
  هاي گوناگون رنگ آرامش با محدوديت

 
   :نسب  معصومه جوادي -زيباسازی

 
 ترين فعاليت شهرداري است آرايي شهر بعد از ارائه خدمات شهري، چشمگير رهزيباسازي و چه

هـاي   طـرح  هـاي رنگـي،   هاي شهري، آراستن شهر به نور چراغ متنوع و مداوم مبلمان و المان آميزي رنگ
از آارهـا و نمـود زيباسـازي     ها، تنها بخشي هاي نصب شده در ميدان نقاشي شده بر ديوارها، مجسمه

ظـاهري منطقـه در يـك سـال گذشـته، بـه تغييـرات         با نگاهي درست به حـال و هـواي  . تنددر شهر هس
 .اشاره آرد توان بسياري در محيط شهري مي

اداره زيباسـازي و   هـاي خـوب مهنـدس ايـرج بلـوري رئـيس       هـا مرهـون تـالش، آـار و ايـده      ايـن دگرگـوني  
م آردن فضاهاي منطقـه دارد، امـا   و آرا هاي بسياري براي آراستن مهندس بلوري ايده. همكارانش است

گو نشـستيم تـا    و با او به گفت .دهد اجازه آار زياد به او نمي بافت فرسوده و محيط تنگ فضاي دروني آن
 .هايش براي منطقه بدانيم زيباسازي شهر و دغدغه از نگاهش به

مهندسـي فـضاي   . اسـت   در شـهر تبريـز  ١٣٣٧باسابقه رئيس زيباسازي آشنا شويم ايرج بلوري، متولد  
وارد حـوزه امـور شـهري در شـهرداري      69 سبز را از دانشگاهي در ترآيه دريافـت آـرده و از اواخـر سـال    

  :هاي مختلفي داشته پيوسته با شهرداري سمت  سال آار١٨در طي . تهران شده است

، در ايـن  ١٠منطقـه   ، رئـيس زيباسـازي  ٦، جانـشين شـهردار منطقـه    ٦شهردار نـواحي مختلـف منطقـه    
هاي طـوالني فعاليـت    در سال. گذرانده است هاي مختلف مديريت شهري را هم ها در آنار آار دوره سال

هاي خـدماتي، تـدارك و     محل آردستان، احداث فضاهاي شهري، پارك، ، براي احداث بزرگراه٦در منطقه 
بلـوري   دسمهنـ .هاي مرآزي شهر براي اجراي مراسم خاص، تالش زيادي آرده است ميدان سازي آماده

فعاليـت پيگيرانـه خـود را تـا آنـون       ،٨٧با به عهده گرفتن رياست اداره زيباسازي منطقه در شهريور سال 
 .ادامه داده است

از ايـن   . روح شـهر هميـشه بـا مـديران زيباسـازي بـوده اسـت                دغدغه تعديل ظاهر خشك و بـي       •
 .دغدغه و اهميت زيباسازي در شهر بگوييد

هاي بصري و صوتي در اين  آلودگي .است ت و بافتي انبوه و تا حدي آشفتهتهران شهري بزرگ، با جمعي
. تغيير نماهاي شهري و جلوه زيبا بخشيدن در آن بسيار ضروري است بنابراين نياز به. شهر بسيار است

شـهر و   فضاها، نورپردازي و طراحي صحيح همه در خدمت آرامش بخشيدن به پوستر بيروني آميزي رنگ
 .استروحيه مردم 

 آنند؟ اين زيباسازي چگونه به آرام آردن روح و روان مردم آمك مي •

. آنـد  تحمل آدمي را آم مـي  ها همه، قدرت فشارهاي روزمره زندگي، تراآم جمعيت و ماشين در خيابان
هـاي تيـره و نابجـا احاطـه شـده باشـد،        دارند، با رنگ برمي حاال اگر فضايي هم آه شهروندان در آن قدم

هـم   شود، بلكـه شـادي را   ها آم مي آميزي سنجيده، نه تنها تنش اما با رنگ. شود مي دبرابرفشارها چن
 .اهميت دارد آميزي شهر بسيار شود به وجود شهرنشينان تزريق آرد و در اين ميان رنگ مي

   آميزي شهر چه معيارهايي مدنظر داريد؟ براي رنگ •

ترافيكـي و سـوم    هـاي   شـهري، دوم رنـگ  هـاي  اول رنـگ . شـود   دسـته تقـسيم مـي   ٣رنگ در شـهر بـه   
هاي گرافيكي نقش دارند آـه بيـشتر    طرح هاي شهري در نقاشي ديواري و رنگ. هاي فضاهاي سبز رنگ

هاي ترافيكي به عالئم ترافيكي و مسيرهاي عبور  رنگ. هستند در خدمت رساندن مفهوم طراحي شده
  .هستند ها مربوط ماشين



