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بــا ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی از قبیــل

ظرفیتهــای تفریحی و گردشــگری
آموزشــی  ،فرهنگــی و تحقیقاتــی
و همچنیــن ارایــه بیــش از 900
ـاه هــای متنــوع  ،در طــول حیــات
گونــه گیـ
 25ســاله خــود همــواره مــورد توجــه
شــهروندان و گردشــگران بــوده
ـت  .لیکــن جانمایی ایــن بــاغ در دل بافت
اسـ
ســبز حاشــیه زاینــده رود  ،گرچــه قابلیتهــای ویژه
ای را موجــب شــده  ،امــا از نظــر:

[
[

دسترســی و شناســایی
ورودی بــرای مخاطب

[

«بــاغ گلهــای شــهر اصفهــان بــا
وســعتی حــدود  70هــزار متــر
مربــع (حــدودا هــم انــدازه کل
محــدوده میــدان نقــش جهــان)
واقــع در حاشــیه شــمالی زاینــده
رود  ،در ســال  1375شمســی احــداث و

[

تعریف مسئله-پروژه

عدم وجــود خوانایی
و دسترســی مناســب

ایــن فضــای شــهری را بــا
مشــکالتی همــراه کــرده اســت».

امــروزه ،پــروژه هــای اینچنینــی
بــا مشــکالتی رو بــرو هســتند.
آیــا مســئله آنهــا دربــاره فضــا یــا
«پیشــخوان ورودی آنهاســت»؟ و
یــا دربــاره برنامــه یــا رویــدادی
هســت کــه در آنهــا رخ مــی دهد؟
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باز تعریف مسئله-پروژه
آیــا طراحــی یک ســردرب و تغییر
در بخــش کوچکــی از لنداســکیپ
و همچنیــن تغییــر بخــش
هایــی کــه خــارج از محــدوده
اصلــی بــاغ هــای گل هســتند
(پیشــخوان ورودی بــاغ های گل)
را بــه اهــداف و سیاســت گــذاری
هــای مدیریــت شــهری اصفهــان
بــه منظــور حفــظ جایــگاه بــاغ
ـهر بــزرگ
هــای گل بــرای ایــن شـ ِ
و تاریخــی میرســاند؟

چــرا مــا فکــر میکنیــم فقــط
طراحــی ســردرب یــا محــدوده
(پیشــخوان ورودی بــاغ هــای گل)
کافــی نیســت؟
بازنگــری در برنامــه و عملکــرد و
ســایت پــروژه موجــب شــد مــرز
هــای مســئله و امکانــات ســایت
و برنامــه بــرای مــا گســترش یابــد:
«توســعه محــدوده طراحــی و
تعمیــم آن بــه تمــام مجموعــه باغ
هــای گل اصفهــان»
 طراحــی پیشــخوان ورودی درراســتای طراحــی کل مجموعــه
قــرار خواهــد گرفــت
 اســتفاده از تمامــی امکانــات وظرفیــت هــای موجــود در مجموعه
 طراحــی ســردرب بــه عنــوانجزئــی از طــرح توســعه
 یکپارچــه ســازی کل مجموعــهبــه منظــور رســیدن بــه اهــداف و
سیاســت گــذاری هــای مدیریــت
شــهری

آیــا پاســخ ســواالت و راه حــل
مشــکالت مطرح شــده بــه منظور
جــذب شــهروندان و گردشــگران
درایــن مجموعــه  ،در خــارج از
محــدوده اصلــی بــاغ هــای گل
(پیشــخوان ورودی بــاغ هــای گل
و طــرح ســردرب) قــرار دارد؟

محدوده اصلی باغ های گل

محدوده طراحی

محدوده طراحی پیشنهادی
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باغ-شهر اشیاء
ِ

یــک شــهر از روابطــی پیچیــده و روی هــم نهــی
الیــه هــای مختلــف شــکل میگیــرد .روابطــی
کــه میتوانــد تاریــخ ،فرهنــگ و کالبــد یــک شــهر
را از نــو بســازد .الیــه هــای کــه گاه آشــکار و
گاه پنهــان انــد .بــاغ گلهــای اصفهــان بــرای مــا
تعبیــری چــون یــک شــهر دارد ،ترکیــب مــواد
مصنــوع و طبیعــت بــه گونــه ای کــه ســاختاری
افقــی و در هــم تنیــده را شــکل داده اســت .بــا
توجــه بــه مســائل بــاغ گل کــه پیــش تــر مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد و تصمیــم در یکپارچــه
ـی ایــن مجموعــه مــا بــه ایجــاد
ســازی مفهومـ ِ
یــک الیــه جدیــد روی الیــه ســایت بــا روابطــی
پیچیــده از اشــیاء جمــع آوری شــده بــا عنــوان
ـاغ اشــیاء» بــه باغ-شــهری درون شــهری دیگر
«بـ ِ
رســیدیم.
یــک الیــه پــر از جزئیــات بــا فعــال کــردن ظرفیــت
هــای پنهــان از طریــق بازنگــری در معمــاری تاریخــی
شــهر بــرای ایجــاد فعالیــت و برنامــه ای جدیــد ایــن
باغ-شــهر را شــکل مــی دهــد.

