
ــوس» در 47مين كنگره جهانى  ــخنرانى استاد «برنارد الس  متن زير گزيده اى از س
معماران منظر (2010) در شهر سوژو است. در اين مراسم، برنارد السوس در سخنانى 
ــاى مختلف معمارى منظر  ــش در طراحى پروژه ه ــان ايده ها و رويكردهاي ــاه به بي كوت

پرداخت.

باغ بازگشت در روشفور1 
ــلطنتى» و مرمت  ــازى س ــابقه طراحى منظر پارك «طناب س ــال 1982، مس در س
ساختمان آن را برنده شدم. ايده اصلى طرح، زنده كردن پيوند تاريخى شهر با اقيانوس، 

از طريق اين پارك و كارخانه طناب سازى بود.
ــته و  ــهر را به نمايش گذاش ــدم برخى جنبه هاى تاريخى ش در اين پروژه، موفق ش
ــهر و انبار مهمات جنگى آن به دستور  ــم اندازهاى آينده اش را معرفى كنم. اين ش چش
«لويى چهاردهم»2، به منظور توليد ناوهاى جنگى توسط وزيرش «ُكلِبر»3 ساخته شد. 
ــتراتژيك براى ايمن ماندن از گزند  ــرانت»4، نقطه اى اس انبار مهمات پيچ رودخانه «َش
ــمن به شمار مى رفت. هنگامى كه در سال 1926، تسلط بريتانياى كبير بر  ناوهاى دش
اقيانوس خاتمه يافت، انبار مهمات جنگى به طور كامل محو شد و كارخانه طناب سازى 
سلطنتى كه توسط مهندس «بلونِدل» جايگزين آن شده بود نيز در جنگ جهانى دوم 

توسط آلمانى ها در آتش سوخت.
توجه به دو عامل تأثيرگذار "ارتباط تاريخى شهر با دريا" و "ورود گياهان ناشناخته" 
ــال 2006 به طول انجامد؛ با خلق مسيرى  ــد كه اجراى پروژه تا س در طراحى باعث ش
ــتى هاى اقيانوس اطلس به  ــط كش ــور توس تودرتو5 كه در طول آن صادرات متنوع كش
ــته شده بود، ارتباط تاريخى شهر روشفور با دريا را در اذهان زنده نمودم.  نمايش گذاش
رودخانة شهر از اقيانوس دور بود، بنابراين مسير مارپيچ به شكل موج هايى روى جريان 
ــير،  ــت. با حركت روى اين مس ــه، تداعى كنندة امواج اقيانوس اس ــاكن آب رودخان س
منظره اى از برج هاى آتش ديده مى شود كه در قرن 18، در جاى جاى اقيانوس اطلس 

براى هدايت دريانوردان بنا شده بودند. 
ــمارى مهاجرت كردند، خصوصاً به مقصد كانادا، به اميد  ــفور، افراد بى ش از بندر روش
ــوند؛ از يك سو، هنگام بازگشت، كشتى ها خالى بودند، در  ــهروند قارة جديد ش آنكه ش
ــوى  ــنگ پر مى كردند و از س نتيجه براى حفظ تعادل در مواجهه با طوفان، آنها را از س
ــاه اجازه واردات گياه را گرفتند و گياهان را در گلدان هاى  ــان از پادش ديگر، گياه شناس
ــتى حمل مى كردند. در پروژة من، همان گلدان ها از  ــة كش كوچك حصيرى روى عرش
جنس بتن ظاهر مى شوند. برخى از اين گونه هاى وارداتى مانند «اللة ويرجينيا» اكنون 
ــارل پلوميه»6، روزى گياهى  ــناس معروف، «ش ــاى» وجود دارند. گياه ش در باغ «ورس
ناشناس نزد لويى، حاكم شهر آورد و قرار شد براى آن نامى انتخاب كنند. بدين ترتيب 
ــناخته شد. امروزه  ــهر «بِگون»7 اقتباس و گل «بگونيا» از آن تاريخ ش نام آن، از نام ش
ــتند و بندر روشفور به «بندرى  ــت انواع بگونيا هس بيش از صدها باغبان در حال كاش

