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  :چكيده
مـسئولين امـرو دسـت    امـا  . اين روزها نقش مبلمان شهري در خدمت رساني به شهروندان هر شهر بر كـسي پـو شـيده نيـست         

اندركاران امور شهري معتقدند كه گذشته ازامرخدمات رساني، حفظ هويت و زيبـايي سـيماي شـهري نيـزاز اولويتهـاي بـااليي                       
 مشاهده مي شود با گسترش بي ضابطه بسياري از شهرهاي بزرگ وافزايش جمعيـت رفتـه رفتـه                   "چنانچه بعضا . برخوردار است 

اوضاع اجتماعي و پرداختن به امورسيماي  شهرها و ساماندهي آنها كمتر ازگذشته مـي شـود و                  تسلط مسئولين شهري به كنترل      
در . گاهي هويت حفظ سيماي بصري در زير پوشش عملكردها و پاسخ به نياز روزمره شهروندان به فراموشي سـپرده مـي شـود                      

وسـتاها و شـهرهاي كـوچكتر بـه شـهرهاي           بعضي موارد نيزبه جرئت مي توان گفت هجوم بي رويه و حساب نشده جمعيت از ر               
بزرگ و به ويژه كالن شهرها و در نتيجه نياز بيشتر به خدمات شهري مناسب، باعث به وجود آمدن سيمايي نامناسب و اغتشاش    

بطوري كه در بسياري از موارد براي پاسخ گويي به نياز شهروندان درامر خدمات شهري، دقـت                 .  درهويت و كالبد شهر مي شود     
  .اي سرعت شده و حفظ هويت و زيبايي به ويژه در مبلمان شهري قرباني نيازهاي مقطعي و نسنجيده روزمره شهرمي شودفد
 

    هويت شهري- مبلمان شهري -  زيبايي- فرهنگ -  سيماي شهر- طراحي شهري - خدمات شهري :كلمات كليدي
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... يك، گرانـي، اقتـصاد و نابـسامانيهاي زيـست محيطـي و              در عصر معاصر مشكالت كالن شهرها  فقط در ازدياد جمعيت، تراف           
بلكه ا نواع ناهنجاريهاي رفتاري،  مشكالت اجتماعي و فشارهاي روحي و رواني ناشي از سـيماي ناخوشـايند                   . خالصه نمي شود  

 " يقينـا .بصري نيز خود داليل كافي براي افزايش مسائل زندگي مدرن شهري و تنگ ترشدن عرصه  به جامعـه امـروزي اسـت             
آرامشي كه از نماي مناسب شهري در پي استفاده صحيح از مبلمان شهري حاصل مي شود بي تأثير در زندگي شهروند امـروزي                
نخواهد بود به گونه اي كه گاهي اين احساس،  خستگي را از انسان خسته از كـار وتـالش و هيـاهوي روزانـه  بـر گرفتـه و بـا                     

لذا تأثيري كه سيماي آرامش بخش شهري به او عطا كرده است پـشتوانه اي               .  ه اش مي كند   آرامشي پايدار ، تا درب منزل بدرق      

  .         معنوي براي ارتباط خانوادگي وبه ارمغان بردن اين حس به درون خانه مي شود
ري، به ويـژه در     با نگرشي اقتصادي و سودمندانه به اين مقوله نتيجه اي بدست مي آيد كه گاهي بسياري از طراحان مبلمان شه                   

كشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه،  در صدد به وجود آوردن سيمايي از شهر هستند كه آنها را به سود بيشتر برساند، و كمتر 
 "اگرچه گاهي ناچار به رعايت استانداردهاي شهري مي شوند اما بعضا          . به جزئيات و نيازهاي رواني، اجتماعي  جامعه توجه دارند         

لذا پرداختن به مسائلي همچون مبلمان شهري و تـأثير عملكـرد آن             . ت را قوانيني دست و پا گير و غير سودآور ميدانند          اين مقررا 
در سيما و هويت شهر را كاري عبث و يا حد اقل دست و پا گيرو غير سود آور مي دانند و به همين دليل حاضر نمي شوند بر سر              

