
باغ مجسمه «ناشر»
باغ مجسمه «ناشر» در مركز شهر داالس در كشور آمريكا و در 
ــمان خراش هاى اين شهر قرار دارد.  قلب مركز هنرى و منطقه آس
اين باغ ـ  موزه در كنار خيابان فلورا، كه ستون فقرات محله هنرى 
داالس است و شامل موزه هنر داالس، سالن سمفونى و موزه هنر 

آسيا هم مى شود، قرار دارد.
ــگاهى در محيط  از ابتدا ايده طراحى، ايجاد واحه اى آرام و نمايش
ــلوغ مركز  ــاز براى تفكر در هنر و طبيعت در ميان فعاليت هاى ش ب
شهر بوده كه در نهايت، طراحى حاصل، شامل يك گالرى داخلى و 

يك باغ- مجسمه خارجى شده است. ساختمان با زير بناى 46,000 
ــيده و قطور  ــاوى و موازى با ديوارهاى كش متر مربع از 5 غرفه مس
ــكيل شده است. تسهيالت  ــى از سنگ تراورتن ايتاليايى تش روكش
ــتم امنيتى پنهان شده و محيطى  ــرايط محيطى و سيس تنظيم ش
ــمه ها پديد آورده  است. سنگ بيرونى زبر،  آرام را براى نمايش مجس
ــت؛ در حالى كه، ديوارهاى داخلى به  پرداخت نشده و متخلخل اس
عنوان زمينه اى ماليم براى نمايش مجسمه ها صاف و صيقل شده اند. 
ــة شفاف ساخته شده  است كه به غرفه ها  نماها در دو انتها از شيش
اجازه مى دهد تا از لحاظ بصرى به درون باغ ادامه پيدا كنند و باعث 
ــود. ديوارهاى  ــاد جريان يكپارچه از فضاى درونى به بيرونى  ش ايج
ــمه هاى قابل رويت از بيرون، بينندگان را به  شفاف خيابان با مجس

 (www.galinsky.com).اين باغ ـ موزه دعوت مى كند
ــگاه، بخش هاى ادارى، كافه،  ــامل گالرى، فروش ــاختمان موزه ش س
ــى و يك تاالر كنفرانس داخلى است  ــهيالت آموزش ــگاه و تس آزمايش
ــنگى باز  ــرپوش س كه رو به يك باغ تراس (مطبق) خارجى چمنى با س
ــت. جريان يكپارچه فضا  ــده و يك آمفى تئاتر رو باز ايجاد كرده اس ش
ــايت را حفظ مى كند. ــمه،  تداوم بصرى در س بين گالرى ها و باغ مجس

ــاختمان اين  «رنزو پيانو»، برنده جايزه پريتزكر 1998؛ معمار س
مركز است كه با معمار منظر «پيتر واكر»، در طراحى باغ 8 هكتارى 
ــت. پيتر واكر، معمار آمريكايى،  ــته اس اين مجموعه، همكارى داش
ــخصى تا پروژه هاى  ــيار متنوعى؛ از يك باغ ش خالق آثار منظر بس
ــهرى و منطقه اى در سطح جهانى است و پروژه هاى مشتركى با  ش
ــتر» و «رنزو پيانو»  معماران بزرگى چون «آى.ام.پى»، «نورمن فاس
داشته است. طراحى منظر اين مجموعه برنده جايزه افتخار انجمن 

معماران منظر آمريكا (A.S.L.A. Honor Award) شده است. 
ــهرى، داراى تعادلى بين هنر و طبيعت است كه  اين پارك آرام ش
زيبايى اش طراحى معمارى اين مركز را كامل مى كند. اسكيس هاى 
ــه ها، پالن و در ادامه تصاوير طراحى نهايى، تعادل  پيتر واكر، نقش

توده هــاى ســاختمانى  انبــوه 
و ماشــين گرايى مركــز شــهر 
توســعه  محصول  كه عمومــاً 
تكنولوژى  است؛ جايى براى ميل 
به زيباشناختى و طبيعت گرايى 
انســان باقى نمى گذارد. بنابراين در نوشتار ذيل 
رويكرد ما، چگونگى ارتباط انسان با محيط شهرى 
و ايجاد فضايى كه ميان نيازهاى روان شناختى و 
پتانسيل هاى محيط شــهرى تعادل برقرار كند، 
خواهد بود. «باغ مجســمه ناشر» در مركز شهر 
داالس تالشى است براى رسيدن به اين تعادل كه 
با ايجاد واحه اى سبز محل رويدادهاى مردمى و 

خاطره خوشى از شهر باشد.

