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  طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري

  

  اميرحسين اميني كارشناسي ارشد معماري 

  امير سمياري كارشناسي ارشد معماري منظر

  

  چكيده 

در يك قرن اخير با رشد روز افزون شـهر نـشيني و بـا توجـه بـه پيامـدهايي كـه صـنعت و                          
ياري از فـضاهاي ارزشـمند      شاهد از بين رفتن بس    . مدرنيزاسيون در زندگي شهري به همراه داشته است       

شهري و شكل گيري شتاب زده و نسنجيده فضاهايي عمومي كنوني در شهرها و در پي آن حضور پديده                   
بايد اذعان كرد كه در اين دوره از زمان نسبت به ساير مقاطع تـاريخي، توجـه و                  . حومه نشيني بوده ايم     

كمبود . ي بازشهرها صورت پذيرفته است    سرمايه گذاري كمتري براي اعتالي كيفيت هاي محيطي در فضا         
و گاه فقدان مكانهايي ارزشمند طراحي شده و معماري ساخت در فضاهاي شهري، نيازمند توجه به ايـن                  

ريزي وطراحي به منظور بهبود معيارهاي كيفي زندگي در عرصه شهري را مطـرح               مهم است و لزوم برنامه    
 مسير عبور و مرور تبديل شده اند و كمتـر در ابعـاد              فضاي شهري در شهرهاي امروزي فقط به      . مي سازد 

باشـند و    )Place(مكـان  اند و در اين ميان فـضاهايي كـه         اجتماعي پاسخگو به نيازهاي انسان امروزي     
اند بدون شك با توجه به نقش مهمي كه فـضاهاي عمـومي و               باعث ارضاي خاطر انسان شوند حذف شده      

وبي كه فضاهاي مذكور در تامين سـالمت  لد و با توجه به كاركرد مطشهري در جامعه انساني بازي مي كنن 
تجديد و احياي فضاهاي ارزشـمند      . موزشي دارند   آهمگاني و رفاه اجتماعي و پيشبرد اهداف فرهنگي و          

شهري و خلق فضاي مطلوب، پاسخگو به نيازهاي شهروندي و همسايگي لـزوم خلـق مكـاني را مطـرح                    
در تعامل با يكديگر و جامعه قرار مي گيرند تا به تثبيت جايگاه اجتماعي خـود                سازند كه در آن افراد       مي

جايي كه فرهنگ ها نمود مي يابند و افراد عالوه بر برخورداري از خلوت مطلوب، احساس قـوي        . بپردازند
 به ياد ماندني بودن، سر زندگي و منحصر به فرد بودن همگي موضوعاتي            . از حس و تجربه اجتماعي دارند     

در منظر شهري موثرند و در نهايت فرد با اين حـس از محـيط، بـه آن                  » حس مكان «هستند كه در القاي     
اسب سازي منظر شهر با رويكردي ناين مقاله  سعي در ارائه راهكارهايي در م. احساس تعلق پيدا مي كند    

ناي هويت مكـان در     در طراحي مبلمان شهري دارد به عنوان كيفيتي معمارانه و خالق كه مي تواند در غ               
شهر و ارائه خدمات و ايجاد آرامش و آسايش شهروندان موثر باشد و بـه بررسـي خـصوصيات مطلـوب                     



 ٢

مبلمان شهري در طراحي بهينـه فـضاهاي عمـومي و ارائـه نكـات و راهكارهـاي مـوثر در طراحـي آن          
  .پردازند مي

 سيماي شهر   –مكان   هويت   – منظر فرهنگي    – طراحي بهينه    – مبلمان شهري    :كليد واژگان 
  .  توسعه پايدار– طراحي سبز – تخريب گرايي –

  ضرورت مناسب سازي محيط شهري 

هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خالق و پرورنده براي مردمي است كـه در آن زنـدگي مـي                    

 .1كنند

چنانكه الرنس هالپرين از مفهوم شهر بيان مي دارد شهر به عنوان عرصه تكاپو و فعاليت هـاي                  
همچون بستري است كه به واسطه      . انساني چون موجودي زنده در تعامل با خود و اجتماع انسان ها است              

سيماي شهر،  . گيريم و با شناخت آن به درك صحيحي از جامعه خود مي رسيم             آن در مدار بودن قرار مي     
 را بـه    موضع درك مشترك شهروندان از هويت شهر است و بخش مهمي از خاطره جمعي ساكنان شـهر                