درعصر حاضر سيما و نمايي از شهرمورد توجه است كه با طرحهاي بديع             .  دي كنند مسائلي همچون موارد ياد شده ريسك اقتصا      
و مدرن، رنگهاي گرم تند و تابلوهاي رنگارنگ نئون به همراه نورپردازيهاي شبانه، جذابيت خود را حفظ كرده و خود نمايي كنـد                       

  . روند ساكن شهرخواهد گذاردبي توجه به اينكه اين مبلمان طراحي شده چه تأثيري درذهن مخاطب شهري و شه
دراين مقاله سعي شده است با بيان نمونه هايي از مبلمان شهري موجود در داخل و خارج كشور، نوع استفاده آن و  تأثير به جاي               

  .  گذاشته بر محيط زيست را بيان كند
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  »نقش مبلمان شهري در هويت و سيماي شهري «
  

تـوان گفـت      يا به تعبيـري مـي     .  قابل بررسي است    در خور اهميت و     شهري و نقش آن در شهر از هر منظري         مقوله مبلمان 
با آنچه در چكيـده مقالـه آمـده اسـت، نقـش مبلمـان               . توان مورد كنكاش قرار داد      ميزواياي مختلفي     از نقش مبلمان شهري را   

 جامع   اين بررسي  ممكن است   گرچه بايد اذعان داشت     .  است  ذيل مورد بررسي و كالبد شكافي قرار گرفته        ديدگاههايشهري از   
 درخـور    فقط با اين حساب اين جمعبندي    .  ديگري نيز مطرح شود    عناوينتر در قالب      تواند به صورت گسترده      مي و كامل نبوده و     

ر است با همه كاسـتيها       كه اميدوا   همايش در نظر گرفته شده است       ارائه مقاله اي در     پاسخگويي به   محتصر به منظور   وقت و نياز  
  :مقبول افتاده باشد

  

  ي شهر و نياز شهروندان سيمانقش مبلمان شهري، - 

 مبلمان شهري، معلولين، جانبازان و سالمندان - 

 ها در مبلمان شهري نقش سمبلها و نشانه - 

 رابطه مبلمان شهري و آرامش ذهني و سالمت رواني - 

  ن شهريتأثير اقليم، مصالح، رنگ و ويژگيهاي هنري در مبلما - 
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  نقش مبلمان شهري، سيماي شهر و نياز شهروندان •
   

 از كاربردهـاي   اجزايي كـه گذشـته  . از عناصر تشكيل دهنده سيماي هر شهر، مبلمان آن شهر است   اي    بي شك قسم عمده   
آورند  ه وجود ميگيري عناصر بصري كه تصوير هر شهر را ب         طبعاً شكل . بخشند  د به زيبايي و انتظام شهر نيز سامان مي        وخاص خ 
كوين لينچ در كتاب سيماي شـهر از همـين اثـر و خـاطره و يـادي كـه از                     . گذارند  اي را براي هر بيننده در ذهن باقي مي          خاطره

هنـر طـراح آن اسـت كـه در كنـار      . ، مفصل صحبت كرده است)تصوير ذهني(ماند  سيماي يك شهر در ذهن بيننده به جاي مي      
به طوري كه شـهروند احـساس آرامـش و          . ياز شهروندان را برطرف كرده و سيماي زيبا به شهر بدهد          چيدمان اين ابزار و اجزاء ن     

نيمكت، تيرهاي چراغ برق، صندوق پست و اتاقك تلفن، تابلوها، فضاهاي سبز، آبنماها  و    . راحتي را در برخورد با آنها داشته باشد       
خـود  ) نه عالئم رانندگي(سياري از شهرها فقط تابلوهاي نصب نشده در ب. بسياري از اجزاي ديگر تشكيل دهنده اين نظم هستند        

