طراح :امین مرشدزاده

طراحی المان شهری میدان قیام ( یادمان شهید محسن حججی)

طراحیالمانشهری
میدانقیام
(یادمانشهیدمحسنحججی)
مقدمه:
طرح حاضر به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید محسن حججی یکی از نماد های قیام حق در مقابل
باطل طراحی شده است.
ساختار طراحی شده تمامی ویژگی های طراحی یک المان برای میدان را در بر دارد .هرچند طراحی حاضر
تطابق چندانی با موضوع طراحی ندارد ولی با نگاهی عمیق می توان با اجرای این اثر نام شهید حججی را ماندگار ساخت.
امید است طرح ارائه شده به در مجموعه طرح های ارسالی گنجانده و مورد بررسی قرار گیرد و مورد تایید قرار
گیرد تا بتوانم از این طریق دین خود را به شهدا ادا کنم.

خصوصیات کلی طرح
.1

اشاره مستقیم به نام شهید حججی( در  4نمای اصلی)

 .2ایجاد مفهوم مدافعین حرم با شبیه سازی دو دست و گنبد حرم با نام شهید حججی(در  4نمای اصلی) (حرف"ح
"و "ی" برای ایجاد مفهوم دو دست و حروف"ج " برای شبیه سازی مفهوم گنبد حرم)
 .3ایجاد مفهوم به خاک افتادن شهدا به منظور پاسداری و استوار ماندن حرم های مطهر(در  4نمای اصلی)(برای
ایجاد این مفهوم نام شهید حججی با 09درجه چرخش به صورت خوابیده نوشته شده و قسمت وسط نام شهید حججی گنبد
حرم را ایجاد کرده است)
 .4ایجاد نماد گل الله نماد شهدا (در  4نمای فرعی) ( حروف"ح" چرخیده شده  4طرف المان این مفهوم را القا خواهند کرد).

 .5ایجاد قرینه سازی در المان ایجاد شده با دید کامال مشابه از  4نمای اصلی به منظور اجرا در میادین.
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 .6ایجاد آبنماهای بلند در طرح و همگرایی نقوش هندسی در کف و سکوها به منظور ایجاد تعامل با بیننده
و فراخوانی وی به منظور حضور در مرکز المان
 .7پرهیز از طرح های انتزاعی و قابلیت اجرای کامل
 .8بهره گیری از خط نستعلیق در طراحی المان
 .9بهره گیری از نقوش هندسی واسالمی (خصوصا ستاره 8پر) در کلیات و جزئیات طرح
 .11توجه به محاسبات اجرایی و مهندسی در تمامی جزییات و کلیات طرح
 .11توجه به تمام جزییات اجرایی میدان شامل آبنما ،فضای سبز ،فضای استراحت ،محل پیاده روی دور میدان،
مسیرهای عبوری و ...بدون به هم زدن هماهنگی با کلیت طرح و رساندن نقوش و فضاها به دایره

بخش های اصلی طرح
 -1المان اصلی شهید حججی
 -2بخش پایین المان
 -3میدان اطراف المان

 -1المان اصلی شهید حججی
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اشاره مستقیم به نام شهید حججی( 4نمای اصلی)

قسمت اصلی طرح ارائه شده المان اصلی شهید حججی می باشد که با اندکی توجه این خط نوشته به راحتی قابل خواندن می
باشد .برای اینکه امکان خوانایی در طرح از دوطرف وجود داشته باشد باید قرینه سازی در نوشته ایجاد گردد .تنها راه برای ایجاد قرینه
سازی در نوشته شهید حججی این است که نام به صورت افقی نوشته شود .با کمی تغییر در نحوه نوشتن حروف می توان این قرینه
سازی را به نحو مطلوبی ایجاد کرد.
برای این کار باید حرف "ح" را به صورتی نوشت که زمانی به صورت قرینه دیده می شود حرف "ی" خوانده شود .هرچند در
طراحی می بایست دقت زیادی لحاظ گردد به دلیل اینکه نقطه عطف خوانایی نوشته حرف "ح" می باشد .چنانچه حرف "ح" به
درستی طراحی شود و برای بیننده خوانایی کامل را داشته باشد با فهم آن توسط بیننده خطوط موجود درون المان را دنبال خواهد
کرد و کلمه حججی را به صورت کامل خواهد خواند .به همین دلیل در طراحی حرف "ح" دقت زیادی صورت گرفته و از شیوه های
خط نستعلیق تا حد امکان بهر ه برده شده است که بتواند هویت و وظیفه اصلی خود را درون طرح ایفا کند .البته حرف "ح" در المان
دو نقش دیگر نیز ایفا می کند که ارائه دیگر مفاهیم نیز در طراحی آن تاثیرگذار بوده است.
حروف"ج" به منظور قرینه سازی در طرح می بایست به صورت قرینه یکدیگر نوشته شوند .نقطه های حرف"ج" اگر در قسمت
پایین قرار گیرند به دلیل قرینه سازی یکی تبدیل به "خ" خواهد شد .برای پرهیز از این اتفاق بهترین مکان ممکن برای قرار گیری
نقاط در مرکز طرح قرینه سازی شده است که مکان اصلی قرار گیری نقاط را تامین خواهند کرد .یعنی مکانی باالی حروف"ج" و
دقیقا مابین آنها.
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تمامی این تغیی رات و اصالحات برای این صورت گرفته که المان مورد نظر عالوه بر اشاره مستقیم به نام شهید حججی قابلیت
قرینه سازی و خوانایی صحیح از  4طرف را داشته باشد و بهترین المان نوشتاری را برای قرارگیری در وسط میدان را ایجاد نماید.

