
  ٣۶٩٧٨٧نام: کد ثبت

  باغ:-ميان
  
  .داستيکه از دوردست پ یباغ-اني... ممیقرارداد یشهر، باغ باغشهر و باغِ  انيم
  ...و درون رونيب نيب نامرزِ  ،یباغ-انيم

  تجربه... باغی از جنسِ -ميان
  خاک... از جنسِ  یباغ-انيم
  
  

  :باغشهر (اصفهان)
اصفهان  ) است.شهری در یک باغشود، براساس تفکر باغشهر (مییکی از عباراتی که برای معرفی اصفهان بکارگرفته 

مربوط به خود، پيوسته نظم های  یبا خلق ميدان جاذبه ،است. سيستم های حرکتی متعدد، آميزه ای از زمان و فضا بودهصفوی
  ).٢١٠: ص ١٣٩٨(زیاری، ک  کرد اغ فرش های همين دوره مقایسهتوان با بکنند که پيچيدگی آنها را تنها میموزون خود را خلق می

با آغاز از دروازه شمالی،  بازارو زاینده رود دانست.  محور چهارباغتوان دارای سه محور حرکتی بازار، اصفهان صفوی را می
یافت و فعاليت های ن نقش جهان تا پل خواجو ادامه میحرکت به سوی جنوب به سوی ميدان قدیم سلجوقی و پس از آن به ميدا

دهد و چنان کف یک برگ، بوسيله محور حرکتی دوم را شکل می محور چهارباغو دولتی را درميان ميگرفت.  فرهنگیعمده تجاری، 
کنند. چهارباغ شاه عباس که از پل اله وردی خان (سی و سه پل) شروع توزیع و استقرار رگ برگهایی کل بدنه را یکپارچه می

. محور حرکتی )١٢٧: ص ١٣٩۶شده اند (اردالن، ن توان مسيری مهم فرض کرد که درکنار آن درختان به ردیف کاشته شود را میمی
  دهد.شکل می زاینده رودسوم را مسير 
شاردن  .را به وجود آورد بهشت ایرانیرود در طراحی این شهر، آميز های از مفاهيم خيابان چهارباغ و رودخانه زاینده تقاطع

توصيف خود از اصفهان، آن را به باغ و بيشه تشبيه کرده است. از هرسو شهر اصفهان را تماشا کنيم آن را مانند جنگل یا  نيز در
  ).١٣٩٣، دیده می شود (صادقی پور، م گنبدهای کبود و مناره های بلند ،درختانبينيم که فقط از خالل می بيشه

  
  

  ها):باغ شهر (باغ گل
های تفریحی و گردشگری، آموزشی، فرهنگی و تحقيقاتی خود به عنوان یکی از فضاهای شاخص شهر گلها با ظرفيتباغ

بازدیدکنندگان و گردشگران زیادی را به خود جلب می نماید. و فضای باز غربی این ، باغی برای شهر اصفهاناصفهان همچون 
و سبز تعاملی ماعی ظرفيتی دوچندان برای تبدیل شدن به یکی از فضاهای باز باغ، به عنوان بستری برای جذب اقشار مختلف اجت

به دور باغ شهر کشيده شده و آنرا به فضایی بسته مبدل نموده است. گذار از  مرزیاصفهان، برخالف باغشهر  اصلی شهر را دارد.
  باز تا فضایی نيمه باز است. باغشهر باز به باغ شهر بسته خواهان سلسله مراتبی از فضاهای بازتر به فضاهای

، بهشتی موزون و منظم را شکل داده متقارنهای تاریخی ایران، با سازماندهی فضایی طرح کالبدی باغ گلها همچون باغ
 محوریکه محور اصلی آن از ورودی حال حاضر باغ گلها در غرب تا انتهای شرقی این باغ بزرگ و رنگارنگ امتداد یافته است. 