توانند به دليل بي نظمي و اغتشاش و شلوغي سيما باعث به وجود آوردن تصويري نه چندان زيبا و آرامش بخـش                        به تنهايي مي  
  . در شهر شوند

      

      
بسياري بر روي اين موضوع كار كرده و به جزئيـات      امروزه در شهرهاي بزرگ و پيشرفته از جمله اروپا و امريكا كارشناسان             

 بـراي مبلمـان و       دهند و گاهي همان قدر كه طرحهاي جامع و تفصيلي شهري اهميـت دارنـد،                سيما و نماي شهري اهميت مي     
 را حـذف و  االمكان بسياري از تابلوهاي ايستاده راهنمايي و راننـدگي      كنند،  مثالً حتي     اي پرداخت مي    ويژهسيماي شهر نيز بهاي     
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كند جلوگيري از آشفتگي،      اولين كمكي كه اين حركت مي     . كنند  به جاي آن از خطوط و عالئم رنگي در سطح خيابان استفاده مي            
  . ي محيط استاغتشاش و ازدحام در ديد بيننده و شلوغ

  

      
  

 عمدتاً رفـاه و راحتـي و    شانماتدهند آنقدر است كه محور تصمي       اهميتي كه اين طراحان به نقش مردم و نياز شهروندان مي          
شود بگونه اي كه ديد بصري و به وجود آوردن نمايي توأم با تعادل الزم، راحتـي و آرامـش را بـراي                   آسايش ايشان محسوب مي   

شود عناصر مبلمان شهري نه تنها مزاحمتي براي رفت و آمد مـردم نـدارد                 به طوري كه مشاهده مي    .  آورد  ساكنين به ارمغان مي   
يد در بسياري ار مراكـز  شابمشاهده كرده  تا به حال  شايد . به كار گرفته شده است نيزدرست جايي كه مورد نيازشان هست     بلكه  

ديـده باشـيد      و يـا گـاهي  اسـت  محلي براي استراحت و يا نشستن افراد به ويژه سـالمندان در نظـر گرفتـه شـده           ،  عمده خريد 
 ي از  مـشكل   هيچ  با مي شود بدون اينكه     استفاده    در داخل غرفه ها    چرخهاي دستي   شهرهاي پيشرفته براي خريد از     بسياري از در

هاي به هم چـسبيده و        بنابراين نياز شهروندان و سيماي شهر و به وجود آمدن هويت شهري حلقه            . دنشو   مواجه   بابت رفت و آمد   
 به هركدام آسيب جدي و خللـي فـاحش          كند و عدم توجه و دقت        كه هريك ديگري را پشتيباني و تكميل مي        ندستهجدا نشدني   

  .  شهر خواهد بود نامناسبدر به وجود آمدن سيماي
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 مبلمان شهري، معلولين، جانبازان و سالمندان

  
اي به رابطه اجزاء و عناصر مبلمان شهري و نياز قـشري خـاص از جملـه معلـولين، جانبـازان و                       به دنبال بحث فوق اشاره    

گيرنـد و در بـه وجـود آوردن سـيماي             اي براي اين قشر در نظر مـي         د كشورهايي كه امكانات ويژه    كم نيستن   .شود  سالمندان مي 
، كانـات ماتـرين   توان گفت ابتداييمي به جرئت . آورند اي مستقيم بين نياز اين قشر و مبلمان شهري به وجود مي   شهرشان رابطه 

ياز اوليه اين قشر را براي حضور در جامعه و محـيط بـه وجـود                باشد كه ن  ) پرم(كم ارتفاع و سطح شيبدار مناسب       هايي    وجود پله 
به موقع به كمك اين نيازمنـدان       بايد  هايي كه      حتي گاهي دستگيره   نگهاي ويژه و يا نيمكتهاي مناسب،       گذشته از پاركي  . آورد مي
  .  نيز احساس مي شودبيايد

  
  

    
  

