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.عاملی برای نابسامانی در این حوزه است
كه برای شود به گفته كارشناسان شھری، مبلمان شھری به تجھیزاتی اطالق می

.شوندرسانی به مردم شھر جانمایی شده و در شھر نصب میخدمات
بر اساس اصول شھرسازی مبلمان شھری باید با در نظر گرفتن رفتارھای 

پرداز غربی، اگر از دیدگاه یك نظریه. وفرھنگی شھر موردنظر طراحی و نصب شونداجتماعی
اگر این . ان آن شھر توجه داشتقرار است شعور شھری آن شناخته شود باید به مبلم

آور احساس آرامش و امنیت را به لب مردم بیاورند و برای آنھا پیام» لبخند«عناصر بتوانند 
.اندتوان گفت عملكردی موفق داشتهباشند، می

استاد دانشگاه تھران، صاحبنظر در حوزه شھرسازی و مسوول »سید امیر منصوری«دكتر 
مبلمان شھری مثل ھر عنصر » :گویداه تھران در این باره میبخش معماری منظر دانشگ

ھای ریزیدیگری در سیمای شھر تاثیرگذار است و باید در این حوزه با طراحی و برنامه
.دقیق، متناسب با فرھنگ و آداب و رسوم مردم حركت كرد

محیط و ای از شھر یك نیمكت نصب شود، باید با توجه به زمانی كه قرار است در نقطه
برای مثال اگر یك صندلی بتنی بدون تناسبی با فضا نصب . ھویت منطقه این كار صورت گیرد

ھا و شده و رفتارھای اجتماعی، كنششود، این ناھماھنگی در ادراك شھروند تاثیرگذار
«.كندھای او را متاثر میواكنش

ی مبلمان شھری را مركز تحقیقات ھنر، معماری و شھرسازی كه طراحرئیس پژوھشكده
داند در بخش دیگری از سخنان خود در فاقد حداقل استانداردھای علمی و تخصصی می

توان ابعاد تاثیرگذار در سه محور می«:گویدمورد بعد عملكردی مبلمان شھری در شھر می
.مبلمان شھر را بررسی كرد

برای . شودر گرفته میترین وجھی است كه برای آنھا در نظبعد عملكردی این عناصر، مھم
ھا، ھر كدام با مثال تابلو، پل عابر پیاده، سطل، كیوسك تلفن و مطبوعات و حتی نرده

«.شونددھی و خدمات خاص خود در جھت رضایت عمومی طراحی میسرویس
. پردازد، با در نظر گرفتن ابعاد دیگر موضوع به وجوه ھویتی و خوانایی می»منصوری»

است كه از سوی طراحان شھری ھمچون كوین لینچ، صاحبنظر آمریكایی خوانایی مفھومی 
ریزی شده و بر پایه این مفھوم اگر تمھیدات كالبدی و طراحی یك شھر برنامه. مطرح شد

تری از شھر ترسیم اصولی صورت گیرد شھروندان قادر خواھند بود نقشه ذھنی واقعی
توانند بدون سرگشتگی فضاھای شھر میآشنا به در شھر خوانا حتی شھروندان نا. كنند

.ھای ساده مسیریابی كنندشھر را شناسایی كرده و با استفاده از نشانه
به اعتقاد لینچ خوانایی در یك شھر با استفاده از چھار عنصر اصلی لبه، نماد، نشانه و گره 

.شودمحقق می
انمایی مبلمان شھری كمكی منصوری اما در شھرھای كشور ما فرآیند طراحی و جاز دیدگاه

ھای اروپایی ھای ناقص از تجربهاو معتقد است الگوبرداری. كنندبه خوانایی شھر نمی
.كنندای طراحی كرده كه مردم با آن ارتباط برقرار نمیمبلمان شھری را به گونه

ھا و الگوھای طراحی مبلمان شھری گوید تجربهچنانچه این استاد دانشگاه تھران می
ھای فرھنگی و اجتماعی است اما شھرھای ما در ھانشمول نیست و تابع ویژگیج
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.استفاده از این الگوھا گامی برای بومی كردن آنھا برنداشتند
از دیدگاه منصوری، تخریب عامدانه مبلمان شھری در شھرھا نشانه بارز ضعف طراحی 