. را در حين راننـدگي بـر هـم بزننـد     لت هوشياري براي راننده، نبايد تمرآز اوها عالوه بر ايجاد حا اين رنگ
الـشعاع قـرار داده و بيننـده را از آن     نبايد فـضاي اصـلي را تحـت    هاي به آار رفته در فضاهاي سبز نيز رنگ

  .رنگ است تر از ديدن يك سطل زباله قرمز ديدن گل و گياه مهم .جدا آنند

 شود؟ ين دقت نظر اعمال ميدر مورد نورپردازي هم ا •

عالوه بـر ايـن   . رنگ وجود دارد شود، همان قوانين مربوط به البته هر جا آه از نورهاي رنگي استفاده مي
هـاي تاريـك، در طراحـي     حتي بـاال بـردن امنيـت در مكـان     در نورپردازي بحث تلطيف آردن، جذاب آردن و

 .شود لحاظ مي

  چراغ نصب آردن نيست؟آميزي و  اما زيباسازي شهر، فقط رنگ •

حجمي، نصب مبلمان شهري و  آارهاي از نقاشي ديواري،. هاي مختلفي دارد بله، دقيقًا زيباسازي حوزه
. هـاي گونـاگون   بنـدي و تبليـغ فرهنگـي در مناسـبت     آذيـن  هـاي قـديمي،   ها تـا احيـاي بافـت     احداث پاتوق

سـپس   آرامش و نـشاط در شـهر و   ها ايجاد زيباسازي وظايف متعددي دارد آه در همه آن بنابراين مديريت
 .ترويج فرهنگ شهروندي را مدنظر دارد

هاي شهري خشن  هاي نصب شده يا المان چرا برخي از حجم. به آارهاي حجمي اشاره آرديد •
 و ناماليم هستند؟

 دور از در حد امكـان بايـد نـرم و    ها ها و فرم المان. افتد وقتي اصول زيباسازي رعايت نشود، اين اتفاق مي
از طرف ديگر تناسـب  . هاي منحني سازگارتر است فرم چشم انسان با خطوط و. تيزي و خشونت باشند

هـايي آـه در حـال حاضـر نـصب       بطـور مثـال آالچيـق   . آن نيـز مهـم اسـت    آار ساخته شده با مكان نـصب 
امـا طـرح    در صورتي آه قبًال جنس فلزي خشن داشـتند . اند بتون با طرح چوب ساخته شده شوند از مي

 .تر است رود به طبيعت درون پارك نيز نزديك چوبي آه اآلن به آار مي

. حـتم در طراحـي و زيباسـازي نقـش دارنـد      هـاي محـيط نيـز بطـور     شرايط، امكانات و محـدوديت  •
  اش چقدر ممكن است؟ فرسوده و قديمي زيباسازي در اين منطقه با وجود بافت

نـصب آارهـاي حجمـي فـضاي      براي نورپردازي و. ن وجود داردمتأسفانه محدوديت بسياري براي آار آرد
براي نقاشي ديواري . نداشته و فرسوده است اآثر نماهاي منطقه زيرسازي مناسب. مناسب آم است

  .شده يا مجدد زيرسازي شود آه آار مشكلي است بيشتر اوقات بايد آل ديوار عوض

ندارد و براي اين آـار بايـد زمينـي بـه تملـك              ها وجود     از سوي ديگر فضاي آزاد براي احداث پاتوق        •
 .شهرداري درآيد

اما تمام تالش من و . نيست هاي من در اينجا قابل اجرا بسياري از طرح. در مجموع محدوديت وجود دارد 
تـا  . ها و فكرهـاي مختلـف را بررسـي آنـيم     موجود، طرح همكارانم از ابتدا اين بوده آه با توجه به شرايط

هـا نيـست،    بطور مثال فضاي مناسب براي نـورپردازي در محلـه  . ايم آار آرده ا فراهم شدهحاال هر جا فض
جالـب اسـت   . را اجـرا آـرديم   هاي نواب و زيرگذر آزادي آار نورپردازي ها امكانپذير بود آه در پل زير پل تنها

  .خوريم كل برميبه دليل معابر تنگ و باريك به مش بدانيد گاهي براي نصب پرتابل تبليغات فرهنگي هم

  تبليغات فرهنگي هم در حوزه وظايف زيباسازي است؟ •

هـا بـه عنـوان مبلمـان      پرتابـل  نـصب ايـن  . به نظرم تبليغ و فرهنگسازي در رأس آارهاي شهرداري اسـت 
هاي فرهنگي  عالوه بر پيام. دهيم را هم انجام مي شهري به عهده ما است، اما آموزش زندگي در شهر

هـا   هـاي مناسـبتي هـم روي پرتابـل     محيط شهر و رعايت بهداشت، تبريك و پيام هداري ازدرباره زباله، نگ
 .شود مي نصب

