
 بین المللیومین کنگره س3

 معماری و توسعه پایدار مران،ع

 ایران -ماه دانشگاه شهید بهشتی تهراندی  01الی  8

 1 

  شهربر هویت بخشی  مبلمان شهری بررسی تأثیر

 (رجنمونه موردی: شهر ک)

 
 *1مجیدینور س

 sonourm@gmail.com، ارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهریک -1

 

 

 

 

  چكیده
 به خود خاص کاربردهای از گذشته که اجزایی است؛ شهر آن مبلمان شهر، هر سیمای ی دهنده تشکیل عناصر از ای عمده بخش شک بی

 هر برای را ای خاطره آورند، می وجود به را شهر هر تصویر که بصری عناصر گیری شکل طبعاً. بخشند می سامان نیز شهر انتظام و زیبایی

 صورت آن وقوع مکانیت در را واقعیتی هر بروز ذهن تا. شود می ممکن مکان در امکانی هربه عبارتی  گذارند می باقی ذهن در بیننده

 می منوط مکان از اش آگاهی به آنان با مرتبط درونی احوال و بیرونی حوادث مجموع از انسان یادراک فرآیند پس. کند بازشناسی و بندی

 اندرکاران دست و امر مسئوالن اما. نیست پوشیده کسی بر شهر هر شهروندان به رسانی خدمت در شهری مبلمان نقش روزها این. گردد

 چنان است؛ برخوردار باالیی های اولویت از نیز شهری سیمای زیبایی و یتهو حفظ رسانی، خدمات امر از گذشته که معتقدند شهری امور

 کنترل به شهری مسئوالن تسلط کم کم جمعیت، افزایش و بزرگ شهرهای از بسیاری ی ضابطه بی گسترش با شود می مشاهده بعضاً که

 زیر در بصری سیمای حفظ هویت گاهی و شود یم گذشته از تر کم آن دهی سامان و شهرها سیمای امور به پرداختن و اجتماعی اوضاع

در راستای موارد مذکور به بررسی مبلمان شهری  لذا. شود می سپرده فراموشی به شهروندان ی روزمره نیاز به پاسخ و عملکردها پوشش

اجرایی در خصوص بهتر شدن  و در نهایت راهکارهای در شهر کرج و شناخت مؤلفه های اساسی در هویت بخشی به آن پرداخته شد

 هر کرج ارائه گردید.سیمای ش
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  مقدمه -1
 تاثیرات مجموعه از بخش اثرگذارترین و ترین متنوع شهر، سیمای در رویکرد ترین پرداز داده عنوان به شهری گرافیک

 کنند می سعی خصوصی و دولتی نهادهای از ای مجموعه شهری، مدیریتی رویکرد هر در. است شهروندان ذهن بر شهر بصری

 این جانب از اخالقی هایداده وجود صورت در حتی که وضیعتی. کنند خویش مطلوب گفتمان از آکنده را شهر عمومی سپهر

 هایی نشانه ارجاعی تکثر سبب به و شده شهر و شهروند تعاملی و ادراکی فضای کاهش سبب شهری، گرافیک کارفرمایان

 مجموعه تا افتد می اتفاق مکان ساخت در انسانی رفتار هر.  کنند می عمومی عرصه تقلیل و ناخوانایی به مبتال را شهر ناهمسو،

 و انسان تعاملی ی رابطه در شهری زیست که است اینگونه. ابدی وابستگی مکانیش ماهیت از او درک به انسان زیستی احواالت

 چه آن پس .دهد می تسری انسانی زیست محدوده و کیفیات به را اش محدوده و کیفیات رابطه این فضای و یابد می معنا شهر

 [11]. است فرد احواالت بر گذار اثر و کننده تعیین آید، می چشم به شهر چهره در

 شونده، دیده عناصر بصری مندینظام که است تصویری دهایفرآین و ارتباطات از ایمجموعه آوردره شهری گرافیک

. کندمی ارائه کاربردی و شناسی زیبایی اصول گرفتن درنظر با را آنها بین تناسب ایجاد و محیط، در گیریشکل کیفیت

 ،(… و پیکتوگرام) ها نشانه و عالئم نوشته، حروف و خط شهری، منظر در رنگ شهری: گرافیک عملکرد اصلی هایعرصه

بصری می  نمودهای کلیه و( …تبلیغاتی، مسیریابی کاربری، رسانی، اطالع) شهری تابلوهای گرافیک طراحی دیواری، نقاشی

در راستای موضوع مورد تحقیق به بررسی اثر هر کدام از این عناصر بر هویت بخشی در شهر کرج و تأثیر آن بر ذهن [4] باشد. 