مراحل اولیه طراحی المان
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ایجاد قرینه سازی برای اجرا در میادین

چنانچه مالحظه گردید تمامی نکات ارائه شده در دو وجه برقرار می باشند با کمی اصالح می توان طرح را به گونه ای ارائه کرد
که دید صحیحی در  4وجه داشته باشد و بهترین ساختار برای اجرا در وسط میادین ایجاد نمایند.
برای رفع این نیاز حروف"ج" به گونه ای طراحی شده اند که درحقیقت برشی از یک گنبد می باشند .هر حرف "ج" به دو
قسمت تقسیم می شود .یعنی برای ایجاد  8حرف "ج"  61ستون نیاز خواهیم داشت .در حالی که با برش مناسب گنبد می توان در
دید  3بعدی ستون ها را به گونه ای ایجاد کرد که وجه کناری آنها قسمت اول حرف"ج" و وجه خارجی آنها قسمت دوم از یک حرف
"ج" دیگر را ایجاد کند .در حقیقت با این کار با  8ستون برش خورده از گنبد  61قسمت از  8حرف "ج" را ایجاد خواهیم کرد و
همچنین به ترکیب صحیحی از گنبد خواهیم رسید.
حرف "ح" در حقیقت بگونه ای است که در یک دید وجه کناری آن "ح" و در دید مخالف وجه مخالف آن حرف"ی" را تشکیل
خواهد داد .برای ایجاد دید صحیح در  4نمای اصلی می بایست  4حرف "ح" را در  4وجه المان قرار داد که  4حرف "ح" و "ی" را
به نحو مطلوبی ایجاد نماید .با این کار در هر وجه  3حرف "ح" دیده خواهد شد .حرف "ح" سمت چپ به خوبی نقش خود را ایفا
خواهد کرد .حرف "ح" سمت راست نیز به خوبی نقش حرف "ی" را ایفا خواهد کرد .ولی حرف "ح" وسط همانند ستونی دیده خواهد
شد که دید نوشتاری و امتداد خطوط در کل نوشته حججی را دچار تزلزل خواهد کرد .برای رفع این مشکل بهترین کار این است که
قسمت وسط حرف"ح" حذف شود و توسط نقوش هندسی با رنگ متفاوت کار شود .با این کار هم امتداد خطوط نوشتاری حججی
حفظ خواهد شد و همچنین همگرایی معناداری با نقوش هندسی درون گنبد ایجاد خواهد گردید.
با این اصالحات به خوبی می توان طرحی قرینه با قابلیت خوانایی از دو وجه به طرحی با قابلیت خوانایی از  4وجه به منظور
استفاده در میادین تبدیل نمود.
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ایجاد قرینه سازی در
المان

تقسیم حرف "ج به دو
قسمت برای ایجاد ستون
های سازه

ایجاد خاصیت قرینه سازی در طرح
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ایجاد مفهوم مدافعین حرم( 4نمای اصلی)