خود اختصاص مي دهد، به بيان ديگر منظر شهر، عضوي از جامعه شهري است كه همراه با اهـالي آن در                     
. همه تجربه ها  حوادث خاطره ساز كه تاريخ و ذهنيت افراد جامعه را نقش مي دهد حاضـر بـوده اسـت                        

خويش اندو غالباً بار    شبيه بودن چهره شهرهاي امروزي به يكديگر كه فاقد هويت و ارزشهاي منحصر به               
سنگين ترافيك را به دوش مي كشند ، به طوري كه فرصت هاي اندكي را براي حضور ارزشهاي اجتماعي                   

 ضرورت ساماندهي  و مناسب سازي محيط شهري را به عنـوان بـستري كـه                 ،و اخالقي در آنها مي يابيم     
سب سازي در غالب برنامه ريـزي و        منا. خالقيت ها در آن امكان حضور و رشد مي يابند، مطرح مي سازد            

ارائه الگوها در فرايند طراحي الزاماً بايد مبتني بر تعريف علمي اهداف و برنامه ها و تعيين دقيق عملكرد                   
 در مـواردي  ،ر به خـود صحوزه هاي تخصصي و ديسيپلين هايي باشد كه به رغم فعاليتهاي حرفه اي منح        

ردي مي توان تصميم گيري هاي سليقه اي و تـك جانبـه را در               نيز هم پوشاني دارند، بر پايه چنين رويك       
  .حي كاهش دادافرايند برنامه ريزي و طر

  . براي شهر حائز اهميت اند2چرا مكانها 

چنانكه مي دانيم پيكره شهرهاي امروزي ما را حضور نابسامان عناصر ناهماهنگ و سلطه تـوده                
ارانه و فضاهاي محصور ميان آنها كه در اغلب مواقـع   فاقد ارزشهاي معم  هاي ساختماني يك شكل و بعضاً     

ترافيك همه جوانب زندگي ما را در بر گرفته و حتي           . فاقد عملكرد مطلوب اند به خود اختصاص مي دهند        
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در شهرهاي كوچك رانندگي به سرگرمي اصلي مردم تبديل شده است و پياده روي يك هنـر فرامـوش                   
  .شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  سب  در ابتداي پارك، دعوت كننده به محيطورودي منا

حال تصور كنيد كه شهرها جور ديگري باشند، برخوردار از كيفيات و ارزشهايي كه در گذشـته                 
 كنند، فضايي كه    ناي نه چندان دور حائز آن بوده اند مثالًخيابانها و پياده روها مردم را دعوت به قدم زد                 

ت و ادراك محيط به درك درستي از تعامل اجتماعي و رابطـه             مردم در آن درنگ كنند و به واسطه شناخ        
تصور كنيد پارك ها و ميدان ها نقاط اصلي شهرها هستند و خيابـان تنهـا               . دو سويه خود و دولت برسند     

 پويا و روان كه از طريق آن مـردم بـه تجربـه اي               ،نرمحلي براي عبور نخواهد بود بلكه فضايي است مد        
ي يابند و مانند داالني سبز خواهد بود كه امتداد مناظر حومه اي را بـه مركـز                  اجتماعي از زندگي دست م    

اماتجربه موفق بعضي از شهرها در جوامع       . شهر مي كشاند، شايد اين توصيف قدري اغراق آميز مي نمايد          
 نشان مي دهد كه خلق فضاهايي بر مبناي معيارها و مقياس انساني كه در بر گيرنده معنـي                   توسعه يافته، 

  .  در مركز شهرها و با همسايگي متراكم شهري امكان پذير استكهمكان باشند نه در حومه ها بل
ها در مـي      كه فصل ها نمود مي يابند فرهنگ       ،اند جايي  اين فضاها، صحنه نمايش زندگي عمومي     

فـضايي  آميزند و فضايي كه در آن كودكان مهارت هاي ورزشي را ياد مي گيرند، پاركهايي براي جشنها و               
اين مكان فرصتي است براي تقابل دولت با مردم و مردم           .  قدم زدن، خريدن و گفتگو     ،براي دويدن ،تجمع  