مــا بــرای طراحــی ایــن بــاغ نــه طراحــی ســنتی
و نــه پرکــردن جاهــای خالــی زمینــه و نــه حتــی
نقــد آن چــه از گذشــته در ســایت باقــی مانــده
انتخــاب نمــی کنیــم بلکــه یک سیســتم واســطه
و انتزاعــی را جایگزیــن مــی کنیــم.
یــک سیســتم واســط بــرای تلفیــق الیــه هــای
موجــود بــا امکانــات جدیــد.
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باغ-شهر اشیاء
ِ
استقالل اشیاء
«چــه مــی شــود اگــر هــر شــیء جهــان خــود را
داشــته باشــد؟»
هــر یــک اشــیاء جداگانــه طراحــی شــده انــد،
ایــن اجــزا از زمینــه خــود جــدا شــده و تفکیــک
شــده و مــورد باز-نگــری قــرار گرفته انــد و دوباره
ترکیــب شــده انــد .ایــن اشــیا بــدون کارکــرد
یــا عملکــرد ویــژه ای انــد .هــر یــک از اشــیاء از
فــرم هــای آشــنا ســاختارزدایی شــده و دوبــاره
طراحــی شــده انــد .در بســتری جدیــد (زمینــی
جدیــد) همگذاشــت شــده انــد و معنایــی جدید
را بازنمایــی مــی کننــد.
ایــن بــاغ درنهایــت شــکلی مســتقل مــی یابــد
کــه در آن الزامــا بــا یــک بنا یــا برنامه مشــخص
روبــرو نخواهیــم بــود بلکــه آنچــه حاصــل مــی
شــود ترکیبــی جدیــد منتــج از ســاختارزدایی
کالبــد و بــر هــم گماری اشــیاء بــه مثابــه معماری
اســت.
در ایــن پــروژه هــر شــیء جهــان خــود را دارد.
ایــن اشــیاء هــم فضــا اشــغال مــی کنــد و هــم
فضــا تولیــد میکنــد .مــا بــه معمــاری کــه اساســا
فاقــد سلســله مراتــب اســت فکــر میکنیــم بدون
اینکــه بخواهیــم فــرم آن را نــرم و ســیال کنیــم.
معمــاری ایــن پــروژه مــی توانــد رویــداد هــای
هــر روزه شــهر را بــه واســطه فــرم هــا و گونــه
هــای جدیــد ســازماندهی و ســرعت ببخشــید.
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ساختارزدایی و همگذاشت اشیاء

باغ-شهر اشیاء
ِ

جدا سازی و باز-نگری در اشیاء تاریخی شهر

زمینه شهری
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باغ-شهر اشیاء
ِ
باز-نگری
«چــه مــی شــود اگــر پیــش فــرض هــا را مــورد
باز-نگــری قــرار داد؟»
شــهر اصفهــان و اشــیاء معمــاری گذشــته آن را
دوبــاره بایــد خوانــد.
بازگشــت بــه شــی هــای معمــاری گذشــته بــه
عنــوان یــک اولویــت دیســیپلینی ،بــا بازگشــت
بــه تثبیــت تناســبات ،ویژگــی هــا و فضاهــای
پیــش از مــدرن و ایــده ئــال هــای تعــادل در
ترکیــب بنــدی تفــاوت دارد.
بازگشــت بــه اشــیاء معمــاری گذشــته (اصفهان)
بــه معنــای دعــوت بــرای برگردانــدن نــوار تاریــخ
نیســت ،بلکــه بــه معنــای باز-نگــری در پیــش
فــرض هــا و دوری کــردن از بــن بســت هــای
بــدون ثمــر احتمالــی در مســیر هــای امــروزی
اســت .یــک جایگزیــن؛ تولیــد یــک تایــپ جدید
از طریــق باز-نگــری در تایــپ گذشــته اســت.
معمــاری بــه عنــوان اجــزا مســتقل ،یــک
مجموعــه گسســته ،بــزرگ و ناپیوســته .بــه دلیل
بزرگــی ایــن پــروژه ،بــه منظــر یــا تکــه ای از
زمیــن تبدیــل مــی شــود کــه از پیرامــون خــود
جــدا شــده اســت.
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باغ-شهر اشیاء
ِ

