياهان را با توجه به رنگ 
ــد. در اينجا نيز عمل گزينش  ــان انتخاب مي كردن و فرم ش
براساس رنگ انجام شده و رنگ، اساس منظره پردازي قرار 

تصوير5
تصوير7
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تصوير 3 : محور مورب ميانى 
در فضـاى منعطف چمن يك 
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بخش هاى مختلف پارك را به 
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ــياه از گياهاني تشكيل شده است كه  ــت. باغ س گرفته اس
ــاي تيره دارند و با رنگ  ــاي آنها تراكم باال و رنگ ه برگ ه
ــفيد كفسازي در تضاد هستند. باغ سفيد نيز متشكل از  س

درختان ماگنوليا است كه گل هايي سفيد رنگ دارند. 
از نظر فرم، گياهان به دو صورت طبيعي و يا هرس شده 
ــده اند. اگرچه هرس گياهان به شكل هندسي  استفاده ش
ــنت قديم باغ هاي اروپايي  صورت گرفته، اما برگرفته از س
ــده در  ــورت هرس ش ــان تنها به ص ــه از درخت ــت ك اس

منظره پردازي استفاده مي كردند (منصورى:1388، 45). 
ــارك، از گياهان براي ايجاد فضاهاي بديع نيز  در اين پ
استفاده شده است و طبيعت خود عامل منظره پردازي قرار 
گرفته است. نمونة چنين فضايي در باغ هاي متحرك ديده 
مي شود كه در انتهاي شمالي پارك قرار دارند و هر روز يك 

منظره جديد را پديد مي آورند. 

نتيجه گيرى
موفقيت پارك سيتروئن در سمبل هاى هميشه زنده آن 
است. همه عناصر پارك تخيل مخاطبان را برمى انگيزاند به 
گونه اى مى توانند با ديدن گياهان حاره اى در گلخانه ها به 

استراليا سفر كنند و يا همه حواس خود و خاطرات مرتبط 
ــود خود پارك مهم ترين  ــا آن ها را به ياد بياورند. اما وج ب
عنصر تخيل برانگيز آن است. وجود آن در يك زمين آلوده 
ــت كه چه چيزى غايب بوده است و  صنعتى يادآور آن اس

آن مفهوم غايب چگونه امروز متولد شده است.
ــيتروئن در  ــي پارك س از نقطه نظر ديگر، طرح هندس
ــازد.  ــگاه اول، يك فضاي مدرن را به ذهن متبادر مي س ن
ــت  ــان دهندة آن اس درحالي كه فضاهاي موجود در آن نش
كه طراح در خلق فضاها رويكردي پست مدرنيستي اتخاذ 
ــورگ و الهام گرفتن از  ــه باغ لوكزامب ــت. توجه ب كرده اس
ــاخت گلخانه ها،  ــوع گونه هاي گياهي موجود در آن، س تن
گزينش گياهان براساس رنگ و فرم و هرس كردن آنها، از 
نمونه هاي اين اقدامات پست مدرنيستي به شمار مي روند. 
ــيتروئن اين عناصر پست مدرنيستي به صورت  در پارك س
ــا نگاهي نو  ــرار نگرفته اند بلكه ب ــتفاده ق الحاقي مورد اس
ــوازن با يكديگر فضايي  ــده اند و در تركيبي مت برگزيده ش
ــوي مي ماند و نه  ــاد كرده اند كه نه به باغ هاي فرانس را ايج
ــة بي نظيري از يك پارك  ــي، بلكه نمون به باغ هاي انگليس

پست مدرنيستي در دنياي امروز است  

پى نوشت
ــه در هنگام  ــن معمار منظر فرانس Alain Provost " .1" معروف تري
برگزارى مسابقه بود، او جوايز متعددى را در مسابقه هاى مختلف از آن 
ــى" و  خود كرده بود از آن جمله مى توان به پروژه هاى  فرودگاه "رووآس

پارك "كورنر" اشاره نمود.

1-Allain Provost” was the most famous French Land-
scape Architect when a competition to pick a de-
signer for the André-Citroën park took place in Par-
is. His works include designs for the La Courneuve 
Park (1972–2000) in Seine-Saint-Denis.

ــاخته شد و پس  ــت كه در قرن هفدهم س 2. باغ لوكزامبورگ، باغي اس
ــاخت باغ هايى به آن سبك و شيوه رواج يافت و بسيار محبوب  از آن س

فرانسوي ها بود.

3. در نگاه فرمال، پست مدرنيسم به استفاده از عناصر سنتي در محيطي 
ــود كه  ــان اطالق مى ش ــان و غير از محل سنت ش غير از محيط خودش
نمونه ي اين رويكرد در طراحي اين پارك مشهود است. در نگاه فلسفي 
پست مدرنيته امكان داشتن نگاهي نو به كليه پديده ها را ممكن مي سازد 
و به انسان اين اختيار را مي دهد كه با رويكردى عقالنى، عناصري را از 
ــته برگيرد، عناصري كه براي انسان، آشنا و خاطره انگيز هستند.  گذش

ــد يا اينكه اين  ــته باش بكارگيري اين عناصر مي تواند نقش صوري داش
ــه و هر كدام به عنوان  ــود در تركيب بندي جديدي قرار گرفت اجزاء خ

عنصري فضاساز ايفاي نقش كنند.

منابع 
ــگاه  ــى منظر معاصر، دانش ــيد امير (1388) جزوه درس منصورى، س

تهران.
نمينى مصباح، سولماز (1383) پروژه ى پايانى درس معمارى منظر، 

دانشگاه تهران.
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