 شهروندان می پردازیم.

 

 اهمیت تحقیقضرورت و  -2
 محصول این. است نهاده بنا خود رفاه و آسایش امنیت، برای را آن انسان که است بشری تمدن نماد ترینبزرگ شهر،

 و است آمد و رفت حال در همواره محیط این در آدمی. داشت خواهد و داشته وی زندگی بر فراگیر و دائمی تاثیری بشری،

  [6] .بگذراند آن معابر سطح در را خود وقت بیشترین مواردی در شاید

 . شود ایجاد هماهنگی شهر، و مردم بین باید بنابراین گیرد،می انجام شهر محیط در عوامل این همه که آنجا از

 تجاری، اقتصادی، کارهای انجام برای مردم، از زیادی جمعیت دائمی، ساکنان بر عالوه بزرگ، شهرهای در اینکه به باتوجه

 محیط این در افراد تا کند ایفا را خود نقش نوعی به باید محیطی گرافیک هستند، رفت و آمد حال در مرتب نیز ...و  بهداشتی

 دارد اهمیت جهت این از شهری بنابراین نقش گرافیک .باشند داشته کمتری مشکالت امورشان، گذراندن و ارتباط برقراری در

 شهرهای شهری فضاهای همچنین. شود می شهروندان مشارکت افزایش هنتیج در و شهروندان کیفی و بیشتر حضور باعث که

  [3] .سازد می استفاده قابل خاص اقشار برای را ما

 فرش سنگ شکل شهرها برخی در بینیم می کنیم؛ می نگاه...و تکنولوژی تاریخی، فرهنگی، دید با شهری منظر به وقتی

 با شهر در هر شود. لذا باید می محسوب شهر یک هویت از بخشی... و انیمکته گرفتن قرار ها، خیابان درختان چیدمان ها،

از آنجایی که  .کرد تعریف شده کارشناسی و دقیق دستورالعملی اش شهری طراحی برای اش فرهنگی و تاریخی هویت به توجه

 شهروندان، بین در یاجتماع نشاط ایجاد و زیباسازی ضمن که است آن برای شده تعریف ویژگیهای از شهری نماد جذابیت

 توریسم صنعت طریق از جامعه درآمد افزایش و گردشگر جذب در بلکه می گذارد برجای مسافران اذهان در را خوشی خاطره

کالنشهر کرج با استان شدن و سرزیر جمعیتی با تنوع قومیت های فرهنگی و محصوب می شود.  شهری مدیریت برای موفقیتی

از پیش نیازمند زیباسازی شهری است و در این راستا المان ها نقش بی بدیلی بر شاکله و بدنه  اجتماعی این روزها تشنه تر

زندگی پردغدغه امروزی در ازدحام ساختمانها و خیابان ها و شلوغی تردد خودروها دستاویزی جز  اصلی شهر خواهند داشت.

با خالقیت های جالبی فضاهای قابل توجهی را خلق و هنر ندارند؛ هنری که تحت عنوان گرافیک شهری از آن یاد می شود و 

  [7]د مردمان هر شهر ماندگار می سازددر یا
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 اهداف تحقیق -3
هدف مطلوب شهرهای امروز ایجاد محیطی خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند. شهرهای امروزه 

، روحی و فرهنگی ساکنانشان دارند و تنها در این صورت است که عالوه بر رفع نیازهای فیزیکی پاسخی برای نیازهای روانی

ی توان از دیگر اهداف این تحقیق مشهر تجلی رفتار اجتماعی ساکنین آن است و می توان آن را به نظم در آورد و کنترل کرد. 