 شود؟ ها ختم مي آموزش شهروندي، به همين پيام •

بنـابراين بـا شـروع مـدارس      .اعتقادي وجود دارد آه براي آموزش هر چيز بايد از آودآي شـروع آـرد  . خير
به دليل اهميت آغاز مهر و . شود ها اجرا مي بچه صيلي، برايهاي آموزش شهري در طي سال تح برنامه

 ها، تمام نماهـاي شـهري و   اآيپ مجهز، يك هفته قبل از بازگشايي مدرسه ٣تحصيل، امسال با حضور 
  .وشو و تميز شد  ناحيه شست٣ديوارهاي 



 نحوه انتخـاب راه  اين بنرها در.  مدرسه بنرهاي فرهنگي نصب آرديم٤٥ها هم آنار  امسال براي خانواده
جلو در مدرسه و نكات ديگـر دربـاره آـم آـردن ترافيـك       ها، پارك نكردن ماشين مناسب براي رساندن بچه
 .شده است روزهاي آغاز مهر يادآوري

  بازخورد آارهاي زيباسازي و تبليغي در ميان ساآنان منطقه چطور بوده است؟ •

آمترين آاري آه بـراي آنهـا    باال نيست و در ازايانتظارشان . مردم اين منطقه بسيار قدرشناس هستند
شـود يـا خودمـان     ها منتقـل مـي   از طريق شوراياري هاي آنها حرف. شود بسيار قدردان هستند انجام مي
هاي اول آه آبنماي موزيكال پـارك   يادم هست هفته. بينيم ها مي پروژه ها را به طور مستقيم سر واآنش
عـدم رضـايت مـردم را     رفتم تا از نزديك رضـايت يـا   ها به آنجا مي تر شببيش. شهيد افتتاح شده بود هزار
 .ببينم

 اين قدرشناسي موجب توجه بيشتر آنها به نگهداري از شهر و آارهاي زيباسازي شده است؟ •

طــور مثــال شــب  هــا آــه بــه هــاي بچــه بــه غيــر از بازيگوشــي. تــا حــاال مــورد خــسارت جــدي نداشــتيم 
هميـشه در نگهـداري وسـايل نـصب      مـردم . زننـد  شـده ترقـه مـي     نقاشيسوري به ديوارهاي چهارشنبه

مداوم از طريق اداره زيباسازي و معاونت اجتماعي هـم تـأثير    هاي البته آموزش. اند شده، ما را ياري داده
  .داشته است

شـد امـا بـا     انجـام نمـي   قـبًال پرداخـت عـوارض بـا رغبـت     . داننـد  حاال مردم، شهرداري را از خودشـان مـي  
هـاي   ازاي گرفتن عوارض چه خدمات و برنامه اند آه در هاي جديد شهرداري، مردم مشاهده آرده عاليتف

  .شود ارائه مي مختلف رفاهي، تفريحي به آنها

هـايي بـراي انجـام     حاال آه تعامل خوبي بين مديران شهري و شهروندان برقرار است، چه روش      •
 آارهاي خالقانه و بهتر در شهر داريد؟

هاي  بهترين راه آشنايي با شيوه  اطالعات اينترنتي، آه در عصر ارتباطات قرار داريم، تبادل فكري وامروز 
بر ايـن خـودم سـفر و مطالعـه در رشـته آـاري را نيـز         عالوه.  آشورهاي ديگر است مختلف در شهرها و

جاي  اردادي در همهاينكه چرا به طور قر. خوانم شناسي رنگ در شهر بسيار مي روان درباره. مدنظر دارم
 .ها به رنگ سفيد ومشكي يا سفيد و زرد است دنيا جدول

ها وجـود   آه در آابرد رنگ آنند و همه تعاريف و فلسفه خاصي هاي پست و تلفن را زردرنگ مي چرا باجه
مـسئوالن ديگـر شـهر يـا آـساني آـه ديگـر در رأس آـار          هـاي مـديرها و   ها، از تجربه بجز اين شيوه .دارد

  .گيريم ، بهره مينيستند

 بخشي دارد؟ شهر ما چقدر توان زيبا شدن و آرامش •

منحصر به فـرد شـدن    هاي بسياري براي زيبايي و قابليت. به نظر من تهران جزو شهرهاي قشنگ است
گيـرد، بـه سـرعت بـه      شـهرداري صـورت مـي    هايي آـه در  به همين دليل هم با مطالعات و مشاوره. دارد

بنـابراين  . البتـه هـر شـهري خـصوصيات ويـژه خـود را دارد       .ان خواهـد پيوسـت  شهرهاي تميز و مدرن جه
هـا و مـردم سـاآن آن در نظـر گرفتـه       هـاي مـدرن و جديـد، فرهنـگ محلـه      روش هميشه در الگوبرداري از

    .شود مي
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