برای اجرای این مفهوم اولین چیزی به ذهن انسان خطور می کند گنبد حرمی است که دو دست دردو طرف گنبد از آن محافظت
می کنند.
خوشبختانه ساختار نوشتاری نام حججی به گونه ای است که به راحتی می توان این مفهوم را درون آن ایجاد کرد برای این
هدف کافیست ارتفاع نوشتاری دو حرف "ج" قرینه سازی شده را کمی بیشتر کرد که گنبد به خوبی نمود پیدا کند و بین دو حرف"ج"
می بایست به هم متصل شود به گونه ای که هم خوانایی نام حججی از دست نرود و هم گنبد بیشتر ساختار یک گنبد را پیدا کند.
برای رفع این نیاز از نقوش هندسی اسالمی مابین دو حرف "ج" بهره برده شده است که با کاشی کاری تفاوت رنگی مطلوبی ایجاد
خواهد کرد ،شکل گنبد را اصالح خواهد کرد و تزلزلی در خوانایی نام حججی به وجود نخواهد آورد.
برای ایجاد مفهوم دست و برای اینکه حرف "ح" بیشتر شبیه به دست شود ناچار می بایست ساختار نوشتاری حرف "ح" را
کمی تغییر داد و آن را کمی کشیده نوشت تا دست ها به وضوح دیده شوند .در طراحی حرف "ح" دقت بسیار زیادی صورت پذیرفته
که هم خوانایی خود را از دست ندهد و هم نماد دست که یکی از مفاهیم اصلی طرح می باشد دچار تزلزل نشود.
نقوش هندسی مابین دو
حرف "ج"
شبیه سازی دو دست در
المان باحرف "ح" و
"ی" نام شهید حججی
که به صورت کشیده
نوشته شده است

شبیه سازی گنبد با دو
حرف "ج" نام شهید
حججی

4

طراح :امین مرشدزاده

طراحی المان شهری میدان قیام ( یادمان شهید محسن حججی)

ایجاد مفهوم مدافعین حرم با شبیه سازی دو دست اطراف گنبد
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ایجاد مفهوم شهادت شهید حججی( 4نمای اصلی)

چنانچه اشاره شد برای رسیدن به قرینه سازی در نام شهید ححجی این نام به صورت خوابیده نوشته شده است .با کمی ظرافت
می توان نام شهید حججی را به خود شهید حججی تشبیه کرد و خوابیده نوشته شدن آن به خوبی به خاک افتادن و شهادت وی را
بیان خواهد کرد و با تشکیل گنبد از اجزای وسط نوشته می توان به خوبی این مفهوم را برداشت کرد که حججی و حججی ها به
خاک افتاده و به شهادت رسیده اند ولی با اجزای بدن و خون خود باعث پایداری و صالبت حرم های مطهر معصومین گشته اند.

اشاره به شهادت و به خاک افتادن شهید حججی با چرخش  09درجه در نام نوشته شده
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ایجاد نماد گل الله از نمادهای اصلی شهادت (در  4نمای فرعی)

در مفاهیم ایران دو نماد سرو و گل الله به راحتی و وضوح مفهوم شهادت را بیان می کنند .با کمی ظرافت و نکته بینی در 4
نمای فرعی توسط حروف "ح" چرخیده دور گنبد به خوبی می توان این مفهوم را برداشت کرد.
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ایجاد نماد گل الله در  4نمای فرعی المان
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استفاده کاربردی از المان و ایجاد المانی با خاصیت تعامل با بیننده

در طراحی المان ارائه شده سعی بر آن بوده که از قابلیت های طرح به گونه ای بهره برداری شود که بیننده از دور فقط به المان
نگاه نیندازد و از کنار آن عبور کند بلکه باید ویژگی هایی داشته باشد که بیننده را به سمت خود فرا خواند و ترغیب به حضور در
مرکز المان گردد .در این المان نقوش هندسی مابین حروف "ج" و حروف "ح" المان در حقیقت آبنما هایی هستند که از باالی
گنبد و دستان المان جریان پیدا کرده و با ارتفاعی بلند و صدای آب بیننده را به سمت خود فرا خواهند خواند و طراوت و حس
دلنشینی را با حضور در مرکز المان به بینن ده القا خواهند کرد و در پایین در حوضی هشت ضلعی گرداگرد المان به همگرایی خواهند
رسید ..پشت نقوش هندسی شیشه هایی است که اجازه نفوظ آب به قسمت های داخلی المان را نخواهند داد .البته باید به این نکته
اشاره کرد که بنا به تدابیر مربوط به نگهداری و نظافت المان می توان از آبنماهای باالی گنبد و ارتفاعات باال صرف نظر کرد و آب از
ارتفاعی خاص پایین بیاید که هم حس مطلوب را به بیننده القا کرده و هم مشکالت مربوط به نظافت و نگهداری را کاهش دهد.
از نقوش هندسی پایین گنبد و تغییر ارتفاع آنها بیننده را دعوت به حضور در مرکز المان خواهد کرد که در بخش مربوطه به
تفصیل توضیح داده خواهد شد.