 به موارد زیر اشاره کرد:

 احداث و بهبود فضاهای شهری مناسب و متنوع -

 وضع قوانین، ضوابط و مقررات شهری برای ایجاد و حفظ زیبائیها -

 هویت و دلبستگی فرهنگیایجاد  -

 

 مبانی نظری تحقیق -4
  روندانشه نیاز و شهر سیمای شهری، مبلمان نقش -

 از گذشته که اجزایی است؛ شهر آن مبلمان شهر، هر سیمای ی دهنده تشکیل عناصر از ای عمده بخش شک بی 

 به را شهر هر تصویر که بصری عناصر گیری شکل طبعاً. بخشند می سامان نیز شهر انتظام و زیبایی به خود خاص کاربردهای

 اجزا، و ابزار این چیدمان کنار در که است آن طراح هنر. گذارند می باقی ذهن در بیننده هر برای را ای خاطره آورند، می وجود

 آن با برخورد در را راحتی و آرامش احساس شهروند که طوری به بدهد؛ شهر به زیبا سیمای و کرده برطرف را شهروندان نیاز

 اجزای از بسیاری و نماها آب سبز، ضاهایف تابلوها، تلفن، اتاقک و پست صندوق برق، چراغ تیرهای نیمکت،. باشد داشته ها

  [7].هستند نظم این ی دهنده تشکیل دیگر

 اغتشاش و نظمی بی دلیل به توانند می تنهایی به خود( رانندگی عالئم نه) نشده نصب تابلوهای فقط شهرها از بسیاری در

 .وندش شهر در آرامشبخش و زیبا چندان نه تصویری آمدن وجود به باعث سیما شلوغی و

 کرده کار موضوع این روی بر بسیاری کارشناسان امریکا و اروپا شهرهای در جمله از پیشرفته، و بزرگ شهرهای در امروزه

 دارند، اهمیت شهری تفصیلی و جامع های طرح که قدر همان گاهی و دهند می اهمیت شهری نمای و سیما جزئیات به و

 و راهنمایی ی ایستاده تابلوهای از بسیاری االمکان حتی مثالً کنند، می پرداخت ای ویژه بهای نیز شهر سیمای و مبلمان برای

 می حرکت این که کمکی نخستین. کنند می استفاده خیابان سطح در رنگی عالئم و خطوط از آن جای به و حذف را رانندگی

 و مردم نقش به طراحان این که یتیاهم. است محیط شلوغی و بیننده دید در ازدحام و اغتشاش اشفتگی، از جلوگیری کند،

 به شود؛ می محسوب ایشان آسایش و راحتی و رفاه عمدتاً شان تصمیمات محور که است قدر آن دهند، می شهروندان نیاز

 و آورد می ارمغان به ساکنان برای را آرامش و راحتی الزم، تعادل با توأم نمایی آوردن وجود به و بصری دید که ای گونه

 نیازشان مورد که جایی درست بلکه ندارد، مردم آمد و رفت برای مزاحمتی تنها نه شهری مبلمان عناصر شود یم مشاهده

 [8]. است شده گرفته کار به نیز هست

 

 مبلمان شهری -

ر شود که چون دمبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیاء، دستگاهها، نمادها، بناها، فضاها و عناصری گفته می 

اند. در واقع مبلمان شهری، اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطالح معروف شدهشهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده

شهری، میان سنگ و بتن و شیشه فراهم ، امکان زندگی را در فضای محصور عناصر مکملی هستند که همچون اثاث یک خانه

بندیهای بخشند. تقسیمکنند و به آن روح مین، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم میآورد. این اجزاء، جریان حرکت، سکومی

مختلفی از عناصر مبلمان شهری ارائه شده است که بر مبنای یکی از آنها این تجهیزات به دو دسته مبلمان خدمات 

 [11] شوند.رسانی و بازی تقسیم میالعاط
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  شهر عناصر گرافیكی در طراحی بخشی در هویت -

 دارای باید شهری لمانمب است. طراحی جا همان مردم فرهنگ گرفتن نظر در شهری عناصر گرافیکی طراحی مهم نکات از

 است. شخصیت دارای خود و است متمایز جاها دیگر از که دهد نشان نوعی به و باشد هویت

 فرهنگ شاهد امروزه اما. هست و بوده شهر یک فرهنگ و گذشته ازهویت متاثر همواره شهری مبلمان کاربرد و فرم    

 شکل به هایی مجسمه وجود مانند نیست سازگار ما اسالمی و ایرانی هویت و فرهنگ با که هستیم شهری چیدمان وارداتی

 [9] .است شده اقتباس غربی فرهنگ از که گشوده پرهای با فرشتگان

 و هویت القاء در که باشند شهر رویدادهای و هویت از نما تمام آینه توانند می ها، المان و مبلمان شهری، طراحی در

