رواﯾﺖ ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻬﺮان از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎردﯾﻦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
»ﭘﻞ«ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
و دارای دو ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ از دوره ﺻﻔﻮﯾﺎن اﺳﺖ؛ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزه ای ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎری

ﮔﺮدد؛ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﻣﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ اش ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان اﺳﺖ.

»ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و وی ،آن را ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮح ،در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اش اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .اﯾﺪه ی او در آن زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ داﺧﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﭘﺎرک ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﺑﺎﻧﯽ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدار
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ؛ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ورزش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮔﺸﺖ .ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﯿﺰده ﺑﺪر« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺷﺪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﺮ روی ﭘﻞ
ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﺪ.

ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن
دﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻠﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺻﺮﻓﺎ از آن ﺑﺮای ﻗﺪم زدن و رﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﭘﺎرک ،ﺑﻪ
ﭘﺎرک دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﻃﺮﺣﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﮐﻤﯽ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ وادارد.
اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ۲۷۰ ،ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻤﯿﺪه ای ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه .در ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ را دﯾﺪ ﮐﻪ از رﺳﺘﻮران ،ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻤﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزه اﺧﯿﺮا در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎری  Architizer A+ﮐﻪ در
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﺟﺎی داﺷﺘﻪ و ﺟﻮاﯾﺰی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﭘﯿﮑﺮه اش را از ﺳﯽ و ﺳﻪ ﭘﻞ اﺻﻔﻬﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ۳۳
ﻗﻮس ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه آن ﭘﻞ دارد .و اﻣﺎ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ دﯾﺪار
از ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺪارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﭼﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ؛ ﺑﺎورم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ روز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮده و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرش از اﯾﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺮ روی ﭘﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ اﯾﺪه ای در ذﻫﻨﺶ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﯿﺎس دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﺪ.

ﻟﯿﻼ ﻋﺮاﻗﯿﺎن
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﺑﺎورم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان روزی ﭼﻨﯿﻦ
اﯾﺪه ای را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻣﺮدم از آﻧﺠﺎ ﺑﻮدن ﻟﺬت ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ روی ﺳﮑﻮﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و اوﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ام ،اﻣﯿﺪوارﺗﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ روی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻃﺮاح ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺰادی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ای دﯾﺒﺎ را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ  Maffeisﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻞ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﻪ دو ﺳﺎل و اﻧﺪی ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،دﺧﯿﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوژه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه در اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻋﺮاﻗﯿﺎن اﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ اش ،اﯾﺮان ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ وی ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان و ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮده ،اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﮐﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،در ﺗﻬﺮان ﭘﻞ ،ﺗﻮﻧﻞ و ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اش در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﻇﻬﺎر ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻌﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ» :ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده روی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم
ﺗﺮ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه«.

ﮐﺎﻣﺮان رﺿﺎﺎن ﭘﻮر ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺪه اﻧﺪﯾﺶ ،ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺿﺎﺎن ﭘﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻋﻼﻗﻪ ای وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و رﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎﯾﺶ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ «.رﺿﺎﺎن ﭘﻮر در ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ:
»ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻮ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه در اﯾﺮان را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و راه را ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