تجديد حيـات   . اني در جلوي رواق و ايوانهاي تاالر شهر، انستيتوهاي عمومي و دفاتر پست            كم. با يكديگر 
نـه باشـد، عـالوه بـر تعامـل          خيابانها و خلق مكانهايي مطلوب كه برخوردار از صفات و كيفيـات معمارا            

. سودآوري فراوان اقتصادي را در شهرهاي بزرگ و كوچـك بـه همـراه دارد                ها و احياي ارزشها،    يفرهنگ
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 را در شهروندان بر مي انگيزد و        3ايجاد فضاهاي عمومي پيشرفته و پر رونق، احساسي از تجربه اجتماعي          
اين قضيه نتيجـه  . هاي مسكوني نشان مي دهد در ميان واحد  امفهوم عميق تري از همسايگي و اجتماع ر       

عكس هم دارد، به طوري كه فقدان مكانهاي ارزشمند عمومي، منجر به ارتبـاط كمتـر ميـان واحـدهاي                    
 تجديد حيات و سـاخت چنـين فـضاهايي تنهـا     ،همسايگي مي شود اين مكانها به شهر هويت مي دهند         

نمي شود و افزون بر باال بردن ارزش اقتصادي اين     منجر به خريد ، قدم زدن و حضور دسته جمعي انسانها            
چنانكـه فـضاي عمـومي و پيـست         . مكانها سبب مي شود تا عرصه اي براي كار و زندگي توامان باشـند             

 از جاذبه هاي توريستي نيويورك است و همچون بـرج ايفـل در پـاريس و                 ،اسكيت پيرامون مركز راكفلر   
اران مايل دورتر به تجربه ديدن و بودن در چنين فضايي به سوي             پاالزي سن ماركو در ونيز مردم را از هز        

 .خود مي كشد
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 زيبا اما ناكارآمد عدم طراحي مناسب براي نشيمنگاه

ايده طراحي چنين فضاهايي كه حائز كاركردهاي مطلوب شـهري و فرهنگـي هـستند، موجـب         
بخشد و همچنين مـي      تي دوباره به آنها مي    ساماندهي و رونق همسايگي هاي اطراف خود مي شود و حيا          
 و پاركهاي وحش را افزايش دهد تا ميـزان  4تواند امكان حضور پاركها و ديگر فضاهاي سبز ، مانند آب نما      

آسودگي و فراغ خاطر را در زندگي شهري باال ببرد و مهم تر اينكه موجب درك بيـشتر مـردم و نظـارت     
همچنين امكان سكونت حيوانات را در محيط       . آنها از طبيعت شود     آنها بر محيط هاي طبيعي و قدر داني         

                                      
٣
 - sense of community  
٤
  - water front 
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 گونه پرنده است و منظـر جديـد         200اي براي بيش از       خانه 5فراهم سازد، چنانكه پارك حفاظتي بروكلين     
اني بـزرگ، پاركينگهـايي كـافي و        تتر، درخ   به كمك پياده روهاي پهن     7كاتتكين در نيوهاون كا   6خياباني

بخشد تا بـه    مي8شد يافته و برنامه ريزي توسعه شهري، حياتي دوباره به خيابان چاپلانديشه اجتماعي ر 
  .يكي از بخش هاي مهم شهر تبديل شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طراحي اين فضا متناسب با نياز استفاده كنندگان نيست                            

م شـدن   يني براي رويارويي با هنر و سه      اغلب اين فضاهاي آزاد و باز ، مانند فرومهاي رومي مكا          
، مانند اجراي نمايشنامه هاي شكسپير در پارك يا فـستيوال آالت زهـي در               ريتهاي فرهنگي ديگ  لدر فعا 

ميدان مركزي شهر، هستند مانند فضاي باز ژرژ پمپيدودر پاريس، مردم و وقايع را به عرصه هاي مركزي                  
  .يي بعد از تاريكي رهنمون مي شوندشهر مي كشانند، گويي كه آنها را به روشنا
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 - Brooklyn’s prospect park 
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 -a new streetscape 

٧
 -New Haven Connecticut 
٨
 -chapel street  
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  المانهاي شهري كه بيشتر كاركرد زيبايي دارند تا عملكردگرايي                       

  چگونه اين فضاها را خلق كنيم 

دعـوت  «و  » دلربـايي » «امنيت«هنگامي كه مردم مكانها را توصيف مي كنند از واژه هايي چون             
 و به دفعات تمايل رفتن به آن فضاها را دارند اين توصيفات، كيفياتي نامحسوس بهره مي گيرند » كنندگي