 حرفی مکان، که چرا بیانجامند، مکان حس حفظ به که شوند طراحی طوری است بهتر و زنند می را اول حرف شهر فرهنگ

 اجزای از شهری های المان. است ارزش با های بافت و تاریخی آثار از ناشی که هویتی باشد، داشته هویت که دارد گفتن برای

 از است بهتر و باشد داشته بسزایی تأثیر شهروندان هویت و مکان حس ارتقاء در توانند می که باشند می شهری مبلمان مهم

 ترکیب این از و شده ترکیب بصری و منطقی صورت به هستند آن در که محیطی با که شوند طراحی طوری گرافیکی نظر

 نمادهای و ها مجسمه به توان می جمله آن از و کنند برقرار ارتباط مردم با مؤثر بطور که شوند عالئمی آمدن بوجود سبب

 می صورتی در حرکت این واقع در است، اهمیت حائز آنها مناسب و درست طراحی که کرد، اشاره ها خیابان و اه میدان درون

 در ها مجسمه این طراحی که است آن مستلزم این و بردارد گام شهری منظر و هویت حیطه در که شود هدایت خوبی به تواند

 داشته گفتن برای حرفی تواند می که هاست مکان این در که چرا شود، اعمال جمعیتی شدهای آمدو و شهروندان توجه کانون

 بنا مثآل باشد. داشته سازگاری است، شهروندان هویت القاء که عملکردشان با نمادها و ها مجسمه این فرم آنکه، بهتر چه و باشد

 برای را گذشته قایعو و خاطرات و باشد مآنوس مجسمه آن با که میدانی در تاریخی شخصیت یک از مجسمه یک نهادن

 اول، وهله در که چرا است آن زیبایی یکی است، گذار تأثیر مهم عامل دو حیطه همین در که کند القاء محیط آن شهروندان

 به جامعه اقشار تمام برای ابهام بدون و سادگی به شود می آمیخته هنر با که را زیبایی این و آید می بنظر شئ یک ظاهر و نما

 در و مقیاس چه با که است ها المان این مناسب مکانی موقعیت و مقیاس ها، طراحی این در مؤثر عامل دومین و بکشیم پرده

 یا و بزرگ مقیاس با را آن توان می حادثه یک یا و شخصیت یک زیاد اهمیت و عظمت دادن نشان در مثأل گیرد، می قرار کجا

 که نیست ثمر بی مطلب این بیان. باشد داشته بیننده با را مناسبی ریبص ارتباط که کشید تصویر به بلند های ستون فراز بر

 منطقه آن مکان حس القاء در مؤثر نکات جمله از شهر در چیدمانشان و جانمایی با ها مجسه و ها المان این مضامین بدانیم

 که باشد، می...  و علمی و دبیا سیاسی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، عاطفی، چون مضامینی با ها مجسمه مثال برای باشد، می

 باال راستای در تواند می انجامد می شهری هویت و منظر کیفیت ارتقاء به اینکه بر عالوه آنها مناسب جانمایی و درست طراحی

 می نیز خود شوند، می روبرو المان آن با بار اولین برای که کسانی برای حتی کند، نقش ایفای مردم دانش و آگاهی سطح بردن

 [2]بخشد. عینیت آن ذهن در را ای خاطره آن دوم بار دیدن با و باشد کوشا فرد آن برای جدید هویت خلق در تواند

 

  شهری مبلمان در ها نشانه و نمادها نقش -

 چرا. است برخوردار ای ویژه و خاص اهمیت از شهری مبلمان و فضاها در شهری های نشانه و نمادها جایگاه تردید بدون 

 بیانگر که هایی نشانه. گیرند می سرچشمه عالئم گونه این از مردم های سنت و رسوم و وآداب فرهنگی مسائل از ریبسیا که

 باز فضاهای. است گرفته شکل شهری نماد و سمبل یک در آن عینی تبلور و است ملت یک های دالوری و مبارزات خاطرات،

 برای که زمانی. باشند می هم به ستهبوا و مستقیم ای رابطه یدارا ساکنان ی استفاده و حضور و شهری مبلمان شهری،

 با ناخواه خواه شود، می استفاده ها پارک و باز فضاهای از اجبار به تعطیل روزهای کردن سپری یا و فراغت اوقات از استفاده