Email:Samaneh.yarahmadi@gmail.comترجمه و تأليف : سمانه ياراحمدى / كارشناس ارشد معمارى منظر

واژگان كليـدى : بـاغ مجسـمه، درختـان بومـى، آب، 
رويكرد مدرنيسم.

ديد پرنده مركز شهر ومنطقه هنرى داالسموقعيت در مركز شهر داالس

خالصه اين مقاله را 
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مشاهده نماييد.



(www.papress.com).ظريف بين هنر، فرهنگ و زمينه را در باغ مجسمه مؤسسه «ناشر» نشان مى دهد
مراسم و رويدادهاى مردمى به صورت ماهانه در اين مركز برگزار مى شود كه شنبه هاى اول هر ماه به كودكان و خانواده ها اختصاص دارد. 

همچنين از سخنرانان برجسته جهت مباحثه در حوزه هنر، معمارى و موضوعات فرهنگى دعوت به عمل مى آيد كه از ميهمانان در فضاى باز پذيرايى مى شود. 
(en.wikipedia.org).اين مجموعه از اكتبر سال 2003 تاكنون باز بوده است و يكى از بهترين مجموعه هاى مجسمه سازى مدرن و معاصر در جهان است

اين باغ تقريباً 30 قطعه مجسمه را هم زمان به صورت استراتژيك در ميان منظره سازى زيباى اطراف و فواره ها جاى مى دهد. چيدمان و نصب مجموعه مجسمه ها 
(www.nashersculpturecenter.org) .متناوباً در باغ و گالرى ها تغيير كرده و روح و سرزندگى را به جو آرام اين فضاى عمومى منحصر به فرد مى دهد

به دليل وزن زياد بعضى از قطعات و لزوم جابجا كردن مجسمه ها، نوع خاصى از خاك اختراع شده كه زه كشى كاملى بدون ايجاد آبگير دارد و به اندازه 
كافى قدرت دارد تا نيروى وزن هر گونه مجسمه اى را تحمل كند.

طرح كاشت
ــه سبز (درخت بومى آمريكا و مكزيك)، مورد سبز، بيد مجنون، بامبو، راج، ماگنوليا و كاج افغان  ــامل نارون قرمز، بلوط هميش بيش از 170 درخت، ش
ــتخرهاى آب و فواره ها به منظر محرميت داده كه باعث ايجاد فضايى آرام  ــده، اس ــير سنگفرش ش در اين باغ وجود دارد كه در تركيب با يكديگر و مس

درختان بامبو در اطراف مجموعه گلهاى نيلوفر آبى در استخر آب      كاشت درختان Cedar Elm  در باغ      

دو برش از باغ در امتداد محور هاى خيابان هاروود و اليو از ميان باغ، تراس و ديگرى از ميان آمفى تئاتر

اسكيس باغ
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براى تفكر و انديشه در آثار هنرى مى شود و واحه اى سبز در مركز 
شهر داالس ايجاد مى كنند.

ــت؛ كه از سبزى چمن،  ــر»، سبزى آن اس ــگفتى مركز «ناش ش
ــى مى شود. هر پايه  درختان و گل هايى كه در آن وجود دارد، ناش
ــته شده است. هواداران هنر به  درخت با دقت جاى گذارى و آراس
ــته در فضاى نمايش بيرونى توجه مى كنند؛  ــمه هاى برجس مجس
ــين  ــازى آن را تحس ــبز منظر س در حالى كه متخصصين فضاى س

مى كنند.
در اين مركز اكثر گياهان به كار گرفته شده غير از بيد مجنون، 
بومى و سازگار شده با محيط  است و اين مسئله به كاهش آبيارى، 
سم پاشى و آسيب به محيط كمك مى كند. در انتخاب اين گونه ها 