ر، به وسيله آمارهـا  واز فضا را مورد بحث قرار مي دهند و كيفيت فضاها به واسطه ويژگي ها و صفات مذك               
 كه  گرچه تجربه نشان داده   . و معيارهاي سنجش يا از طريق تحقيقات ميداني مورد ارزيابي قرار مي گيرد            

 اما در بررسـي بـيش از هـزار فـضاي عمـومي شـهري در سرتاسـر                   ،ميزان اين تحقيقات محدود است    
  .چهار كيفيت كليدي را كه سبب موفقيت در طراحي اين فضاهاست مي يابيم جهان،

 (Accessibility)قابل دسترس بودن  •

 (Activities)سر زندگي و حضور فعاليت ها  •

 (Comfort)راحتي  •

 (Sociability)اجتماعي بودن  •

 به عنوان يكي از امكاناتي كه       ،در اينجا بررسي اين خصوصيات از ديدگاه طراحي مبلمان شهري         
موفقيـت فـضاهاي عمـومي    . بهبود كيفيات محيطي اثر گذار است مورد بررسي قرار مي گيردو در ارتقاء  
مردم به راحتي مي توانند و خالق در به آساني قابل دسترس بودن و قابل رويت بودن آنها است              . ارزشمند

بنـابراين المانهـاي فيزيكـي و       . در آن حركت كنند وبه سادگي از بخشهاي مختلـف آن اسـتفاده كننـد              
بـه عنـوان مثـال      .  تاثير بسزايي در دستيابي به اين فضاها و برخورداري از آنها دارنـد             ،تجهيزات شهري 

گوهايي منطبق با عملكرد و زيبايي فـضا        دسترسي در چنين فضاهايي به واسطه طراحي مناسب و ارائه ال          
موجبات راحتي استفاده كنندگان و رضايت خاطر آنها از محيط را فراهم مي سازد و همچنين سر زندگي                  

  .و فعاليت و تكاپو را كه از الزمه هاي سالمات جامعه انساني است افزايش مي دهد

  طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري 

 ندرت مي توان كسي را يافت كه به طريقي با مبلمان شهري سر و كار                در زندگي شهري امروز به    
نداشته باشد سرپناه ايستگاه اتوبوس، نيمكت پارك، آبخوري يا تابلوي اطالع رساني  فرق نمـي كنـد در                   

مبلمان شهري بخش زيادي از فعاليت  در شهر را سامان           . هر حال با يك يا چند گروه از آنها ارتباط داريم          
 و لذت آنهـا در      ه و باعث باال رفتن كيفيت برخورداري شهروندان از محيط پيرامون و افزايش رفا             مي دهد 

  .پارك و عرصه هاي ديگر شهري مي شود خيابان ، ميدان،
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 اسـت و فـصل مـشتركي از رشـته هـا و              9طراحي مبلمان شهري يك موضوع ميان رشـته اي        
ـ ن شـاخه از طر    هاي مختلف است و دامنه گسترده محصوالت در اي         گرايش ي نيازمنـد، طيـف وسـيع       اح

عمده ترين ويژگي مبلمان شهري كاربرد عام آن است و بيش از هر چيز ديگر بـا تـوده                   . تخصص ها است  
مردم ارتباط مستقيم دارد و بدين لحاظ موضوع طراحي، ساخت و نصب آنها به ويـژه در مـواردي خـاص          

  . طراحي براي معلولين، كودكان و سالخوردگان به مطالعات عميق و دقيق نياز پيدا مي كندمانند
كـارايي زنـدگي را در       مبلمان شهري، مجموعه اي از تجهيزات و تسهيالتي است كه كيفيـت و            

منيـت ارتبـاط ، راحتـي، اطـالع رسـاني و            ا كنتـرل ،     ،محيط شهري ارتقا  مي بخشد و وظيفه هـدايت         
خيابان به عنوان عرصه اي عمومي جهت . ئين و تفريح در سطح شهر و خيابان را بر عهده دارد         تز  تبليغات،
 به رغم كاركردهاي عملكرد گرايانه، مي توانـد فـضايي جـذاب بـراي               ،حضور اجتماعي انسانها  و  فعاليت  