6

طراح :امین مرشدزاده
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آبنماهای دیده شده در
المان

استفاده کاربردی از المان و ایجاد تعامل با بیننده

 -2بخش پایین المان
بخش پایین المان در حقیقت از دو هشت ضلعی منظم و یک حوض هشت ضلعی گرداگرد المان تشکیل شده است که هشت ضلعی های
باال با اندازه ها و ارتفاع های متفاوت سکوهای نشستن ،پله ها و  ...را ایجاد کرده اند که به تفصیل به ارائه جزییات خواهیم پرداخت.
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هشت ضلعی باال

این قسمت قلب المان است که از اهمیت باالیی برخودار است به دلیل وجود فضای نه چندان وسیع از تغییر ارتفاع های بی مورد
پرهیز گردیده است و یک سطح صاف بدون پیچیدگی حجمی ارائه گردیده است .درنقوش هندسی درون آن از یک ستاره  8پر با
متعلقات آن بهره برده شده است که مفهوم همگرایی را در حس بیننده القا خواهد کرد که با رسیدن به یک درخت سرو به عنوان
نماد شهید حججی به مقصد خواهد رسید.
نماد ستاره هشت پر در کلیه مجموعه به این دلیل استفاده شده که اصیل ترین نماد هندسی اسالمی در طراحی های اسسالمی
می باشد و همچنین طبق استوره های گذشتگان عدد  1نماد زمین  7انسان و  8نماد خدای یکتاست و با این مضمون سعی بر آن
بوده که این همگرایی با یک ستاره  8پر که نمادی از خداست پایان پذیرد.
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در رنگ بندی و انتخاب متریال هشت ضلعی باال از رنگ های مخالف نسبت به بقیه قسمت های مجموعه استفاده شده که با
این تفاوت معنا دار سعی بر آن بوده که در ذهن بیننده تفاوت و اهمیت حضور در قسمت وسط و قلب المان ایجاد گردد.
انتخاب ستاره هشت پر با متعلقات به این دلیل صورت پذیرفته است که گوشه ستاره  8پر و دنباله شمسه مکان مناسبی برای
قرارگیری ستون های گنبد فراهم نخواهند کرد ولی در  1ضلعی های نامنظم خارجی به دلیل نزدیک بودن به مربع بهترین مکان را
برای قرارگیری ستون ها فراهم خواهند کرد بگونه ای هیچ یک از حاشیه های نقوش هندسی در زیر ستون ها قرار نخواهند گرفت.
ارتفاع این  8ضلعی نسبت به  8ضلعی پایین بگونه ای در نظر گرفته شده است که دور تا دور  8ضلعی سکوهایی طبیعی بر
اساس طرح برای نشستن مخاطبین فراهم گردد که مزاحمتی برای دیگر مخاطبین ایجاد نکرده و نیاز به استفاده از نیمکت هایی
جهت نشستن در مرکز المان که سطح باالی طرح را شلوغ و دید بیننده از کلیت طرح هندسی مخدوش خواهد کرد برطرف سازد.
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هشت ضلعی پایین

این هشت ضلعی با متریال و رنگ مخالف هشت ضلعی باال طراحی گردیده است .نقش های هندسی درون این قسمت امتدادی
از نقوش هندسی هشت ضلعی باال هستند که همخوانی این بخش با بخش باالیی با وجود تغییر متریال و رنگ به نحو مطلوبی حفظ
گردد .در این قسمت از نقوش هندسی موجود به نحو مطلوبی برای تعریف مکان پله ها و مسیرهای عبوری بهره برداری شده است که
مسیر مخاطبین را مشخص می کند تا مزاحمتی برای کسانی که روی سکوها نشسته اند ایجاد نشود و بلعکس .همچنین حاشیه ها و
تغیر رنگها به نحو مطلوبی مکان های با ارتفاع سطح متفا وت را به ببینده گوشزد خواهد کرد که امکان ندیدن تغییر سطح ها را به
میزان بسیار باالیی کاهش خواهد داد.
همانند هشت ضلعی باال  1ضلعی های نامنظم انتهایی نقش هندسی بهترین مکان برای قرار گرفتن ستون های خارجی المان را
مشخص خواهند کرد بدون اینکه هیچ یک از حاشیه ها در زیر پایه های ستون قرار نگیرند 4 .شش ضلعی که ستون روی آنها قرار
نخواهد گرفت به صورت سکوهایی باالی حوض مکانی مطلوب برای استراحت مراجعین فراهم خواهد کرد که به جهت تعریف صحیح
مکان های عبوری مزاحمتی برای دیگر مراجعین ایجاد نخواهد شد.
تمامی پله های مجموعه در این قسمت دیده شده و از استفاده تک پله بدلیل خطر آفرینی پرهیز شده است.
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حوض هشت ضلعی گرداگرد المان

