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باغ هاى مقاومت (پدافند)
رويايى در هفت گام براى تعميم يك ايده

During his professional career, Gilles Clement 
has introduced and applied four distinct ideas 
and concepts on landscapes and ways to in-
tervene in them. The concept of Gardens of 
Resistance is his most recent idea and a result 
of his activities over the past several years. 
The following is a translation of Gilles Clem-
ent’s article titled “Les jardins de résistance” 
in which he has strived to introduce the con-
cept of Gardens of Resistance. In this charter, 
Gilles Clement offers an epic and romantic de-
scription of his idea through a narrative com-
piled of seven acts. What Clement means by 
Gardens of Resistance is a multiple complex 
of spaces, which he describes as gardens act-
ing as resistance points across the face of the 
earth to protect its natural and green resourc-
es against dangers facing humankind. He re-
gards the intertwined and complex system re-
sulting from this idea as a source of hope for 
the earth’s survival. In fact, through his theat-
rical histrionics, Clement attempts to picture 
the earth’s natural ecosystem pitted against 
capitalism and human greed. He outlines an 
effort to restore the human tradition of gar-
dening and introduces gardens as points of 
resistance against the move to destroy natural 
resources and thus humankind. Remarkably, 
Clement stresses that these resistance points 
are separate entities. In fact, his proposed sys-
tem is comprised of independent resistance 
points that finally form a unified whole in con-
junction with his idea of Planetary Gardens. 

Translated by: Seyedeh 
Nafiseh Mousavian 
nafisehmousavian@gmail.com

ژيـل كلمان در طـول دوران فعاليـت حرفه اى خود، چهـار ايده و 
كانسپت از منظر و نحوه دخالت در آن، ارائه كرده و در پروژه هايش 
بكار برده  اسـت. نظريـه "باغ هاى مقاومت" آخريـن ايده و حاصل 
فعاليت  سـال هاى اخير او است. آنچه در ادامه مى خوانيد ترجمه اى 
از مقاله" Les jardins de résistance" اسـت كه توسط ژيل 
كلمان در معرفى اين نظريه نگارش شده است. در اين منشور، ژيل 
كلمان از خالل روايتى هفت پرده اى به صورتى حماسى و رومانتيك 
به بيان نظريه باغ هاى مقاومت مى پردازد. مقصود كلمان از باغ هاى 
مقاومت،  مجموعه اى متكثر از فضاهايى است كه او تعبير باغ به آنها 
مى دهد و به صورت هسته هاى مقاومت با گستردگى در تمام سطح 
زمين به حفاظت از ذخاير طبيعى و سبز آن در برابر آسيب هاى پيش 
روى بشريت مى پردازد. وى سيستم  درهم تنيده و پيچيده حاصل از 
اين نظريه را اميدى براى ادامه حيات سياره زمين مى داند. در واقع، 
اين نوشـتار كلمان، صحنه سـازى  تئاترگونه اى اسـت كه رويارويى 
اكوسيستم طبيعى زمين در برابر هجوم سرمايه دارى و زياده خواهى 
بشر را به تصوير مى كشد. او تالشى را در ادامه سنت باغ سازى نوع 
بشر معرفى و تبيين مى كند و آن را به صورت هسته هاى مقاومت ما 
در برابر نابودى ذخاير زمينى و نجات نوع بشـر ارائه مى دهد. نكته 
جالب توجه، تاكيدى است كه او بر جدا بودن اين هسته ها از يكديگر 
دارد؛  در واقع سيستم پيشنهادى كلمان را مجموعه اى از هسته هاى 
مستقل تشكيل مى دهد كه در نهايت در تركيب با ايده باغ سياره اى 

در مجموعه اى يكپارچه جاى مى گيرد.  

Gardens of Resistance
A dream in seven phases for the    
generalization of the concept  
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هفت راهبرد آرمانى براى رسيدن به باغ هاى مقاومت :

ــى و عمومى را در بر مى گيرند :  ــاى مقاومت مجموعه اى از فضاهاى خصوص 1. باغ ه
ــكل مى داد و  ــازى، اعم از باغ هاى تفريحى و مثمر را ش ــته هنر باغ س جايى كه در گذش
ــهرى و قلمروهايى كه به بافت شهرى منضم شده اند را  امروز عالوه بر آنها پارك هاى ش
ــايه تعادل ميان انسان و طبيعت شكل مى دهند. اين تعادل به دور از سلطه بازار و  در س
متمايل به حفظ زندگى و تنوع آن (فرهنگى يا طبيعى)، با احترام عميق به منشأ حيات 
ــت از منفعت كليه موجودات زنده و به  ــديد به حفاظ (آب، خاك و هوا) و در تمايلى ش

ويژه انسان ها قرار دارد. 