  
 در   جهـان سـوم    زده و درگير جنگ تحميلـي       جنگ از كشورهاي  بايد اذعان داشت كه كشور ما ايران نيز بسان بسياري            اما

ختمانهاي اصلي دولتـي    هنوز بسياري از سا    حتي ايجاد تعادلي بين طراحي مبلمان شهر و نياز اين قشر خاص موفق نبوده است و              
ور ايـشان در محـيط و    نتيجه حاصله به عدم حـض بتدايي تريندد اين افراد محروم هستند و ا از داشتن اولين امكانات براي تر نيز

قـم ايـن سـطور شـاهد بـوده اسـت در كـشورهاي اروپـايي حتـي در                    در حـالي كـه را     . شود   مي  منجر برآورده نشدن نيازهايشان  
برقي طراحي شده بود كه داراي سبد ويژه خريد بـوده    ) ويلچير(فروشگاههاي بزرگ عمومي براي اين قشر صندليهاي چرخداري         

ستن كودكـان داراي    تر اينكه حتي گاهي سبدهاي خريد براي نشـ          كرد و جالب    ها را فراهم مي     و امكان خريد و عبور از تمام غرفه       
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شايد بـه   . اي طراحي شده بود     محلي خاص بوده و شگفت اينكه فرزندان دوقلو نيز از قلم نيفتاده و براي ايشان نيز سبدهاي ويژه                 
رگ و مناسب است كـه سـبدهاي خريـد           از خود بپرسيم چه درصدي از فروشگاههاي بزرگ ما داراي پاركينگهاي بز             كه جا باشد 

 .  دسترسي دارد و يا چه تعدادي از آنها محلي براي سرگرمي و بازي كودكان دارندروها خودارنتا ك) وليتر(

  
  

 ها در مبلمان شهري نقش سمبلها و نشانه •

  
جـرا كـه    . سمبلها و نشانه هاي شهري در فضاها و مبلمان شهري از اهميت خاص و ويژه اي برخوردار است                   جايگاه بدون ترديد 

ـ ب و رسوم و سنتهاي مردم از اين گونه عالئم سر چشمه مي گير             بسياري از مسائل فرهنگي و آدا       نـشانه هـايي كـه بيـانگر         . دن

فـضاهاي بـاز   . خاطرات، مبارزات و دالوريهاي يك ملت است و تبلور عيني آن در يك سمبل و نماد شهري شكل گرفتـه اسـت              
زماني كه براي اسـتفاده     . ه به هم مي باشند    شهري، مبلمان شهري و حضور و استفاده ساكنين داراي يك رابطه مستقيم و وابست             

 استفاده مـي شـود، خـواه نـاخواه بـا مبلمـان               و پاركها  از اوقات فراغت و يا سپري كردن روزهاي تعطيل به اجبار از فضاهاي باز             
 و بـا    ردهشهر هستند كه خود نمايي ك      نشانه ها و سمبلهاي      اين و   برقرار مي شود   ارتباط تنگاتنگ     و عناصر موجود در آن     شهري

 نشانه   البته ديده مي شودگاهي    .حضورشان خاطرات گذشته را بيان مي كنند و يادآور تجربيات تلخ و شيرين گذشتگان مي باشند               

گـاهي  .  قرار گرفتـه انـد      در آن   كه  است جايگاهي موقعيتشان متناسب با     " معموال ها داراي ابعاد و ارزشهاي خاص خود هستند و        
جايگاه كشوري دارند و يا برخي ديگر در موقعيت شهري  ايفل در پاريس و يا ساعت بيگ بن در لندنچون برج آزادي در تهران، 

          .و يا منطقه اي قرار گرفته اند
 موقعيت سمبلها و يادمانها از جايگاه ويژه اي برخوردار است و به تناسب فرهنگ، سنن و آداب و رسـوم و بـا               ،  در طراحي شهرها  
لذا گذشته از ديـد بـصري و زيبـايي محـيط و     . در ارتباط با مبلمان شهري طراحي مي شوند كنين و شهروندان    توجه به رابطه سا   