ها دارد بلکه این امر نه تنها تاکيد بر محور درونی باغ گل شهر را دارد.شهر و ورود به باغ ظرفيت امتداد تا بيرون از باغ که قدرتمند
  دارد.را باغ) -ميان بيرون و درون دو باغ (ميان مرزهرچه بهتر  تبدیل پذیریهرچه بيشتر فضایی و  ناییخواباعث 

  
  

  باغ (ایده اصلی طراحی):-ميان
) هاباغ گلشهر (باغِ های فضایی متنوع تا رسيدن به اصفهان و تماشای سکانس باغشهرِ  حرکتیمحورهای  زدن درقدم 

 شهرِ  باز و باغِ  باغشهرِ  ی ميانِ مرزنابود.  ميان درون و بيرون از جنس تجربهمرزی موضوع اصلی مورد توجه بود. هدف ما ایجاد 
  ، مرزی از جنس زمين...باغمرزی ميان هياهوی شهر و آرامش ناحياط، از کوچه به  تبدیل یتجربهبسته، همچون 

  
  

  :(بازخوانشی از ورودی) مناره
شوند. ها دورتر دیده میبينيم که از فرسنگرا می بناهایی بلندهای ایران  بویژه در دل کویر و ميان انبوه درختان، درکنار راه

ها و مناره ها در شب آتشی می افروختند تا مخاطب، حتی برفراز برخی از ميله. نمایی برای رهگذران راه بوده اند اینگونه بناها راه
  راهی را که مقصود اوست، دریابد.

 باغشهر اصفهان، هویت بخشيده است.تصویری که برای مسافرانِ  خط آسمانهای سربه فلک کشيده به ميل و مناره
 د. قراردادن مناره به عنوان عنصرِ کنهمچون راهنما مخاطبان را به سمت خود هدایت می ،بيرون از شهر و شهروندان در داخل شهر

. عنصر عمودی و کشيده باشدمی بازخوانشی از ورودیاست، بلکه  شهراز دیده شدن تاکيدی به شهر، نه تنها  شاخص باغِ 
  ، حس ورود و هدایت بصری را برای مخاطبان ایجاد کرده است.یا دروازه، به مثابه ای از خاکهمناره در کنار جدار

  
  

  های خاکی:تپه
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به عنوان  ١بود. استفاده از خاک کوبيده شده خام خاک روباره پارکينگ زیرزمينیانگيزه اوليه بکارگيری خاک، استفاده از 
حجم  آوردندیگر نياز به  ٣. کندمصرف میرا  کمتری ٢ای، انرژی نهان اوليههای گلخانهلی، عالوه بر کاهش توليد آالیندهمصالح اص
  .از سایت نيستمصالح از بيرون زیادی از 

انتخاب موادی مواد و مصالح بکاررفته در فضا، عالوه بر برآورده کردن نيازهای کالبدی، در خلق حس فضایی تاثيرگذار هستند. 
خاک ما   ).۶٣: ص ١٣٩۶تعادل است (اردالن، ن  خلقترین تکنيک طبيعیایجاد تغييرات بنيادین، که ماهيتی اصيل دارند بدون نياز به 

  ...گرداندیمبازو به زمين  قرض گرفتيم. خاک را از زمين پاشيدیمو در سطح زمين  برداشتيمرا 
  
  

  :ی پایدارتوسعه
در سه  ی، ضمن توجه به کيفيت زندگي آيندگان، تمهيداتیرايط کنونايست که با هدف پيشبرد شی پايدار توسعهتوسعه

ذکرشده از  یپايدار در سه حوزه طراحیراستا، است. درايناتخاد نموده اقتصاديو  زيست محيطي ،فرهنگي-اجتماعيحوزه 
  نمايد.یی پایدار کمک ماهداف توسعه یدستيابساخت، بهانسان یهامحيط یو طراح یکالبد یريزطريق برنامه