نكرده و به دلیل نبود این تعلق او معتقد است مردم با این تجھیزات ارتباط برقرار . آنھاست
.رساننداجتماعی به آنھا آسیب می

تواند در خاطره بصری مردم نقش اساسی داشته بعد ھویتی از ابعاد مھمی است كه می
پیاده در تھران ھمه ھای عابرتصور كنید وقتی پل«: گویدباشند، منصوری در این باره می

مانند برج آزادی . شوندماد یا سمبلی از شھر میدارای طراحی یكسانی باشند، تبدیل به ن
ھای متروھا یا حتی این تجربه در پاریس در طراحی ورودی. كه نمادی از تھران است

ھا لحاظ شده است و دقیقا به دلیل ھمین ھای پاركهترین المان شھری چون نردساده
آن را به عنوان ھاست كه پاریس شھری مملو از نمادھای شناخته شده است كه ظرافت

این نمادھا تا امروز به عنوان امضای شھر . كندشھری با ھویت شاخص به جھان معرفی می
پاریس حفظ شده است و ھرچند این شھر در طول تاریخ دچار تحوالت متعددی شده اما 

«.اندنمادھا ھنوز كاربری خود را به عنوان عناصر ھویت بخش حفظ كرده
ھستند كه توانایی و ظرفیت فراوانی برای تامین اھداف مبلمان شھری از عناصری 

بخشی و خواناسازی گانه زیباسازی، ھویتدھی منظره شھری دارند، اھداف سهسامان
.ترین كاركرد آنھا در شھر استمحیط، دارای مھم

یابی نصب مبلمان كه عنصری است مرتبط با عملكرد عناصر، به گفته منصوری، مكان
از » الھیجی«از سوی دیگر مھندس . دھدالشعاع قرار میر این عناصر را تحتھای دیگجنبه

طراحان مبلمان شھری و یكی از مسووالن سازمان زیباسازی شھر تھران در این باره 
طراحی فراگیر و جھانی مبلمان یكی از موضوعاتی است كه مورد توجه طراحان و «: گویدمی

.استكارشناسان مسائل شھری قرار گرفته 
این عناصر باید به صورتی طراحی شوند كه برای عموم مردم در تمام گروه سنی مورد 

معلوالن، كودكان و سالخوردگان جزو افرادی ھستند كه اغلب در این موارد . استفاده باشند
«.شوندنادیده گرفته می

ف ھای شھرھای مختلعناصر مبلمان شھری با توجه به رفتارشناسی، فرھنگ و سنت
دھنده ھویت و نوع رفتار و شوند چرا كه با ورود به شھرھا این عناصر نشانطراحی می

.فرھنگ مردم آن شھر است
یكی از اھداف متخصصان شھرسازی، افزایش حضور افراد پیاده در شھر برای ارتباط بیشتر 

روند مردم در محیط شھر و جامعه با ھم است و مبلمان شھری یكی از عوامل موثر بر این
در «: افزایدزایی در شھرھا، میالھیجی، با تاكید بر تاثیر مبلمان شھری در ھویت. است

بخش بودن سفر امر بدیھی بود كردیم، لذتقدیم زمانی كه به شھرھای دیگر ایران سفر می
بخشی سفر آثار زیرا ھویت و بافت سنتی شھرھا از عواملی بودند كه در ایجاد حس لذت

ای باشد كه وقتی وارد شھری ند،پس طراحی این عناصر باید به گونهای داشتویژه
شویم بدون آنكه نام شھر را بدانیم، با دیدن مبلمان شھر، بر اساس فرھنگ شھر، رفتار می

.مردم، بتوانیم بگوییم كه شھر موردنظر رشت یا اصفھان است
كنند، ھویت سنتی ی میچون شھرھای دیگر در حال حاضر از الگوی شھری تھران الگوبردار

آشنایی مدیران شھری با موضوع عدم نا».دھندو فرھنگی تاریخی خود را از دست می
ترین عوامل در افزایش استفاده آنھا از متخصصان و طراحان مبلمان شھری از مھم
ھاست این نكته را از خاطر نابسامانی در سیما و منظر شھری است و مسووالن سال

دم مبلمان شھری شھرھایشان را دوست ندارند و شاید از ھمین روست كه اند كه مربرده
كنندآنھا را تخریب می
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