
از  پرونـده  بخـش  تصاويـر 
آرشـيو شـخصى پروفسـور 
«برنارد السـوس» اسـتفاده 
شـده اسـت. بدين وسـيله، 
مجله منظـر نهايت قدردانى 
خود را از اين همكارى اعالم 

مى دارد.
Les images du dossier 
appartiennent à l’archive 
personnelle du professeur 
Bernard Lassus. La Revue 
Manzar (Le Paysage) 
est reconnaissant de ce 
partenariat. 
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ترجمه و تنظيم : آيدا آل هاشمى  
و سعاد صريحى

Bernard Lassus awarded IFLA gold medal 2009
ــوس، بدون شك از پيشروترين و خالق ترين   برنارد الس
ــه و جهان است كه در طول 40 سال  معماران منظر فرانس
زندگى حرفه اى خود همواره سعى بر استفاده از رمزگان در 
ــات  جهت خلق مفاهيم جديد منظر با عميق ترين احساس

داشته است.
در سال 2009 پروفسور «برنارد السوس»، معمار منظر 
ــيون جهانى معماران منظر به  ــوى فدراس ــوى از س فرانس
ــر جفرى جوليكو»1،   عنوان برندة دومين دورة جايزة «س
ــمى از 47 مين  ــال 2010 طى مراس ــد و در س معرفى ش
ــوژو، جايزه را  ــهر س ــره جهانى معماران منظر2 در ش كنگ
دريافت نمود. جايزه "سر جفرى جوليكو" به ياد بنيان گذار 
ــيون جهانى معمارى منظر هر چهار سال يك بار به  فدراس
معمار منظرى داده مى شود كه دستاوردها و موفقيت هاى 
ــاه اجتماعى و محيطى  ــرى يگانه و پاينده در رف وى تأثي
ــته و موجب ارتقاى دانش معمارى منظر شده است؛  داش
به عبارتى باالترين عنوانى است كه به يك معمار منظر در 

دوران تخصصى و حرفه اى اش اعطا مى شود (تصوير 1).
برنارد السوس متولد «شامالير»3 فرانسه در سال 1929 
ــت. وى تحصيالت خود را در زمينه نقاشى در مدرسة  اس
ملى «بوزار»4 آغاز كرد و دوره هايى را در مدرسة «لوور»5 

و موزة «گيمت»6 نيز گذراند.
ــوان يك هنرمند  ــوس كار خود را به عن ــور الس پروفس
ــه با عضويت در گروه  ــال هاى 1950 در فرانس از اواخر س
ــى پس از آن  ــمى»7 آغاز و مدت ــاى هنر تجس «پژوهش ه
ــى را طراحى و تا  ــال 1962 مركز رفتارهاى محيط در س
ــهرتى ويژه به عنوان يك هنرمند پيشرو  ــال 1967 ش س
ــرى هنرهاى تجربى-  ــگاه هايى در«گال با برگزارى نمايش
اجتماعى»، «سالن نقاشان جوان» ، نمايشگاه موزة «اوفن 

باخ» و خانه هنرهاى زيبا در پاريس كسب كرد. 
پس از آن السوس، فعاليت خود را در زمينه كاربردهاى 
ــى و مجسمه سازى در محيط هاى صنعتى  اجتماعى نقاش
ــال تصميم گرفت كه  ــر 2). اما با اين ح ــه داد (تصوي ادام
ــال عالقه اش يعنى  ــرك كند و به دنب ــى را ت دنياى نقاش
ــس از كارهاى متعدد در زمينه  ــارى منظر» برود. پ «معم
منظر، طراحى با رنگ در آپارتمان هاى شهر «كورسيكا»8 

مهم ترين كار وى به شمار مى رفت (تصوير 3).
ــوس پيشنهاد طرحى  نقطة عطف زندگى حرفه اى الس
براى «پارك الويلت» – «شيب، چمنزار و باغ عمودى»- 
در سال 1981  بود كه باعث شد السوس توجه جهانى را 
به خود جلب كند و اولين جايزة خود را با «برنارد چومى»، 

برندة پروژة الويلت، كسب نمايد. پس از اين افتخار فعاليت 
وى به عنوان معمار منظر به صورت جدى آغاز شد.