ـ   گردش، خريد و ديگر مناسبات اجتماعي و فرهنگي باشد و طراحي مبلمان شـهري                ،گذران وقت  ن در اي
مقياس نياز به بررسي رفتارهاي اجتماعي و تثبيت الگوهاي شهرنشيني دارد توازن ميان بافت اجتمـاعي                

محلـه ،   ( و تجهيزات شهري، مستلزم توجه به مقياس طراحي و حوزه كاربري مورد نظـر               و فضاي شهري    
ر بر برنامه ريزي و     است و رعايت عواملي مانند تاثيرات اقليمي و شرايط محيطي تاثير گذا           ) منطقه و شهر  

 مسير طراحي تا نصب و نگهداري را مـشخص      ، كميت و كيفيت خدمات    ، نوع و شدت نياز كاربران     ،طراحي
  .دنمي كن

سنجيده مبلمان در فضاي شـهري ، محيطـي دلنـشين و            و  بنابراين انتخاب و استقرار مناسب        
تاثير گذار است و به اتكاي همين       متعادل را پديد مي آورد كه در غناي فرهنگي و اجتماعي محله و شهر               

بافت اجتماعي تثبيت شده و ريشه دار مي توان در مدت زمان كافي و با روش پويـا خيابانهـاي محلـه و                       
  .ن باشندآشهر را به گونه اي مجهز كرد كه بازتاب فرهنگ 

طراحي، ساخت و نصب مبلمان شهري كارآمد نيازمند توجه به نكات فني ساخت و اجرا و دانش                 

 انتخاب و طراحي مناسب تجهيزات و امكانات شهري حفظ هويـت            حانلمي طراحي است از ديدگاه طرا     ع

مكان و نمود بيشتر آن را ممكن مي سازد و اين برخورد به ويژه در احياي بافت تاريخي و سنتي شـهرها                      

  . بسيار موثر است 

ق در طراحي به همراه   گزينشي حساس و محتاطانه در طراحي جزئيات و ارادئه راه حل هايي خال            
را » مكـان «ر  دجانمايي و نصب مناسب، نگهداري و نظافت مبلمان شهري حس تعلق و خـاطره انگيـزي                 

طراحي مجموعه اي از عناصـر      . افزايش مي دهد و آشفتگي بصري در سيماي شهري را سامان مي بخشد            

                                      
٩
 -interdisciplinary 



 ٨

اد مصرف كنندگان و بررسـي  شهري كه پاسخگو به طيف وسيعي از نيازها باشد بايد بر اساس تخمين تعد    
چرا كه هماهنگ كردن اجـزاي مبلمـان        . شخصيت ورفتار و شناخت جايگاه اجتماعي شان صورت پذيرد        

بـه عنـوان مثـال كـاربرد        . شهري هميشه ساده تر از هماهنگ كردن مردم و رفتارهاي عمومي آنهاست           
سازي سيما و منظـر شـهر       مناسب رنگ در طراحي مبلمان شهري يكي از راهكارهاي مطلوب در مناسب             

 سالگي رنگها در بهترين و دقيق       35 تا   16 دارد به طوري كه ميان       10است و تاثير بسزايي در ادارك محيط      
 خردساالن و سالخوردگان مهارت كمتري در تفكيك و تـشخيص رنگهـا             .ترين وضع خود درك مي شود     

چنانكه در جامعه مورد نظـر   . گذارد ، سرعت تفكيك رنگها روبه وخامت مي         55دارند و براي سنين باالي      
ن برخـورداري آنهـا از      ازي توجه به نحوه استفاده و م      ،ندگان در دست است   نطراح، حدود سني استفاده ك    

بر اين اساس با توجه به تنوع افراد از لحاظ سني و شخصيتي اسـتفاده               . امكانات بايد در نظر گرفته شوند     
با گسترده اي از رنگهاست و رنگهايي با رنگ مايه كم براي           از رنگهاي خاكستري و خنثي كه در هماهنگي         

  .محيط هاي فعال مناسبند و مي توان از رنگهاي قوي تر به منظور تاكيد و برانگيختن استفاده كرد
انعطاف پذيري وا نطباق كيفيت هاي برتر در طراحي يك مجموعه هماهنگ بـا مـواردي چـون                  

بـه    سبب خوانايي در محيط مي شود،       ستگيهاي زيبايي شناسانه ،   يعملكرد، دوام، سازگاري با محيط و شا      
طوري كه ناظر معمولي مي تواند ارتباط منطقي بين حـوزه هـا را درك كنـد و حـضور مطلـوب مبلمـان         
ناخودآگاه درك مي گردد و به گونه اي در ذهن نقش مي بندد كه گويي هميشه به ايـن محـل و خيابـان                        

