ARTHIBITION BLOG
ﺳﺎزه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺳﻪ رﻧﮓ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد :اﻟﻤﺎن ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزهای ،ﻻﺟﻮردی و اﺧﺮاﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﻪ رﻧﮓ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﺰاده ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎزه ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ وﺳﻂ ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺳﻪ رﻧﮓ ،ﻓﯿﺮوزه ای ،ﻻﺟﻮردی و اﺧﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ رﻧﮓ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎن ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮرﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آرام ﺳﺎزی ،ﺗﻠﻄﯿﻒ
ﻓﻀﺎ و اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ در ﻃﺮح ﻣﺤﻮر اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻫﺪاف و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﻨﺼﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺪان ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﮔﻨﺒﺪ وﺳﻂ ﻣﯿﺪان را ﺑﻪ اﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﻮر ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ ﺣﺬف زواﺋﺪ ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی آرام ﺑﺮای
ﺗﺮدد ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻓﺰود :ﮔﻨﺒﺪ وﺳﻂ ﻣﯿﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽ ﺳﺒﺰ ﻓﯿﺮوزه ای ،ﻻﺟﻮردی و آﺟﺮﻫﺎی اﺧﺮاﯾﯽ رﻧﮓ
ﺑﺮروی ﺟﺪاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎن ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺰاده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻤﻊ آوری ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ درﻣﻮرد
اﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﻃﺮﺣﯽ وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺷﻮرای ﻫﻨﺮی و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺪف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﻮر آرام ﺳﺎزی و ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻣﯿﺪان ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه
ﺳﺎزه وﺳﻂ ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ از ﯾﮏ اﻟﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﻤﺎن
ﺷﻬﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ اﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮی در دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﺮو اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ در
وﺳﻂ ﻣﯿﺪان وﺟﻮد داﺷﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻧﻮع اﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻬﻢ زدن آراﻣﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ را ﮐﻪ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮی اﯾﺮاﻧﯽ _ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺳﺒﺰ ﻓﯿﺮوزه ای ،ﻻﺟﻮردی و اﺧﺮاﯾﯽ ﺳﻪ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺰ ﻓﯿﺮوزه ای ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻻﺟﻮردی ﭼﻬﺮه ای از واﻗﻌﯿﺖ ،ﭘﺎﯾﺪاری و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺑﺪی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و رﻧﮓ اﺧﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺑﻠﻨﺪ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻓﻀﺎ را آرام ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻓﻀﺎ را ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آرام ﺳﺎزی و ﺣﺬف زواﺋﺪ ﺑﺼﺮی ﻣﺤﻮر اﻧﻘﻼب اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1393ﺷﺮوع و ﻣﻬﺮﻣﺎه 1394ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﭘﺮوژه  1683ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزه ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﺳﻮده ﭘﯿﺮاﯾﺶ 21340 ،ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ
ﺗﮑﺴﭽﺮ 5670 ،ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎری ﺟﺪاره4700 ،ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ و ﺳﺎب ﻧﻤﺎﻫﺎی آﺟﺮی29800 ،ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺘﺴﺸﻮ و
ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در آرام ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﻣﺖ ﺳﺮدر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻧﺼﺐ  419ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ1732ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ  321ﺑﺎب ﮐﺮﮐﺮه ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای 1940ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﻘﺎﺷﯽ
و دﯾﻮارﻧﮕﺎره ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ،ﻧﻮاراﯾﯽ ﺳﺮدر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪه ﭘﺎرس ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﻬﻤﻦ و اﺟﺮا و ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎده
روﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻟﻢ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف آرام ﺳﺎزی ،ﺣﺬف زواﯾﺪ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﭼﻬﺎرراه وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺬف زواﯾﺪ ﺑﺼﺮی و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺰاده درﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎد ﺣﺠﻤﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب در ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان ،اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی ﺣﻔﻆ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