همچنين پروفسور السوس، مباحث زيادى را در زمينه 
منظر شهرى مطرح نموده است. از اين پيشنهادات مى توان 
به طرح توسعه «مارن الواله»9 براى از بين بردن تضاد بين 
واحدهاى همسايگى جديد، كه محصول قوانين ناحيه بندى 
در سال 1960 بودند، اشاره كرد. وى در اين طرح، رويكردى 
را پيشنهاد نمود كه بدون هيچ گونه هنجار حكم كننده اى 
مانند وحدت در رنگ، مصالح يا قوانين، معماران و مديران 
شهرى را وادار به پاسخگويى نسبت به مشكالت بصرى در 

مقياس شهر مى نمود.
ــت»10 در  ــال 1982 برندة پروژة «باغ هاى بازگش در س
شهر «روشفور»11 شد كه اجراى آن تا سال 2000 به طول 
ــتفاده از آموزه هاى  ــوس با اس انجاميد. در اين پروژه، الس
ــيت در طراحى منظر و ابداع در طراحى  ــين؛ حساس پيش
ــتى با حفظ ارزش هاى تاريخى را به زيبايى به  مينيماليس

نمايش گذاشته است.
ــتر»12 و  ــن زمان طرح هاى گذرگاه جادة «ايس در همي
ــادة «نيم»13 اجرا  ــمه و اقامتگاه ج ــمت چش گذرى به س
ــد. اين طرح ها زمانى از سوى السوس پيشنهاد شد كه  ش
ــهر در  چگونگى ارتباط ميان بزرگراه ها و منظر فرهنگى ش
ــديد قرار گرفته بود. وى تالش  فرانسه مورد انتقادهاى ش
ــر در زمينه  ــت هاى ملى منظ ــعه سياس ــى در توس فراوان
مسيرهاى عبور اتومبيل و منظر بزرگراه هاى فرانسه نمود 
ــارى منظر به دليل  ــود كه نفوذش در معم ــس از آن ب و پ
ــگاه هاى متعدد اروپا و  ــاى متعدد و تدريس در دانش كاره
ــا اعتراضات  ــت. در اوايل دهه 1980 ب ــكا فزونى ياف آمري
شديدى به وزارت كار در رابطه با ويرانى جاده ها در ساخت 
ــيارى از پروژه ها به دليل نگرانى هاى منطقه اى  منظر، بس
ــوس مطالعاتش در  ــد. بنابراين الس و محيطى متوقف ش
ــال  ــان در حركت" را آغاز نمود و از س زمينه "ادراك انس
ــن رابطه را از  ــا 2000 پروژه هاى متعددى در اي 1990 ت
ــه النوس  جمله؛ پروژه هاى طراحى منظر بزرگراه هاى ميس
در 1990، طرح منظر بزرگراه هاى آ. 83  و آ.68 در 1992 
و بزرگراه هاى آ.28 و آ.25 در 2000 اجرا نمود. مطرح ترين 
ــه، طراحى منظر بزرگراه  ــوس در اين زمين پروژه هاى الس
ــير  ــنگ» در امتداد مس آ.85 در 1995 و طرح «معبد س
ــورت مجموعه اى از  ــه به ص ــواره  آ.837 در 1993، ك س
ــنگ براى حركت در سرعت باال  مناظر تراشيده شده از س

طرح ريزى شده است را مى توان نام برد (تصاوير 4 و 5). 

IFLA 2009

تصويـر 1 : پرفسـور برنـارد 
السوس در مراسـم دريافت 
IFLA 2010 به همراه  جايـزه 
دكتر «دايان منزيس» ( دبير 
IFLA) / عكس : آتليه برنارد 

السوس
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منظره پـردازى   :  4 تصويـر 
بزرگراه آ.85 . مأخذ :

Nicolin & Repishti:2003

تصوير 6 : پروژه
 BUISSON OPTIQUE

Nicolin & Repishti:2003 : مأخذ

تصوير 5 : پروژه معبد سنگ 
در امتـداد بزرگـراه آ.837 . 
Nicolin & Repishti:2003 : مأخذ

Bernard lassus, the Sir Geoffrey Jel-
licoe award winner in 2009, is one of 
the pioneers in both professional and 
academic fields of landscape architec-
ture in France and the world over. His 
vary projects from small gardens to 
environmental revitalization of motor-
ways shows his artistic views in grasp-
ing and restating the concept of land-
scape of the site in poetical form.