خاطرات گذشتگان بـه حـساب      ياد آور بسياري از يادها و       و  منظر، نمادهاي شهري كه قسمي از مبلمان شهر محسوب مي شوند            
) از جمله امامزاده صـالح تهـران      (ه گاهي حتي يك درخت كهن       به گونه اي ك   .  با سنتهاي مردم عجين هستند     " عموما مي آيند،   

   .يادماني براي بسياري از مردم ساكن در آن محل است
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  آرامش ذهني و سالمت رواني،رابطه مبلمان شهري •

  
  خصوصيات و ويژگيهايي كه نام برده شد بايد سهم مهمي دربـه وجـود آوردن               لمان شهري عالوه بر   بديهي و روشن است كه مب     

گاهي شلوغي و اغتشاش عناصر چنان است كه نه تنها آرامـشي را بـه دنبـال      .  ذهني افراد داشته باشد     روحي و  آرامش و سالمت  
ندارد، بلكه باعث سر در گمي و آشفتگي شهروندان نيز مي شود به گونه اي كه انسان خسته از كـار روزانـه هـيچ رغبتـي بـراي          

شايد تا كنون كمتر به رابطه مبلمان شهري و آرامش رواني افـراد             .  مبلمان آن ندارد  نشستن و استفاده كردن از فضاي شهري و         
بـه هـر   .  خواهد داشـت صرانگي استفاده  شهروندان از اين عنتوجه شده باشد، اما به يقين اولين تاثيرات خود را در ارتباط با چگو        

م مختلف روبرو مي شويم خود به خود احساس نبود آرامش           جهت، زماني كه در يك بازار شلوغ و پر سر و صدا با تابلوهاي نامنظ              
  كه دقايقي را بياسـايند امـا       و آشفتگي را خواهيم داشت و يا وقتي در فضاي شهري كه براي استفاده ساكنين در نظر گرفته شده                  

 بـدين   .نخواهد آمـد   و آرامشي نيز بدنبال      رعايت بسياري از مسائل رواني شهري در آن لحاظ نشده است، احساس راحتي نداشته             
ترتيب، اين نيز هنر طراحان و دست اندر كاران مسائل مبلمان شهري است كه با چيدمان صحيح و استفاده بجا ضمن بـه وجـود       
آوردن محيط و منظر مناسب و عملكردي در خور استفاده ساكنين، به مسائل روحي، رواني و آرامش بخش محيط نيز توجه كافي 

      . داشته باشند
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  مصالح، رنگ و ويژگيهاي هنري در مبلمان شهريفضاي سبز، تأثير اقليم،  •
  

نقش هنرمندان و طراحان شهر و مبلمان آن در رابطه با استفاده از مصالح، عوامل اقليمي و عناصر هنري از جمله رنگها به كونه                        
 بديهي و روشن است كه اين هنر طراح است كه         .   مي شود   هويدا اي است كه در اولين نظر كنشها و واكنشهاي بر خاسته از آن            

 از چوب در محلي كه به جنگل نزديك است و يا سنگ در مكاني كه منطقه كوهستاني است و نظايري براي مبلمان منطقه اي، 
كمتر منظري در شهر است كه از اين عناصر بومي تهي باشد و اين ظرافـت مـورد تحـسين و ترغيـب                       . مشابه آن استفاده ميكند   

براي مثال در شهر همدان كه سنگ كوهستان نمونه اي از مبلمان و تزئينات              . راحان و مجريان مربوطه را بدنبال خواهد داشت       ط
ن همـين   نحـوه چيـدما    گرچـه    . همين حال را خواهد داشـت       و عنصري براي تزئين بلوار هاي آن است،          شهر محسوب مي شود   

 تا نماي سنگين و زمخـت آن را بـه تـصويري     و ظرافت الزم را مي طلبد  خود دقت   نيز سنگهاي صخره اي روي هم قرار گرفته      
  . آرام بخش و دوست داشتني تبديل نمايد