 .تعلق داشته است

 
 
 
 
 
 
  

                                 

   

  هماهنگ سازي در طراحي مبلمان شهري                                       

يكپارچه سازي مبلمان شهري از ديگر مواردي است كه مي توانـد در نظـم وانـسجام سـاختار                   
 و شـهري    فيزيكي و اجتماعي محيط اثر گذار باشد وموجب هماهنگي بصري و احياي هويـت منطقـه اي                

                                      
١٠

 - perception of environment 



 ٩

اي قابل توسعه از مبلمان شهري كه اتصاالت مشابه و پايه نگهدارنده مشترك داشـته                ابداع خانواده . شود
باشند، هدف سيستم هاي مبلمان يكپارچه است كه موجب هماهنگي در اجزاي شـهر، كـاهش مـصرف                  

ستم هاي چند منظوره عالوه بر اين مي توان از سي. مواد، تقليل هزينه هاي ساخت و كاهش ابعاد مي شود      
با قابليت تركيب ساختاري دو يا چند عنصر شهري به منظور افزايش كـارايي و كـاهش هزينـه و حفـظ                      

  .هارموني در ظاهر و پيوستگي در اجزا استفاده كرد
مانهـاي شـهري و     زايي در طراحي بهينه مبلمان و ال      ترين عواملي كه مي تواند نقش بس       يلاز اص 

 به عنوان يـك معـضل اجتمـاعي         11ها داشته باشد توجه به مساله تخريب گرايي       نحوه نصب و استقرار آن    
طراحـي مبلمـان مقـاوم در برابـر         . است كه سبب آسيب پذبري تجهيـزات عمـومي شـهر مـي شـود              

گرايي مستلزم درك صحيح طراحي از شرايط جامعه مورد نظر و بررسي عوامل تاثير گذار در بروز                  تخريب
به طوري كه طراح مي توانـد جزئيـات را   .  در كاهش خسارات استدهاي سودمن اين معضل و ارائه راهكار    

به گونه اي كارا و زيبا طراحي كند كه امكان برخورداري آسان را براي مخاطبين فراهم كنـد تـا تـوهم و                       
  ساس احترام را در افراد برانگيزد حا ، مشكلي در استفاده ايجاد نشود و همراه با آفرينش محيطي انساني

  
  
  
  
  
  
  
  

  عناصر شهري مقاوم در برابر تخريبگرايي                                     

ظهور وشـيوع   . و عالوه بر اين حس تعلق و تعهد اجتماعي را در برابر تملك فردي افزايش دهد               
مروهاي ثانويه ناميـده    قل و   12هايي از مناطق شهري كه در تحليل روشناساي محيطي         تخريب گرايي حوزه  

 اين مناطق كمتر نقش مركزي و انحصاري دارند و نظارتي را كه در فضاي خصوصي                ،د بيشتر است  نشو مي
  14»فضاي قابـل دفـاع    « از   13در بررسي اسكارنيومن  . اكم است   حو اماكن عمومي مي بينيم در اينجا كمتر         

                                      
١١

 -vandalism 

١٢
 - environmental psychology 

١٣
 -Oscar Newman 



 ١٠

منجـر بـه بـي     ،تواند ست و تضادي كه ممكن است بر سر قلمروهاي ثانويه رخ دهد مي      رعدم ارتباط در د   
از اينرو نيومن   . ها شود نمسووليتي در حفظ و نگهداري اين مكانها و تجهيزات و اموال عمومي مربوط به آ              

اساساً تخريب گرايي به عنوان يك پديـده اجتمـاعي در           . نامد اين فضاها را قلمرو هاي غير قابل دفاع مي        
اها و تجهيزات آنها وجـود نـدارد و يـا           مناطقي كه بافت جمعيتي ناهمگوني دارند و نظارت دقيقي بر فض          

 روبه رو هستند به وفور يافت مـي شـود           ي يا مهاجرت و دگرگوني در نظام ارزش       ،اينكه با افزايش جمعيت   
شـود   ناگفته پيداست كه هركس به طور ذاتي تمايل دارد به محيطي كه جذاب است و خـوب حفـظ مـي                    