دفاع بی فضاهای، به حداقل رساندن اقشار مختلف جامعهفرهنگی با هدف دربرگيری -برای ایجاد پایداری اجتماعی
، خاکایجاد زیست بومی پایدار، های کالبدی طرح شکل گرفت. ازطرفی برای ، عناصر و الیهانگيزیخاطرهو  حضورپذیری، شهری

 چرخهفضایی شهری، به  ورانی در مقياسرا و همچنين برای دستيابی به اقتصاد دَ  سبزینگیو حفظ و توسعه  آبرف بهينه مص
  محدودیت های مالی و اجرایی مدنظر قرارگرفته شد.و  مرمت منظر ،٤عمر مصالح

  
  

  فرآیند طراحی (برنامه دهی):
در فرآیند طراحی سعی در استراتژی طراحی، مضامين غيرکالبدی مورد نياز را به اهدافی در الیه های کالبدی تبدیل کردیم. 

 یکالبدعناصر به  ورانیدَ اقتصاد  و بوم زیست ،اجتماع و فرهنگ ،باغ-ميان سازمضمون جهتشده تا با استفاده از چهار 
با جمع آوری اطالعات ازطریق مشاهده ميدانی، مصاحبه و مطالعات اسنادی به چهار . بدین منظور درابتدای طرح تجسم ببخشيم

  ٥.محوری با دقت بيشتری نگاه کردیم موضوع
o مشاهده ميدانی، مصاحبه، مطالعات اسنادی(: آوری اطالعاتجمع( 
o اغ، اجتماع و فرهنگ، زیست بوم، اقتصاد دورانی)ب-: (ميانسازجهت نيمضام 
o (کفسازی، خاک صفه، مناره، طرح مبلمان، کاهش چمن کاری و ...)یکالبد یو طراح یزیربرنامه یراهکارها : 
o ت)های هدف ، سبزینگی و حفظ درختان، مصالح و ساخ(مبلمان شهری، گروه :ارزیابی  

  
  

  ارزیابی:
جود موجود مورد مقایسه قرار گرفت که رهنگی، زیست محيطی و اقتصادی طرح با وف-طراحی، تاثيرات اجتماعیدر انتهای 

  در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.
  

  استخراج مواد خام از معدن  خاک (مترمکعب)  آبياری چمن (ليتر بر مترمربع)  چمن (مترمربع)  مبلمان (نفر)  
  -  ٧٩٩٢  ۶٠٣  ١٩٢۶  ٣٠  طرح

  -  ٧٧۴٨  ٢٢٣۵  ٧٢٨۶  ١٠  موجود
  -%٩۵  -%٣  -%٧٣  -%٧٣  +%٢٠٠  درصد تغيير

  
  
  
  
  
  
  

  منابع:
  )، حس وحدت: نقش سنت در معماری ایرانی، یغمایی، چاپ دوم.١٣٩٦اردالن، نادر و الله بختيار (

توسعه فيزیکی شهر اصفهان، )، سياستهای زمين شهری و تاثير آن بر ١٣٩٨زیاری، کرامت هللا و احمد پوراحمد و حسين قهرائی (
  .٢٢٧-٢١١، صص ٥، شمارۀ  ١٥پژوهش های جغرافيای انسانی، دورۀ 

)، سکنای اصيل: از خوانش هایدگر تا اصفهان صفوی مطالعه ای ١٣٩٣صادقی پور، محمدصادق و اصغر فهيمی فر و زینب بيات (
 .٦١ -٥١: صصسه،  اصفهان در دوره صفوی، نقش جهان/ سال چهارم / شماره شهر-پيرامون باغ

                                                           
1 Raw Rammed Earth 
2 Primary energy 

  قابل مشاهده است. شيت ارزیابیاطالعات داده محور مصالح ساختمانی و تاثيرات زیست محيطی استراتژی طرح در  ٣
4 Material Life cycle 

 ارائه شده است.شيت ایدئوگرام اطالعات کامل درباره موضوعات محوری در  ٥
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