زمينى»8 بدل شده است. 
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گذرگاه هوايى ايستر9
ــتر" واقع در جنوب فرانسه، دانش آموزان براى رفتن به مدرسه ناگزير به  ــهر "ايس در ش
ــه و مجتمع هاى مسكونى بودند كه حتى اگر هنگام رفتن،  عبور از بزرگراهى ميان مدرس
آرام و از سرحوصله مى رفتند، بعد از ظهرها، هنگام بازگشت به خانه، مى دويدند و حوادث 

ناگوار بسيارى رخ مى داد.
ــتند گذرگاهى هوايى طراحى كنم. اما مسئله اين  ــتر از من خواس ــئوالن شهر ايس مس
ــت دارند بدوند و  ــتفاده مى كنند، آنها دوس ــود كه دانش آموزان به ندرت از گذرگاه ها اس ب
ــيرى محصور و  ــخصى پله باال رفته، مس ــا آن كه از تعداد نامش ــرعت عبور كنند ت ــه س ب
ــته كننده را طى كرده و از پله هاى بى معناى ديگرى پايين بروند. بنابراين به فكر آن  خس
ــته باشد. از ديد عمومى، گذرگاه  افتادم كه گذرگاهى طراحى كنم كه ظاهر گذرگاه نداش
ــه طور هماهنگ متصل  ــى متقارن كه دو طرف يك خيابان را ب ــت؟ «قوس هوايى چيس
ــكل يك صخره،  ــيله اى واحد. بنابراين گذرگاه را دو تكه كردم : تكة اول به ش مى كند؛ وس
ــد، زيرا از يك طرف  ــكل نرده اى پر از گل و پروانه. صخره بايد مصنوعى باش تكة دوم به ش
ــتم به عنوان طرحى «تأسف بار» تلقى شود و از طرف ديگر مى خواستم بچه ها  نمى خواس
ــال است كه از اين جريان مى گذرد و پل  ــتفاده كنند. اكنون بيش از 20 س حتماً از آن اس
هوايى، همچنان مورد استفاده شهروندان ايستر  قرار دارد. روزى در ويترين يك عكاسى، 

عكسى از عروس و دامادى ديدم ميان صخره و نرده هاى پر از پروانه.
نام اين پديده «منظر نقد»10 است؛ صخره اى كه به هيچ وجه نمى بايست ظاهرى حقيقى 

داشته باشد، بلكه مى بايست مصنوعى باشد تا دقيقاً «نقد و تجديد نظر» را برساند.
ــت  ــد و سرپرس ــال هاى 1989، پروژة ملى احداث بزرگراه ها مطرح ش بعدها، در س
بخش راه وزارت تجهيزات11 از من خواست مشاور منظرين پروژه باشم. البته اكنون آن 
مديريت عوض شده است، اما من هنوز در نقش مشاور منظرين بخش راه مشغولم. در 
كنار آن به صورت آزاد در ساماندهى "منظر راه" با شركت هاى پيمانكارى بزرگراه ها در 

فرانسه همكارى مى كنم. 

منظر بزرگراه
نكته مهم در برخورد با بزرگراه ها، درمان زخمى است كه آنها به وجود مى آورند. بايد 
ــكافند12، بلكه از آن عبور13 كنند. در اين بين، زيرساخت ها  ــد كه شهر را نش چنان باش
نقش بسيار مهمى دارند و مى بايست على رغم روند مصنوع پروژه از طبيعى ترين حالت 
ممكن برخوردار باشند. ارتباط ميان خاك بردارى و خاكريزى بايد طورى باشد تا امكان 
منعطف كردن حركت هاى زمين، با استفاده از مجموعه هاى هنرى، پل ها، آبنماها و ... 