تزئینات  -اورنومنت
«چــه مــی شــود اگــر بــه یــک جایگزیــن فکــر
کنیــم؟»
باز-نگــری در فــرم و نقــش فــرش هــای تاریخــی
و ســنتی ظرفیــت هــای ایــن شــیء را بــه عنوان
یــک تزئیــن دوبــاره فعــال خواهــد کرد.
بافــت فــرش کــه در محــور  xو  yدر تــاش بــرای
باز-نمایــی فضایــی همچــون باغ های گل اســت
در مســیری جدیــد بــرای تزئینــات اشــیایی بــه
کار گرفتــه شــدند کــه در محــور  zبــه نوعــی
بازآفرینــی شــده انــد و ایــن بــه باز-تولیــد بــاغ
گل در ایــن محــور منجــر شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب فرم و شــکل فــرش های ســنتی
اصفهــان از موقعیــت آشــنای قبلــی (پهــن شــده
ِ
واقعیت
روی زمیــن) خــارج شــده و در وضعیــت
غریب و ناآشــنا اســتفاده شــده اســت.
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باغ-شهر اشیاء
ِ
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باغ-شهر اشیاء
ِ

برنامه  -عملکرد
«چــه مــی شــود اگــر از برنامــه دقیــق و مقیــد
دوری کــرد؟»
مــا از دادن عملکــرد بــه معمــاری دوری میکنیــم
چــرا کــه فکــر میکنیــم اشــیاء معمــاری جدید که
خلــق شــده انــد هیــچ تعریــف از قبــل تعییــن
شــده ای ندارنــد و ایــن مــردم هســتند کــه
میتواننــد درمیــان آنهــا قــدم بزننــد ،ورزش کننــد
و یــا حتــی هنرمنــدی در آنهــا گالــری برپــا کنــد.
ایــده مــا ایــن اســت کــه هنرمنــدان و مــردم
بتواننــد از تمامیــت ایــن آبجکــت هــا و زمیــن
و فضــای آنهــا اســتفاده کننــد.
ســاختمان هــا و معمــاری در طــول زمــان برنامه
و عملکــرد و حتــی معنایشــان تغییــر مــی کنــد،
مــا بــه برنامــه دقیــق و مشــخصی فکــر نمیکنیم.
همچنیــن قــرار دادن برنامــه ای مقیــد شــده،
پیــش فرضــی دارد کــه آدم هــا یک گونــه خاص
و مشــخص حرکــت و فعالیــت مــی کننــد ،در
صورتــی کــه همیشــه آدم هــا و رفتــار هایشــان
غیــر قابــل پیشــبینی بــوده اســت.
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باغ-شهر اشیاء
ِ

117639

سایت پالن

باغ-شهر اشیاء
ِ
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باغ-شهر اشیاء
ِ
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وقتــی باز-نگــری و باز-خوانــی در اشــیاء گذشــته،
فــرم هــای معمــاری جدیــد تولیــد مــی کننــد ،در
عیــن حــال ویژگــی هــای زیباشــناختی پنهانــی
را کــه در ابتــدا بــرای مــا نامرئــی بودنــد را نیــز
آشــکار مــی کننــد.

در باز-تعریــف طــرح برنامــه و مســئله پــروژه بــه
منظــور فعــال ســازی امکانــات و ظرفیــت هــای
ســایت و برنامــه گســترش یافــت .در طــرح
پیشــنهادی محــدوده ســایت و مســئله طراحــی
آن از طراحــی پیشــخوان ورودی و ســردرب بــه
کل مجموعــه توســعه داده شــده اســت .بــه این
ترتیــب ایــن پــروژه الیــه ای جدیــد را در بــاز-
تعریــف معمــاری و تبدیــل آن بــه اشــیایی بــرای
دیــده شــدن گســترش داده اســت.
در ایــن پــروژه معمــاری و اشــیاء تاریخــی
اصفهــان را مــورد باز-نگــری و باز-خوانــی قــرار
دادیــم .اشــیاء جمــع آوری شــده از تاریــخ ایــن
شــهر را از بســتر و موقعیــت پیشــین خــود جــدا
و ســاختارزدایی کــرده و در نهایــت در یــک
وضعیــت جدیــد و غریــب بازآفرینــی کــرده ایــم.
ایــن پــروژه از همگذاشـ ِ
ـت اشــیاء یافــت شــده
شــکل گرفتــه و در بســتری جدیــد از موقعیــت
پیشــین فراتــر رفتــه و فاصلــه گرفتــه اســت.
ـهر اشــیاء» در میــان این
بــه ایــن ترتیب «باغ-شـ ِ
شــهر در واقعیتــی غریب متولد شــده اســت.