برنارد السـوس برنده مـدال طالى « سـر جفرى 
جوليكو» در سال  2009 از پيشگامان رشته معمارى 
منظـر در عرصـه حرفه اى و اكادميك در فرانسـه و 
سراسـر جهان به شـمار مى رود. پروژه هاى مختلف 
وى به صورت باغ هاى كوچك يا مناظر و توقفگاه هاى 
جاده اى وسيع تبلور نگاه هنرمندانه و تيزبين معمار 
در كشف مشخصه هاى منظرين سايت و بيان مجدد 

آن ها در قالبى شاعرانه است. 
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در فاصله سال هاى 1990 تا 1992 وى به عنوان مشاور 
ــروژة احياى منظر صنعتى در  ــد و در پ به آلمان دعوت ش
مجاورت رودخانه اى در «ديسبورگ»14 توانست مشكالت 
محيطى را با نگاهى به ابعاد سمبليك و سودمند معمارى 

منظر انعكاس دهد.
ــه اى اش، باغ هاى  ــوس در طى فعاليت حرف برنارد الس
ــت كه  ــى و عمومى زيادى را نيز طراحى كرده اس خصوص
بهترين نمونه ها در بيان رويكرد مينيمال و هنرى السوس 

در طراحى منظر به شمار مى رود :
 Le Jardin des Retours (1982), Passerelle 

pytheas  (1983), parc de la corderie Royal 
(1988), rond-point des champs elysees (1983), 
parc du Roi Baudoui (1984),  les buissons Op-
tiques-Niort (1993), Le parc de la Fontaine de 
IEtuvee (1994), Sarcelles villes-Parc (2000), 
Les jardins de Metis (2001).

ــوس در اين زمينه، «باغ  ــر پروژه هاى موفق الس از ديگ
توييلرى»15در شهر پاريس است كه رويكرد باستان شناسانة 
وى را در نگهدارى و نوسازى باغ هاى تاريخى نشان مى دهد. 
از آخرين و شاعرانه ترين كارهاى السوس مى توان به «باغ 
كوال»16 (2007- 2000) اشاره نمود كه مجموعه اى از باغ 
ــهر پاريس است. اين باغ با استفاده  بر روى بام در مركز ش
از تكنولوژى منظر و برش پانل هاى فلزى به شكل درخت 
ــال را به نمايش مى گذارد.  و بوته، رنگ هاى چهار فصل س
ــوس، نمايشى پيچيده از فرم و رنگ، و هنرى  اين كار الس
معاصر از ارتباط عناصر طبيعى و مصنوع است كه به شكل 
دو باغ با نام هاى «نمايش فصل ها» و «تئاتر گياهان سبز» 
هستند. رويكردهاى اين طرح به وضوح از مطالعات پيشين 
ــارى منظر و رنگ،  ــه ادراك وى از معم ــوس در زمين الس
ــين «گل هاى  ــاى او در پروژه هاى پيش حواس و تجربه ه

مصنوعى»17 و مجموعه هاى نمايشگاهى، نشأت مى گيرد.
ــارى منظر  ــوس در محافل آكادميك معم ــارد الس برن
ــته در اروپا و آمريكا  ــبرد اين رش نيز نقش مهمى در پيش
ــته است. كار تدريس را به عنوان استاد نقشه كشى در  داش
مدرسة بوزار فرانسه آغاز كرد و سال ها پس از آن يعنى از 
ــال 1976 تا 1985 مدرسة منظر را در شهر «ورساى»  س

پايه گذارى نمود.
شايد مهم ترين اقدام السوس در توسعه آكادميك منظر 
را بتوان پايه گذارى دورة دكترى منظر در دانشگاه الويلت 
ــيس البراتوار "باغ، منظر، قلمرو" در  ــاب آورد. تأس به حس
ــجويان دكترا گام  ــال 1991 و پذيرش نخستين دانش س
ــى از مهم ترين  ــراه گروه ــوس به هم ــى بود كه الس مهم
ــت. آن  ــه برداش ــگاه هاى مختلف فرانس متخصصان دانش
ــعه يافته تا حدى كه در اروپا مجموعه اى  گروه امروز توس
تأثيرگذار در نظريه پردازى و تربيت متخصصان دانشگاهى 

و حرفه مندان منظر در اروپا به شمار مى آيد.
عالوه بر اينكه خط مشى السوس در معمارى منظر يك 
ــت كه از خود سايت و دستورات آن منتج  روش روايتى اس
ــود، همچنين اشتياق فراوانى براى مداخله در منظر  مى ش
ــاكنين، معنا  دارد؛ به گونه اى كه به مكان و فعاليت هاى س
ــتن تمام ابعاد نامتجانس و  ــد. وى با در نظر داش مى بخش
بحرانى، به شدت شيفتة مرزها است؛ آن ها را در رأس كار 
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خود قرار مى دهد و جايگاه او را به عنوان معمارى پيشرو 
در موج نوى معمارى منظر تثبيت مى كند.

