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ﺟﺎمنﺎﯾﯽ ﭘﺮوژهی داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮای اﺣﱰام ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﴫﻓﯽ در آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺟﺎمنﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ
ﻣﺜﻞ ﻗﻠﻌﻪی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﯾﺎدآور
آن ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻗﻠﻌﻪای ﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜامر ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﻌﻪای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ــ
ﻗﻠﻌﻪای ﺑﺮای زﯾﺴنت و ﺣﺲ زﯾﺴنت در ﺑﺎﻓﺖ .ﺧﻮد ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲﮐﻮﭼﻪﮔﺮدی
ﮐﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح رﺳﯿﺪﯾﻢ

ﯾﮏ ﺣﺠﻢ دوﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻮم ﻣﺴﯽ ،ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪه؛ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮدن آن ﺑﺮای اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ آﺳامن ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻨﺎری اﺣﱰام ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ؛ ﭘﺲ ﺧﻂ آﺳامن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی دوﻃﺒﻘﻪی
ﮐﻨﮓ در ﯾﮏ ارﺗﻔﺎع اﺳﺖ.
از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻠﯿﺞ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﺮ و دﻟﮕﯿﺮ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ و
ورودیﻫﺎی ﻣﺎ را ﺷﮑﻞ دﻫﺪ .از ﻣﻌامری ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻨﮕﯽ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﯿﺎط ،ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪهی
ﻣﺎﺳﺖ؛ ﭘﺲ دو ﺣﯿﺎط در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺑﻬﱰ از ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ،
ﺣﺠﻢ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﯿﺎطﻫﺎ را ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭘﺮوژه ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی
زﯾﺴﺘﯽ و اﻗﺎﻣﺘﯽ را در اﯾﻦ ﺣﯿﺎطﻫﺎ ﺟﺎی دادﯾﻢ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲﮐﻮﭼﻪ ﮐﻨﮕﯽ داﺷﺘﯿﻢ؛ ﭘﺲ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮازی ﺧﻠﯿﺞ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدﯾﻢ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﮐﻨﮕﯽ را ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ.
از اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ،ﺷﮑﻞ
دادﯾﻢ و ﺣﯿﺎطﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮای ﺗﻬﻮﯾﻪی ﺑﻬﱰ ﺣﺠﻢ زﯾﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اداری و منﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﺑﺎ اﺣﱰام ﺷﻬﺮی ﻫﯿﭻ دری را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوژه ﻧﺒﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﯿﺎطﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ اﺳﺖ ورودیﻫﺎ را ﮐﻨﱰل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ و ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل و ﺑﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮد ﻫﻢ ﻧﺸﺴنت و ﺳﺨﻦ ﮔﻔنت .ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ،آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ روﺑﺎز در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ رو ﺑﻪ
درﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﻨﴪتﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ.
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ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮐﻨﮕﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ درون ﮐﻨﮓ ﺑﺎ اﺣﱰام ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﳌﺎنﻫﺎی ﺑﺎارزش و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺣﯿﺎﻃﯽ آن ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻧﻮ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎمﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ
ﮐﻨﮕﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺮاز آن ﺑﻪ متﺎﺷﺎی ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ در اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﮑﺮدی اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻮران در راﻫﺮوﻫﺎ و ﺣﯿﺎطﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷامﻟﯽ ﺑﻨﺎ در ﺑﺨﺶ اﻗﺎﻣﺘﯽ ،در ﻃﺒﻘﻪی دوم از ﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﮕﯽ در ﺣﺠﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎمنﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻫﻤﻪ( و
ﻫﻢ در ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺣﯿﺎطﻫﺎی ﴍﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ،
ﻣﺤﻞ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن و ﮔﭗوﮔﻔﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺎارزش
ﮐﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﴏ ﺑﺎارزش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﮐﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی منﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﻢ ،ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﺜﻞ دﻓﱰ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و
ﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻮمﮔﺮدی اﺳﺖ.
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