توجه زيادى به اندازه، شكل و سايه اندازى آنها شده است.
ــازى مى كند كه  ــى خاص ب ــة گياهى در اين مركز نقش هر گون
ــراى هر يك از آثار  ــت. ب ــن و اولين آنها تأكيد بر هنر اس مهم تري
ــده؛ به عنوان مثال  ــرى محدوده اى خاص با گياهان تعريف ش هن
ــت صحنه اى براى مجسمه ها به وجود آمده  با درختان «راج»، پش
ــت. يكى از  ــده اس ــط «بامبو»ها محصور ش ــت. اين مركز توس اس
ــتخرهاى آب نيز داراى نيلوفر، زنبق آبى و بنفشه هاى زمستانى  اس

است كه به لحاظ روانى در القاى خنكى محيط مؤثر است.
ــايه فراوان در  ــب و ايجاد س ــت مناس طراح منظر با طرح كاش
مسيرها، ابعاد متفاوت مجسمه ها، آب و هواى گرم تگزاس را مورد 
ــرايط مطلوبى را در باغ پديد آورده  ــت و ش مالحظه قرار داده اس

است.
ــاد محيطى گرم و دعوت كننده  ــردازى» در باغ براى ايج «نورپ
در شب، پنج اليه دارد : نورپردازى راه ها، درختان، حصارها، آب ها 
ــورى انعطاف پذير نيز  ــتم ن ــالوه بر آن يك سيس ــمه ها. ع و مجس
ــردازى از طريق  ــت.كنترل نورپ ــده اس براى آينده تدارك ديده ش
جايگاه هاى قابل حمل در باغ است. قطعات نصب شده در درختان 
ــامل انواع المپ ها با توان هاى  ــت كه ش ــده اس طورى طراحى ش
ــد گياهان  ــمه هاى متفاوت و رش ــازگارى با مجس مختلف براى س
ــب از اهداف اوليه  ــد. انعطاف پذيرى، دلفريبى و راحتى در ش باش

(www.hlblighting.com) .بوده است

تحليل پايانى
ــه به طور  ــت ك ــر» يك پارك موضوعى اس ــمه «ناش باغ مجس
ــمه سازى مى پردازد. مركز مجسمه  تخصصى به مقوله هنر و مجس
ــت كه به نمايشگاه،  ــات جهان اس ــر» يكى از معدود مؤسس «ناش
ــدرن اختصاص پيدا كرده  ــازى م مطالعه و محافظت از مجسمه س
ــت و در آن آثار بسيارى از مجسمه سازان برجسته جهان مانند  اس
«ميرو»، «پيكاسو»، «رودن»، «هپورث»،«كالدرو» و ... به نمايش 

درآمده است.
ــر» در نگاه اول پاركى مدرن به نظر مى آيد  باغ- مجسمه «ناش
ولى در يك نگاه عميق تر، داراى اليه هاى قابل تفسيرى است. پيتر 
ــت، طراحى  ــبت به طبيعت اس واكر كه داراى تفكرات خاصى نس
ــبك مينى ماليسم (حداقل گرايى) انجام داده است.  اين باغ را به س
منظره سازى در اين مكان متكى بر پرسپكتيوهاى كشيده و خطوط 
هندسى است؛ مسيرها، رديف هاى كاشت درختان، استخرهاى آب 
و ديگر عناصر داراى خطوط صاف، راست گوشه و به موازات خطوط 

ساختمان موزه است.
ــده و رنگ هايى كه  ــتفاده حداقلى ش ــن باغ از رنگ ها اس در اي
ــنگ و گياه  ــوند، رنگ هاى طبيعى چوب، س در محيط ديده مى ش
ــمان است. انتخاب گونه هاى گياهى بيشتر  در زمينه اى از آبى آس
ــعى بر اين بوده است كه از درختانى  ــته و س جنبه عملكردى داش
ــود كه با شرايط اقليمى شديد منطقه سازگارى داشته  استفاده ش
ــتر مناسبى براى  ــته باشند و نيز بس ــيعى داش ــايه اندازى وس و س
ــز جنبه زيبايى  ــد. البته در بعضى موارد ني ــمه ها ايجاد كنن مجس
ــطوح پوشيده از  ــت؛ مانند انتخاب بيد مجنون. س مد نظر بوده اس