فراهم شود.
اگر كاشت گياهان از طرفى پاسخ به درخواست صحيح و بجاى ساكنين كناره هاست، 
ــيرهاى سواره مى شود و از خواب آلودگى راننده ها نيز  از طرفى ديگر باعث خوانايى مس
جلوگيرى مى كند. بزرگراه هايى كه به شبكه هاى متعدد تقسيم مى شوند، باعث توسعة 
ــتيم كه اين شبكة  ــوند. ما، يعنى جوامع، هنوز متوجه نيس انواع جديدى از منظر مى ش
جديد، به طور كلى فرهنگ منظرين ما را تحت تأثير قرار داده و تصاويرى ناشناخته از 

كشورمان را در ذهن جايگزين خواهد نمود.
بزرگراه، نه تنها هيچ اشتراكى با «نظرگاه»14 ندارد؛ نقطه اى كه از آن، ديد وسيعى بر 
شهر داريم، بلكه نظرگاهى متحرك نيز است. بسته به سرعت، بزرگراه باعث خلق نوعى 
ــود كه اشياء از وراى آن، مجموعه اى از حركت هاى متناقض قلمداد  ادراك خاص مى ش

مى شود و از اين روى با ابعاد جديدى از سرزمين مان آشنا خواهيم شد.
ــك ديدن" كامل  ــا ميل "رفتن و از نزدي ــف بصرى، ب ــأت گرفته از اين كش حس نش
ــد راهبردى قوى در مورد  ــد، براى وقوع صحيح اين اتفاق، باي ــود. به نظر مى رس مى ش
توقفگاه ها تنظيم شود. مى بايست استراحتگاه هاى جاده اى، عالوه بر آن كه به اتومبيل ها 
و سرنشينان خدمات ارائه مى دهند، به نحوى مسافرين را بر آن دارند تا نه تنها بيش از 
زمان رفع خستگى، توقف كنند، بلكه به دورترها نيز بروند، يعنى آن جايى كه خارج از 

محدوده ديد بزرگراه باشد.
ــوند؛ باغ هايى  ــه اين ترتيب، توقفگاه هاى جاده اى به مكان هايى خاص تبديل مى ش ب
ــختى كار در اينجاست كه اين محل هاى  ــف شوند. س ــرزمينى كه بايد كش از منظر س
ــاف باشند، بلكه بايد ويترينى باشند از آنچه كه ما  بين راهى، نبايد فضاهايى براى اكتش

طراحان منظر مى خواهيم مردم كشف كنند.

پل عابر پياده در شهر "ايستر". 
عكس : برنارد السوس.
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توقفگاه نيم-كاسارگ15 
هنگامى كه شهردار شهر «نيم» طرح پروژه را ديد، گفت : "شما براى شهر من پارك 
ــامل تعدادى آبنما، حوض و  طراحى كرده ايد!" در حقيقت همين طور هم بود. پروژه ش
ــهردار به من پيشنهاد كرد كه ستون هاى تئاتر قديم  محورى به طول 700 متر بود. ش
شهر را –كه از سانحة آتش سوزى نجات يافته بودند- و «نورمن فاستر» در طرح پروژة 
«مدياتِك»اش از آنها استفاده نكرده بود، بكار گيرم. به اين صورت، عنصرى تاريخى در 

بطن توقفگاه جاده اى قرار گرفت.
ــهر بود :  ــده اى در ش ــد كه يادآور عنصر شناخته ش نظرگاه هايى در پروژه طراحى ش
ــافرين مى توانند از اين نظرگاه ها پانوراماى شهر نيم را نظاره كنند. از  برج «مانى». مس
داخل شهر نيز، اين برج هاى نظرگاهى، قابل مشاهده است. اين توقفگاه از سال 1990 
پذيراى مسافرين و همچنين شهروندان شهر «نيم» است و به آن به چشم پارك شهرى 

مى نگرند؛ پاركى كه باعث ايجاد ارتباط ميان مسافرين و شهروندان اهل نيم مى شود.