و من  "گذشته از آيات و احاديث و روايات،  . آب به عنوان يك عنصر ثابت، نقشي پررنگ و قوي در مبلمان و مناظر شهرها دارد
ضـمن اينكـه تعيـين جايگـاه     . مبلمان شهري شاخص و تعيين كننده مـي نمايـد  استفاده از آن در مناظر و      " الماء كل شيء حي   

در همين رابطه الزم است به فضاهاي سـبز، و          . آبخوري ها و شيرهاي شستشو و فضاهاي سبز نيز اهميت الزم را دارا مي باشند              
 است اما حد اقل بايـد مختـصر بـه           اگر چه باز كردن اين مطلب از حوصله اين مقاله خارج          . درختان در مبلمان شهري اشاره كرد     

 در طراحـي محـيط و       وبكارگيري انواع رنگها، به ويژه رنگهاي گرم و بخـصوص رنـگ سـبز،              نقش اساسي سبزينه و فضاي سبز     
به درستي كمتر مكاني است كه براي نشستن افراد در نظر گرفته شده باشد ولي فاقد گل، گيـاه                   . منظر و مبلمان شهري پرداخت    

 در تلفيق با ساير اجزا بر انسان دارد خود به خود بـر آورنـده                 به خصوص گلهاي معطر رنگي،     تاثيري كه اين عناصر    .و چمن باشد  

آن اقليم همـراه   حتي در كشورها و مناطق گرمسير نيز از گل و گياه و درختهاي ويژه    . محيطي آرامش بخش و دلپذير خواهد بود      
 پر باران و معتدل از جمله شمال ايـران،     ،در مناطق خوش آب و هوا     .  مي شود  با صرفه جويي آب و سيستمهاي قطره اي استفاده        

 اصل طراحي و چيدمان عناصر خدمات شهري به دست           به صرف اقليم و طبيعت     اما نبايد . از اين نعمت بهره كافي برده مي شود       
ز شهرهاي شمالي كشورمان بـه ايـن     خوشبختانه در بسياري ا   . ، اگرچه طبيعت زيبايي خاص خود را داراست       فراموشي سپرده شود  

نكته توجه الزم مي شود بطوري كه براي مبلمان شهري بسياري از پاركها و بوستانهاي منطقـه اي از امكانـات محلـي و بـومي           
به نقش رنگ، جنس مصالح مـورد نيـاز و          بر استفاده   در آخر   . استفاده مي شود كه هم مقرون به صرفه و هم مناسب و زيبا است             

 در مبلمان شهر ها تاكيد مي شود چرا كه اعتقاد بر اين است كه مي توان براي به وجود آوردن مبلماني                      حلي و بوم آورد   عناصر م 
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مناسب و محيطي آرامش بخش از ساده ترين و ابتدايي ترين امكانات محلي فضاي دلچسب و مفيدي براي شهر وندان به وجود                
  .آورد
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 نتيجه گيري

  

  . را بدنبال داشته باشد محيطيد زيبايي بصريمبلمان شهري با -1

خدمات شهري و عناصر آن بايد داراي چيدماني باشد كه عالوه بر كاربري و خدمات رساني مناسب،  آرامش روحي و                      -2
 .رواني ساكنين را نيز فراهم كند

 – پيـر    – مـرد    – زن   :مبلمان شهري بايد به گونه اي طراحي شود كه امكان استفاده براي همه اقشار جامعه اعـم از                  -3

 .فراهم آيد. ...  معلول و جانباز –جوان 

براي داشتن مبلمان و خدمات شهري خوب مي توان با سليقه و طراحي صحيح، هنرمندانه از امكانات محلي و مصالح  -4
 .بومي بهره الزم را برد

ائل اقليمـي نوجـه ويـژه        رنگها و مـس     جنس مصالح ،     در طراحي مبلمان شهري، بايد به نكات ظريف هنري از جمله           -5
  .داشته بهره الزم را برد
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