 كارآمد و نگهداري و نظارت دقيق، فرصت كمتـري    احترام بگذارد بنابراين طراحي مناسب، نصب و اجراي       
   .را به تخريب گران جهت آسيب رساني و تخريب بيشتر مي دهد

  

  طراحي سبزـ سازگاري با محيط زيست  

انديشه سبز يك مكتب فكري بين المللي در طرفداري از موضـوعات اكولـوژيكي اسـت كـه از                
ف را به سوي جرياني سازگارتر با محيط زيـست سـوق            تا الگوهاي توليد و مصر    .  ظهور كرد  80اواخر دهه   

بر پايه اين تفكر، انديشه توسعه پايدار در سياستگذاريهاي كالن در سطوح بين المللي، ملي، ناحيه                . دهد
اي و محلي با هدف كاهش آلودگي ، عدم تخريب محيط زيست، آسيب نرساندن به اليـه اوزون يـا گـرم                      

ابع و ساماندهي شهرها، حفاظت از گونـه هـا و زيـست گاههـا و نيـز                  شدن جهاني هوا، مديريت بهتر من     
هر دولتي براي دستيابي به توسعه اي پايدار برنامه هاي عملياتي خـاص             . حفاظت از خاك مطرح مي شود     

. دارد و رسيدن به اهداف نوع دوستانه در دراز مدت نيازمند تنظيم برنامه هاي اجرايي و راهبردي اسـت                  
دانشها و مهارت ها نقش محوري دارد و مـي توانـد در             از  يشه سبز در طيف گسترده اي       بر اين اساس اند   

مقياس طراحي مبلمان و المانهاي شهري به منظور كاهش ميزان صدمات زيست محيطي در هر مرحله از                 
طراحي محصوالتي كـه قابليـت بازيافـت داشـته باشـند و انتخـاب               . فرايند توليد و مصرف مطرح شود     

هينه توليد استفاده از فرم طبيعي و دست نخورده مواد و مصالح با قابليت برگشت پـذيري در                  هاي ب  شيوه
منظر شهري و حداقل گرايي از اصولي هستند كه در ايجاد چهره اي پاك و سبز از شهر موثر واقـع مـي                       

كي از راه   استفاده از عناصر طبيعي در شهر براي ايجاد ارتباط بين محيط انسان ساخت و طبيعي، ي               . شوند
ول كرده است عناصر طبيعي چون پايـه هـاي   غحل هايي است كه از دير باز ، ذهن طراحان را به خود مش      

  . در ذهن مردم دارند، در منظر مورد استفاده وسيع قرار مي گيرنديادراكي عميق
  

                                                                                                            
١٤

 -defensible spaces 
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  نتيجه 

 پياده و   زندگي شهري براي بسياري از مردم وقتي به خوبي جريان مي يابد كه حركت در مقياس               
در واحدهاي محله اي تعريف شود و فضاي شهر تنها در خدمت عبور و مـرور وسـايل نقليـه و متـاثر از                        

منطبق با اصول انـساني     و راه حل هاي     اصول ترافيك و مهندسي محض نباشد و كيفيات زيبايي شناسانه           
ي و طراحي، مشاركت فعال     كليد موفقيت در برنامه ريز    . و اخالقي در سازماندهي محيط مد نظر قرار گيرد        

بهره گيري از دانش بومي منطبق با اصول توسـعه پايـدار            و  سط آن   بجوامع محلي از همان ابتداي پروژه       
در ايـن   . است كه نيازمند بينشي همگام با ارزشهاي اكولوژيكي و همراه با طبيعت است و نه بـر ضـد آن                   

ي، علمي و دانشگاهي اقدام مناسبي نيست       راستا تخصيص كل فرايند تصميم گيري به حوزه هاي حرفه ا          
اين رويكرد زماني . و اجراي راه حل هاي پيشنهادي بايد به موازات ارزش هاي جوامع محلي صورت پذيرد      

موفقيت آميز خواهد بود، كه فرايندهاي جديد مشاركتي مردم و متخصـصين مـد نظـر  قـرار بگيـرد و                      
مان شهري و چه در ابعاد وسـيع سـاماندهي و مناسـب             طراحان  برنامه ريزان چه در مقياس طراحي مبل        

  .سازي محيط شهر به عنوان مشاوران مردم در حوزه هاي حرفه اي حضور يابند
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