توقفگاه پِير دو كرازان16
ــوب به دورة «روَمن» –كه در ابتدا  ــتحكاماتى منس بزرگراه «آ.837» از نزديكى اس
ــى از وجود آنها مطلع نبود- عبور و مجموعه را احاطه مى كند. هنگام تعيين حريم  كس
ــدم.  ــايت هاى تاريخى، متوجه منظر صخره هايى پراكنده در محدوده ش يكى از اين س
بنابراين، از مسئول بخش راه، اجازة تراشيدن كناره ها را خواستم. به تدريج، استحكامات 
ــك» ميان پالن اول؛  ــر باعث گرديد نوعى بازى«قايم باش ــد. اين عناص رومن ظاهر ش
ــت از باالى دره"  ــهر قابل روي ــرى صخره اى" و پالن زمينه؛ "منظرى محلى"، ش "منظ

خلق شود. 
ــال 1998 در اين نقطه، توقفگاهى احداث شد كه براى گردشگران و مسافرين  در س
ــتحكامات كشف شده را فراهم مى كرد. پاركينگ اتومبيل هاى  امكان بازديد از ساير اس
سبك، دايره شكل است؛ مسافرين مى توانند در حالى كه زير سايبان مشغول استراحتند، 

با چشم چپ كودكان و با چشم راست اتومبيل خود را زير نظر داشته باشند. 

جريان گل الله و نفوذ مينيمال
ــفيد را به صورتى در عمق يك اللة سرخ قرار مى دهم كه قسمتى از  تكه اى كاغذ س
ــى با گل نداشته باشد. پس از چند لحظه كه آن را خارج  كاغذ بيرون و هيچ گونه تماس
ــرخ تابيده، هنگام  ــن. نورى كه به اللة س ــت؛ صورتى روش مى كنم، تغيير رنگ داده اس
ــا را منعكس مى كند. اگرچه اين گل  ــرخى آنه ــور از گلبرگ ها و برخورد با كاغذ، س عب
ــت و هرگز همان گل نخواهد  ــت كه در ابتدا بوده، اما ديگر همان نيس ظاهراً همان اس
ــن گل مى تواند "حجمى از  ــت و فراموش كرد كه اي ــود به الله اى نگريس بود. آيا مى ش
ــناخت فيزيكى من از گل عوض  ــد؟ بنابراين، ش هواى صورتى، زرد يا بنفش كبود باش
شده در حالى كه الله، از لحاظ فيزيكى تغيير نكرده است. آيا اين همين منظر نيست:  
ــناختى ديگر؟ شناختى متفاوت از آنچه كه بتنى است، يا نوعى ادراك جديد از بتن  ش

به من مى دهد؟ 
براى دخالت منظرين، نيازى به تغيير فيزيكى نيست. دخالت مينيمال عبارتست از : 

"بيان ابعاد احساسى متفاوت از آنچه اكنون موجود است". 

باغ هاى معلق كوال17
ــى از آخرين پروژه هايم، طراحى تعدادى صّفه براى مديريت بين الملل گروه كوال  يك
ــت هاى مدير گروه كوال عبارت بود  در دروازه پاريس، «بولونى بيالنكور»18 بود. درخواس
از نگهدارى حداقل، پاسخگويى به درخواست هاى نهادهاى محلى، «سبز بودن»، امكان 
ــود. از مجموعة  ــتفاده از فضاى همكف هنگام برنامه ها كه رو به يك صّفه باز مى ش اس
ــبز بودن» يا حداقل نگهدارى؛ حذف  ــت بود؛ «س ــت ها، نكات زير قابل برداش درخواس
گل هاى فصلى و درختانى كه نياز به هرس دارند و جايگزين كردن آنها با پرچين. براى 
ــيع همكف كه در هنگام مراسم قابل استفاده باشد، كفسازى از چوب ساج به  صّفة وس
ــاع متغير 3 تا 6 متر  ــبك با ارتف ــيد. براى صّفه مجاور، صفحه اى مش نظر عالى مى رس
ــكل گرفت. از روبه رو، اين باغ ميوة  ــده بود و نوعى باغ ميوة مصنوعى ش پيش بينى ش
ــازى چوبى براى جايگزينى  ــمار مى آمد. اما كفس انتزاعى، عنصر «خوانايى» صّفه به ش
ــت، كافى نبود. اگرچه پرچين هاى باريكى از گياهان واقعى به ديد پالن اول  طرح كاش
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توقفگاه پيردوكازان و طراحى 
منظر بزرگراه شماره آ.837. 
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باغ ميوه انتزاعى اضافه شد؛ اما از پنجره ها تنها با فضايى افقى و تخت، و در برخى نقاط 
با ديواره هايى عمودى مواجه مى شديم. آيا نمى بايست براى القاى عمق، پالن اول قابل 