ــود كه تنها  ــبك و هنر زندگى تعريف مى ش ــطه باغ هاى مقاومت، نوعى س 2. به واس
ــان با محيط اجتماعى و  ــه  در يك نگاه كلى، رابطه انس ــئله باغ نمى پردازد، بلك به مس
بيولوژيكى او را مورد تاكيد قرار مى دهد كه در آن، براساس معيارهاى مطروحه در نظريه 
«باغ در حركت» ،  اقتصاد زندگى نيز متكفل آن مى شود؛ به صورتى كه "حداكثر توافق 
و حداقل تقابل با انرژى را در مكان داشته باشد". تعميم اين نوع برخورد به امور روزمره 
ــود.  ــطوح مى ش و تمامى جنبه هاى زندگى، منجر به تداوم مفهوم مقاومت در تمامى س
ــد قرارگيرد تا مانند  ــداوم يادآورى و مورد تاكي ــئله به طور م ــت، اين مس البته الزم اس
ــط جريان هاى مصرف گرا، ايده هاى توسعه و فريبكارى هاى  تجربيات گذشته بشر، توس

دنياى اقتصاد به يك كاالى بازارى و ابزار دست سرمايه دارى بكار گرفته نشود.  

3. باغ هاى مقاومت، روش هاى زندگى بهينه در محيط را گسترش مى دهند و شكلى از 
زندگى را پيشنهاد مى كنند كه در آن، مصرف منابع مشترك كمتر و براساس آن قواعد 

يك اقتصاد جديد پايه ريزى مى شود.
اين امر منجر به ايجاد دو مكانيسم متضاد مى شود:

- اول، مكانيسم اختالط جهانى گونه ها (موجودات) و سيستم مبادالت از راه دور است 
ــرى فرايندهاى تعديل بخش مجدد  ــر به پيدايش مجموعه اى جديد از يك س كه منج
ــتى و اجتماعى مى شود : زيست بوم هاى نوظهور. اختالط جهانى، موجب چند برابر  زيس
ــدن برخوردها و تبادالت بين موجودات و سيستم هاى كشت است كه در طول تاريخ  ش
از هم جدا افتاده اند. اين برخوردها و تبادالت، منجر به هيبريداسيون (گسترش گونه ها) 

طبيعى و فرهنگى مى شود كه بخشى از مكانيسم جهانى تحول است.
ــدن تبادالت و سيستم هاى توزيع است كه اجازه مى دهد  ــم محدودش - دوم، مكانيس
ــيده و در نتيجه آلودگى هاى مختلف  ــه جهانى توليد (و يا مديريت) به حداقل رس هزين
ــدن تبادالت و  ــطح تراز كربن را به كمترين حد ممكن آن محدود نمايد. محدودش و س
سيستم هاى توزيع ناشى از اختالط جهانى، بايد به عنوان قابل توجه ترين جنبه اقتصاد 
نوظهورى كه الزاماً توسط اشكال جديد تبادالت (زيست بوم هاى نوظهور) و همچنين از 
طريق اين شرايط ويژه ايجاد مى شوند معرفى گردند : خريد كمتر و بهينه، مصرف كمتر 

و صحيح، ترويج نوعى به اشتراك گذارى پويا.

4. اقتصاد نوظهور ناشى از باغ هاى مقاومت دو گونه پويايى متضاد را موجب مى شود:
- مبادالت دور كه موجب وابستگى مى شود.

- مبادالت محلى كه منتج به خودكفايى مى شود.
اقتصاد نوظهور باغ هاى مقاومت، هيچ يك از اين دو پويايى را از حيث نتيجه تبادالت 
آنها ترويج نمى دهد، اما موضع خود را در ارتباط با وابستگى و يا خودكفايى، اين  چنين 

مطرح مى كند :
ــتند.  ــتگى هس _تبادالت غير حياتى (درجه دوم) كه همراه با فاصله و در نتيجه وابس
يك حادثه در دوردست روى اقتصاد نوظهور يك اثر ضمنى ناچيز خواهد داشت و آن را 

به مخاطره نمى اندازد.
ــال دارند. يك حادثه در  ــتند و خودكفايى را به دنب ــادالت حياتى كه محلى هس _مب

آن سوى دنيا عملكرد آن را تغيير نخواهد داد.
ــوب  ــادالت حياتى و غير حياتى، كه جزوى از باغ هاى مقاومت محس ــك از تب _هيچ ي

مى شوند، نبايد به سمت تخريب تعادل زيستى و اجتماعى پيش روند.

5. باغ هاى پايدار به شكل ذره اى و جداگانه بر روى كره زمين وجود دارد. اين سيستم 
ــت كه در نگاه اول، دليلى براى راه اندازى آن  ــخگوى منطق خودكفايى اس ذره اى، پاس
وجود ندارد. در قالب يك سياست ارزش دهنده به اصول اقتصاد نوظهور ماخوذ از باغ هاى 
پايدار، و به طور كلى تر در رابطه با مفهوم باغ سياره اى، يكپارچه نمودن سيستم، بدون 

منحرف كردن اهداف آن، از طريق قيود قانونى نوعى هماهنگى را ايجاد مى كنند :
- برقرارى مبادالت عادالنه 

- گسترش تبادالت هنرى و علمى درسطح باال
به طوركلى، تبادالت معنوى منتج از تنوع فرهنگى روى زمين افزايش مى يابد و اين 
ــتم به انعطاف پذيرى و در نتيجه باالرفتن مقاومت آن  حالت ذره اى و پراكندگى سيس

كمك مى كند زيرا در اين حالت، سيستم به سختى قابل تصرف خواهد بود.