ــرداز و معمار منظر  ــوان نظريه پ ــوس به عن برنارد الس
تاكنون بيش از 15 كتاب تأليف و مقاالت و سخنرانى هاى 
زيادى نيز اكثراً به زبان فرانسه در تبيين و تشريح رويكردها 
ــاير مباحث  ــهرى و س و نظرياتش در باب منظر، منظر ش

مرتبط به رشته تحرير در آورده است :
• Lassus, Bernard. (1998) The Landscape 

Approach, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia.

• Lassus, Bernard. (1992) Hypothèses pour 
une troisième nature, Coracle Press, London.

• Lassus, Bernard. (1991) Le Jardin des Tu-
ileries de Bernard Lassus, Coracle Press. Lon-
don.

• Lassus, Bernard. (1987) La banlieue: Un 
habitat paysage, P+A, paysage et aménage-
ment / trimestriel, SEDA edition, no 10. Paris.

• Lassus, Bernard. (1977) Jardins Imag-
inaires, Les Habitants-Paysagistes, Presses 
de la Connaissance. Paris.

• Lassus, Bernard. (1977) Jeux, images á re-
regarder, Galilée. Paris.

• Lassus, Bernard. (1976) Les Pins, Coracle 
Press, London.

• Lassus, Bernard. (1976) Une poétique 
du paysage: le démesurable, Ministère de la 
Qualité de la Vie. Paris-Vancouver.

• Lassus, Bernard. (1975) Le Jardin de 
l'Antérieur, Galilée. Paris.

ــال به عنوان استاد مدعو در گروه  برنارد السوس دو س
ــيلوانيا تدريس كرد و كتاب  ــگاه پنس معمارى منظر دانش
«رويكرد منظر»، با مقدمه اى از «پيتر جايكوبس»، در سال 
1998 توسط انتشارات اين دانشگاه به صورت مجموعه اى 
ــخنرانى هاى وى در كنار  ــته ها، مقاالت و س نفيس از نوش

معرفى مطالعات و پروژه هايش به چاپ رسيد  

تصوير 3 : طراحى با رنگ در 
آپارتمان هاى  شهر كورسيكا 

(پروژه باغ هاي خيال) 
عكس : برنارد السوس 
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پى نوشت
Sir Geoffrey Jellicoe .1

«سوژو»  درشهر   «IFLA»منظر معماران  جهانى  كنگره  47مين   .2
جامعه  و  منظر  معماران  بين المللى  فدراسيون  توسط  چين  كشور 
معماران منظر چين، با محوريت «همسازى و موفقيت- ميراث سنتى 
و توسعه پايدار» در سال 2010 برگزار شد؛ هدف اصلى آن تأكيد بر 
گراميداشت و حمايت از ارزش هاى سنتى، طبيعى، فرهنگى برقرارى 
تعادل ميان سنت و توسعه در جامعه امروز بود. شهر سوژو بدين دليل 
انتخاب شد كه از نظر برگزاركنندگان، مثالى موفق در دست يابى به اين 
اهداف در سايت هاى تاريخى، باغ هاى سنتى و منظره سازى مدرن به 

شمار مى آيد.
در اين كنگره 7 موضوع مورد بحث قرار گرفت :

حمايت از منابع طبيعى و فرهنگى
نوسازى، بازسازى و توسعه اكوسيستم ها 

برنامه ريزى و طراحى معمارى منظر
آموزش معمارى در زمينه منظر
فن آورى و ساخت منظر پايدار

مديريت و نظارت بر معمارى منظر
نقش گياهان در معمارى منظر

Chamalières (Puy de Dôme) .3
National School of Beaux Arts .4

Louvre .5
Musée Guimet . 6

Recherches d'Art Visuel (Visual Art Research) .7
Corsica . 8

Marre Lavalle’e .9
Gardens of return .10

Rochefort .11
Istres .12

Nîmes .13
Duisburg .14

Garden of the Tuileries .15
Colas Gardens .16

Artificial Flowers .17
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از  نمونه هـاى   :  2 تصويـر 
مجسـمه هاى  و  نقاشـى ها 
السـوس   برنـارد  محيطـى 

عكس : برنارد السوس
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