لمس باشد؟ قابل لمس به اندازة ليوانى كه ميان انگشتان مى گيريم؟! 
ــورد دو مفهوم «مقياس ملموس» و  ــا الزم مى دانم توضيح مختصرى در م در اين ج
«مقياس بصرى» بيان كنم. آنچه نزديك است، آن است كه قابل لمس با انگشتان است 
و در زمرة "مقياس من" (مقياس انسانى) قرار دارد. نام آن را «ملموس» مى گذارم چون 
ــت متمايز مى شود؛ آنچه بصرى مى ماند، غيرقابل  ــتيابى اس از آنچه خارج از امكان دس

لمس و تنها با چشم قابل رؤيت است؛ «لمس بصرى»19 
ــاى مصنوع...اما  ــالن اولى حجيم از گل ه ــان پنجره و پرچين؛ پ ــد فضاى مي مى مان

گل هايى باز هم قابل لمس تر و نزديك تر...
كره هايى رنگارنگ يادآور دست هايى روى شيشه... كره هايى با ورق مينا...

اكنون، پالنى قابل لمس و رنگى و نه صرفاً بصرى داريم، اما فضا همچنان تهي است. 
ــت كه "ثبات" حقيقى  چه ويژگى اى ثبات يك باغ را تضمين مى كند؟ يا چه عاملى اس
ــدى از حضور را فرا خواهد  ــه آن خواهد داد؟ و يا چه عنصرى حس جدي ــك باغ را ب ي

خواند؟ شايد «اصواتى» كه فضا را سرشار كنند :
ــار روى يك مجموعه از سطل ها مى ريزد كه به  ــار؟ اين آبش  صداى آب، صداى آبش
ــرازير شدن،  ــار هنگام س ــطة آن، آب آبش طور مايل در كنار هم قرار گرفته اند و به واس

توليد صدا مى كند. 
ــيلوئت هايى در مقياس  ــتند، فلزى، تك بعدى، س ــان؛ آن ها اكنون اينجا هس و درخت
بصرى: دورتر، به شكل ديوارة مشبك، سيلوئت هايى بريده بريده مقابل پرچين و معلق... 
ــر فصول قابل جايگزينى  ــوند و هم جايگزين... بله، البته؛ با تغيي ــا هم جابجا مى ش آنه
ــيلوئت درختانى در رنگ هاى مختلف، بهار،  ــتند. به اين صورت، براى هر فصل، س هس
ــتان. فصل ها در پى هم ميآيند و به اين ترتيب «باِغ بازى هاى  ــتان، پاييز و زمس تابس

فصول» زاده مى شود. 
و باالخره يك باغ : حجم هاى گل، آبشار، پرچين و...

  اينجا، جاى آن است كه بازى ديگرى به مجموعه افزوده شود : بازى «فرهنگ ها». 
ــند، برخى شايد «اللة ويرجينيا» را نيز  اغلب بازديدكنندگان درخت بلوط را مى شناس
ــناخت و دانش آنها از گياهان و درختان محك  ــخيص دهند. با قدم زدن در باغ، ش تش
ــود. نوعى مسابقه براى نشان دادن اطالعات؛ آن هايى كه مى دانند و آن هايى  زده مى ش

كه نمى دانند.
ــان بازديدكنندگان  ــله مراتب» مي ــره نقطه اى الزم بود براى اينكه «سلس اما باالخ
ــباهت آن به ساير درختان، حداقل  ــود. بنابراين، درختى خلق كردم كه ش شكسته ش
ــاير آنها، قابل شناسايى براى  ــد، اما مانند س ــد، جزو مجموعة درختان باش ممكن باش