آب ابنماهای موجود در المان با یک ساختار پله پله هماهنگ با پله های موجود در هشت ضلعی پایین درون این حوض جمع
شده و مجددا پمپاژ خواهد شد .این حوضچه به منظور زیبایی بیشتر بدون هیچ ارتفاعی درون کار دیده شده است که هشت پل بدون
هیچ تفاوت ارتفاعی با سطح اصلی از روی آن عبور خواهدکرد .در حقیقت با ایجاد این حوضچه گرداگرد المان سعی برای بوده که
مفهوم از آب گذشتن و پاک شدن برای رسیدن به وحدت و وصال در مرکز المان القا گردد.
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سطح صاف مجموعه با
متریال و رنگ مخالف

درخت سرو در قلب المان

ایجاد طبقات آبنما

ایجاد سکو جهت نشستن

حوض هشت ضلعی گرداگرد
مجموعه

محل قرارگیری صحیح

پله های مجموعه ومسیر
تردد مراجعین

پل های مسطح روی

ستون ها ی المان

حوض هشت ضلعی

 -3میدان اطراف المان

برای تکمیل طرح المان شهری نیاز بر آن است که میدانی همگرا با المان طراحی شده ارائه گردد که خصوصیات کلی طرح را حفظ
کند .البته این نکته حائز اهمیت است که طراحی این میدان به گونه ای صورت پذیرفته است که مطابق با مساحت میدان اصلی می توان
طرح مورد نظر را اصالح کرد و حتی می توان در صورت کم بودن مساحت میدان از آن صرف نظر نمود.
در طراحی میدان ارائه شده سعی شده از طرحی جدید از ستاره هشت پر استفاده شده به این صورت که یک ستاره  8پر در وسط
قرار گرفته و 2ستاره هشت پر نامنظم در اطراف آن قرار گرفته است .با این کار سعی بر آن بوده که همگرایی با اصالح ساختار به خوبی
در طرح ارائه شده نمایان گردد .همچنین به تنهایی هارمونی بسیار مطلوبی از لحظ دیداری برای بیننده ایجاد خواهد کرد.
این ستاره ها و ترکیب آنها مسیر های حرکتی به سمت مرکز المان ،مسیر حرکتی دور میدان ،مکان های فضای سبز ،مکان های
استراحت و  ..را به نحو مطلوبی تعریف خواهد کرد .همچین همگرایی بسیار دلنشینی با مجموعه ارائه شده برقرار خواهد کرد.
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در طراحی میدان سعی بر آن بوده که از هیچ تغییر ارتفاع سطحی استفاده نشود .تا در صورت نیاز به استفاده میدان به عنوان محل
نمایش ،اجتماع و  ...کاربری مطلوبی را ایفا نماید.
هر فرد بر اساس خصوصیات ذاتی ترجیح می دهد نزدیکترن مسیر را برای رسیدن به هدف انتخاب کند .در صورتی که فضای سبز
طراحی شده مسیر مستقیم فرد را دچار تغییر کند بدلیل این خصوصیات ذاتی بعضی از افراد ترجیح خواهند داد از میان فضای سبز عبور
کنند .برای پرهیز از این مشکل مکان فضاهای سبز بگونه ای در نظر گرفته شده است که مسیر عبوری بینندگان از بیرون میدان تا مرکز
المان بدون هیچ پیچ و خمی در یک مسیر مسقیم قرار گیرد..
بدلیل اینکه این المان برای وسط میدان که عمدتا گرد می باشد طراحی شده ،نقوش اسلیمی درون طرح بدون اینکه
بیننده متوجه آن شود به دایره خواهد رسید و یک حلقه کامل را دور میدان ایجاد خواهد کرد .بدین صورت که با تبدیل ستاره  8پر به
 61پر عالوه بر تعریف مسیرهای عبوری و فضای سبز نزدیکترن حالت برای تبدیل آن به دایره را فراهم خواهد کرد.

مسیر حرکتی مسطح دور میدان

ستاره های هشت پر نامنظم

ستاره هشت پر منظم

مسیر مستقیم از ورود تا مرکز المان

رندر های نهایی طرح
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