6. تا زمانى كه اين ذهنيت " تنها الگوى نظام سرمايه دارى غالب است" ادامه دارد، بايد 
براى مقابله در برابر اين ابزار مخرب،  سيستمى عظيم با مقاومتى باال كه گذشت زمان 
بر پايدارى آن مى افزايد بر روى سياره فراهم كرد؛ همچون كهكشان راه شيرى كه گذر 

زمان بر قدرت و تراكمش مى افزايد.
ــتم ديگر به گونه اى ناگهانى انجام  ــط سيس ــتم توس جايگزينِى مكانيكى يك سيس
ــل جلوگيرى و توزيع دوباره  ــود؛ بدون فاجعه و از طريق يك تغيير جهت غيرقاب مى ش
مسئوليت ها و كاالها به جاى توزيع ناعادالنه مسئوليت ها و كاالها. چنين سيستمى بر 

آزادسازى منافع مشترك به جاى خصوصى سازى آنها تاكيد مى كند.
ــت  ــعه يك سياس ــتم متكثر و توس پس از آن، اعمال يك قانون واحد بر اين سيس

هماهنگ با باغ سياره اى امكان پذير خواهد شد.

ــياره اى، باغ هاى مقاومت را تحت يك كانسپت مشترك گسترش مى دهد و  7. باغ س
يكپارچه مى سازد. اگر فرض كنيم كه باغ هاى مقاومت نقش خود را در سرتاسر سياره به 

خوبى ايفا كند، آنگاه گسترش پروژه « اكولوژى انسان گرا»1 امكان پذير خواهد شد.
باغ سياره اى بر وابستگى شديد انسانيت به تنوع (زيستى و غيرزيستى) و در نتيجه بر 
شكنندگى گونه بشر تاكيد دارد. باغ سياره اى سؤالى محورى را مطرح مى كند : "چگونه 
مى توان از تنوع بدون تخريب آن بهره بردارى كرد؟". هر دگرگونى در توازن هاى زيستى 
ــط گونه انسان به نابودى  ــانى مى شود كه توس ــدن گونه هاى غيرانس موجب ناپديد ش
محكوم هستند. اين چشم انداز علمى به آينده كه عملكرد فن آورى را جايگزين مديريت 

دقيق منابع طبيعى مى كند، تنها روند تخريب "پديده  باغ" را سرعت مى بخشد.
ــبت به  ــتلزم نوعى آگاهى نس ــياره اى، مس ــت يافتن به اهداف باغ س در نهايت، دس
ــياره اى  ــت. باغ س ــتفاده معقول از فن آورى هاى كمكى اس موجودات زنده همراه با اس
افزايش كلى آگاهى در سطحى قابل قبول را فرض مى كند تا از اين طريق خود مديريت 
ــه و آنچه كه در محيط برجاى مانده را  ــاغ" همواره توازن انرژى بين آنچه از بين رفت "ب
ــت حول محور انسان همزيست گرا؛ كسى كه توازن،  حفظ كند. نتيجه آن مديريتى اس
توسط او حفظ مى شود و در اين حالت يك ظرفيت مشخص از سيستم هاى بيونيك در 

جهان باقى مى ماند تا مكانيسم هاى تكامل از آن پيروى كنند. 
ــه بتوان اولويت هاى  ــازد ك ــعه مفهومى اين هفت گام اين امكان را فراهم مى س توس
حاكميت پيشنهادى نوين،  و در پى آن، يك سياست جديد را پايه ريزى كرد. سياستى 
ــان بيانجامد.  ــه ظهور حاكميتى جديد با وزارتخانه هاى جديد و اقدامات جديدش كه ب
گويى در رويا خود را مى بينيم كه در حال دوباره كشيدن رئوس قانون اساسى جديد يا 
قراردادهاى اوليه هستيم و به جاى بحث در مورد به رقابت كشاندن گروه ها، در مورد به 

اشتراك گذارى و افزايش آگاهى و دانش صحبت مى كنيم.

پى نوشت 
projet d’écologie humaniste .1
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ژيـل كلمان معمـار منظر فعالى اسـت : 
دائم در سـفر اسـت و در نقـاط مختلف 
دنيـا يـا مشـغول سـخنرانى و افتتـاح 
نمايشگاه آثار و رونمايى از كتابش است 
و يـا اجـراى پـروژه اى جديـد... پس از 
رفت و برگشـت هاى فراوان باالخره در 6 
فروردين 1390 امكان مالقات و مصاحبه 
در دفتر كار ژيل كلمـان در پاريس مهيا 
شـد و ژيل كلمان از تجربيات حرفه اى و 
آكادميكـش و از  نظرياتش در باب منظر 
و معمارى منظر مى گويد و از احترامى كه 

براى باغ ايرانى قايل است ... .

: ژيـل كلمـان در  تصويـر1 
پاريس. عكس:  كارش.  دفتر 
مـنصـورى،  مريم السـادات 
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