بازديدكنندگان نباشد. اين درخت چيست؟  
ــتفاده بودن آن  جوامع ما دچار كمبود دخل و تصرف منظرين – به مفهوم قابل اس
براى فرهنگ هاى متفاوت (چند فرهنگى بودن آن)- شده اند. فضاهايى كه مى توانند به 
ــوند، ممكن است واضح باشند يا مبهم و كم و بيش همگى  اين نقش اختصاص داده ش
ــيرى به سوى «خيال»20 داشته باشند. دعوت به تفسيرها مى توانند مبهم يا واضح  مس
باشند. از اين مفهوم است كه پيشنهاد «شكست فضا» زاده مى شود؛ و خود نيازمند آن 
است كه «قطعه هاى فضا» با نظمى دقيق درپى هم آيند21 و اين در شرايطى است كه 
اصول منطقى با ظرافت سازمان يافته باشند و تنوع از طريق تعبية «لحظه هاى شكست» 

(خروج از نظم) تأمين شده باشد.
 

براى اتمام سخن، تجربه اى را مطرح مى كنم كه مى دانم همة شما آن را چشيده ايد.
ــد، يخ زده و  ــنگى در چاهى پرتاب نكرده باش ــت كه تاكنون س ــى اس چاه، چه كس
بى حركت به انتظار برخورد آن با آب، فرو رفتنش و برخوردش با ساير سنگ هاى ته چاه 
نايستاده باشد تا عمق چاه را تخمين زند؟ چاهى كه تاريكى آن، امكان دريافت عمقش 

را با ابزار بصرى از ما دريغ مى كند.
ــنگ نيايد، يعنى تا بى نهايت سقوط كند،  لحظه اى تصور كنيد كه صداى برخورد س

تا ابد ... 
ــانى از «عمق بى نهايت» چاه نيست؟  ــنگ با ته چاه، نش آيا غيبت صداى برخورد س
ــايد به «غول درياچه»22 (موجودى كه در افسانه هاى اسكاتلندى در اعماق  ــنگ، ش س
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آب ها زندگى مى كند) آسيب برساند؛ شايد به عمق كرة زمين وارد شده و به ميليون ها 
سنگ ديگرى بپيوندد كه بر ابديت مى بارند؛ شايد هم باعث شود "حقيقت چاه"، عريان 

و خشمگين، سربرآورد.
ادراك غيبت غيرقابل درك صداى شوك، هر چه كه باشد، براى جلوگيرى از مواجهه 
ــت مى كند:  با غيرممكن و پيامدهاى آن، ذهن را ناگزير به يافتن دليلى عقلى يا رئاليس
ــاعرانه»23، آنچه كه من، نام آن را غيرقابل اندازه گيرى نهاده ام.  دروازه اى به «خيال ش
درست است كه ما انسان ها، بايد بياموزيم تا از فردا حفاظت كنيم، اما پيش از آن، بايد 

فردا را خلق كنيم (برنارد السوس) 
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مأخذ تصاوير 
آرشيو شخصى برنارد السوس

In Bernard Lassus point of view, The inter-
ference in landscape doesn’t mean a physical 
change, but it also express broadest sense of 
what is exist in different way. Our nations face 
with lack of landscape manipulate in spaces in 
this way, these spaces might be obvious or ob-
scure with imaginary concept. This approach, 
represent in his projects which are rich experi-
ments in imaginary landscape expression.

از نظـر برنـارد السـوس، مداخلـه در منظر به معنـى تغيير 
فيزيكى نيست، بلكه مى تواند بيان ابعاد احساسى متفاوت نيز 
باشد از آنچه اكنون موجود است. امروزه جوامع ما دچار كمبود 
دخل و تصـرف منظرين در فضاها هسـتند. اين فضاها ممكن 
است واضح يا مبهم و راهى به خيال داشته باشند. اين رويكرد، 
در پروژه هـاى كوچك و بزرگ وى تجلـى يافته و تجربه هايى 

غنى در بيان خيال انگيز منظر رقم زده است. 
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