چمن يكدست نيز از ويژگى هاى رويكرد مدرن است.
ــتطيلى  ــتخرهاى مس ــن باغ، آب به صورت خالص در اس در اي
ــده و به محيط طراوت  ــته ش و فواره هاى رديفى به نمايش گذاش

مى بخشد. 
در نگاه عميق تر يكى از مواردى كه اين باغ را از قواعد مدرن خارج 
كرده و به پست مدرن نزديك مى كند، رويكرد «مخاطب محور» اين 
باغ- مجسمه است؛ زيرا در مدرنيسم اصالت با هنرمند است در صورتى 

كه در اين نمايشگاه، ارزش اثر هنرى به مخاطبان آن است.

كاشت رديفى درخت هاى بلوط و استخر آب در پس زمينهرديف فواره هاى استخرهاى آب
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ملموس بودن مجسمه ها و ديدن آنها در فضاى انسانى باعث ايجاد رابطه 
بين انسان، مجسمه و محيط اطراف او شده و براى بازديد كنندگان حس 
خاطره انگيزى ايجاد مى كند. رويكرد اهميت به جزئيات و خاطره انگيزى 
نيز جزء معيارهاى اين طراحى بوده است. در اين باغ تفسير جديدى از 

زيبايى، هنر و روابط بين انسان ها ارائه شده است.
  (subjective)ــورت ذهنى ــمه ها در اين باغ به ص زيبايى مجس
مطرح است، در صورتى كه عينى بودن(objective)  هنر و زيبايى، 
ــمه ها زمينه،  ــت. در اين مجس ــم اس يكى از ويژگى هاى مدرنيس
ــت و مخاطب در  ــيار مهم اس ــط و نوع نگاه به اثر هنرى بس محي
ــمه ها در باغ و بين  آن نقش مهمى دارد. زيرا با جابجا كردن مجس
ــاختمان موزه و فضاى بيرونى نوع نگاه به اثر متفاوت مى شود و  س
در اينجاست كه اهميت بستر و زمينه، نگاه مخاطب و مكمل بودن 

نقش آنها در هنر مشخص مى شود.
ــاختمانى مدرن با ويژگى هاى هندسى و  ساختمان موزه نيز س
ــه گفته معمار  ــت. ولى با وجود اين ب ــم اس خلوص گرايى مدرنيس
ــتانى رومن منبع  ــته كارفرما، ويرانه هاى باس آن رنزو پيانو و خواس
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www.dgapractice.com/papers/godby/nasher.pdf
www.nasher.duke.edu/press/RayNasherBio.pdf
www.chatham.edu/departments/artdesign

منابع

الهام براى طراحى بوده كه ديوارهاى قطور سنگى موزه يادآور اين 
ويرانه هاست.

در اين پارك رويكرد به تكنولوژى نيز وجود دارد و از تكنولوژى 
براى ايجاد نوعى خاك مقاوم با تحمل وزن مجسمه ها و فواره هاى 
ــت. اختالط خاك در باغ داراى سه اليه  ــوزنى استفاده شده اس س
ــيون تحمل مى كند و آب را به  ــت كه اين وزن را بدون فونداس اس

سرعت زه كشى مى كند.
اين مركز تركيبى از معمارى با طبيعت، باغ ـ  مجسمه و موزه اى 
ــمان باز شده است. وقتى كه ساختمان و باغ با  ــت كه رو به آس اس
ــاب بين درون و بيرون  ــت هنر كار مى كنند، تعادلى ن هم در جه
ــود. طراحى باغ و ساختمان تحت تأثير يكديگر بوده و  ايجاد مى ش

فرايند طراحى به صورت رفت و برگشتى است.
ــمه، طبيعى  ــى از مهم ترين توصيفات طراحى اين باغ مجس يك
به نظر رسيدن آن در عين منظرسازى مصنوعى است و همچنين 
ــش آثار در آن باعث ايجاد انگيزه براى بازديد دوباره و مرتب  چرخ

از اين مركز سبز در شهر مى شود.

مجسمه هاى قابل دسترس توسط بازديدكنندگان 