 خودنمایی که هستند شهر ایه سمبل و ها نشانه این و شود می برقرار تنگاتنگ ارتباط آن در موجود عناصر و شهری مبلمان

 شود می دیده البته. باشند می گذشتگان شیرین و تلخ تجربیات یادآور و کنند می بیان را گذشته خاطرات حضورشان با و کرده

 قرار آن در که است جایگاهی با متناسب شان موقعیت معموالً و هستند خود خاص های ارزش و ابعاد دارای ها نشانه گاهی
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 و شوند می محسوب شهر مبلمان از ای گونه که شهری نمادهای منظر، و محیط زیبایی و بصری دید از گدشته لذا. اند گرفته

 گاهی که ای گونه به. هستند عجین مردم های سنت با عموماً آیند، می حساب به گذشتگان خاطرات و یادها از بسیاری یادآور

 [5].است محل آن در ساکن مردم از بسیاری برای یادمانی( تهران صالح زاده امام جمله از) کهن درخت یک حتی

 

  شهری مبلمان در هنری های ویژگی و رنگ مصالح، سبز، فضای اقلیم، تأثیر -

 ها رنگ جمله از هنری عناصر و اقلیمی عوامل مصالح، از استفاده با رابطه در آن مبلمان و شهر طراحان و هنرمندان نقش 

 هنر این که است روشن و بدیهی. شود می هویدا آن از برخاسته های واکنش و ها کنش نظر، اولین در که است ای گونه به

 کوهستانی منطقه که مکانی در سنگ یا و است نزدیک جنگل به که محلی در چوب از ای، منطقه مبلمان برای که است طراح

 مورد ظرافت این و باشد تهی بومی عناصر این از که است شهر در منظری تر کم. کند می استفاده آن مشابه نظایری و است

 عناصر و نیاز مورد مصالح جنس رنگ، نقش به استفاده بر. داشت دخواه دنبال را مربوطه مجریان و طراحان ترغیب و تحسین

 مبلمانی آوردن وجود به برای توان می که است این بر اعتقاد که چرا شود، می تأکید شهرها مبلمان در آورد بوم و محلی

 وجود به شهروندان برای مفیدی و دلچسب فضای محلی امکانات ترین ابتدایی و ترین ساده از بخش آرامش محیطی و مناسب

 [6] آورد

 

 

 نحوه بكارگیری المانهای شهری در کرج -5
 سایر تالقی مسیر در و پایتخت به نزدیکی ویژه، جغرافیایی موقعیت جهت به و مختلف های قومیت از است شهری کرج

 جمعیت میلیون سه به ریبق با استانی در بصری زیباسازی لزوم بنابراین است، شده آن به ای ویژه نگاه همواره کشور استانهای

 رسد. می بنظر ضروری امری

 در گرانقدر، شهدای استان، دراین کشور فرهیختگان و هنرمندان حضور کالنشهر، دراین متعدد تاریخی های بافت وجود

  و عناصر ای کارشناسانه و ظریف دید با توان می که دهد می قرار رو فرا را هایی شاخصه ای منطقه و اقلیمی های ویژگی کنار

 کند. کمک شهر این بیشتر  چه هر شناخت به تا کرد جانمایی سمبلیک صورت به را گرافیکی های المان

 چهار کرج، شهر اصلی میدان مترو، مسیر شهر، خطوط ورودی باشیم داشته کرج شهر اصلی نقاط از کلی بندی تقسیم اگر

 پذیرد. صورت آن در  شهری سازیزیبا بحث در ای ویژه نگاه ستبای می که اند مناطقی جمله از شهر این مواصالتی هایراه

 شناسایی با توان می و هستند دار عهده را شهرها در رسانی اطالع نقش امر، بدو در گرافیکی همانطور که گفته شد عناصر

 کرد. ساماندهی ها نشانه و عالئم همین طریق از را نقش این مختلف های حوزه در نیازها

 استان در مستقر های دستگاه از گرافیکی نمادهای طریق از اند ساکن البرز استان در اکنون که کرج شهر انشهروند باید

 .داد صورت را اقدامات این میتوان آسان و سهل چقدر و گردند مطلع

 انهایاست سایر همانند امروزه شاید مختلف های فرهنگ خرده و ها فرهنگ و مختلف اقوام دادن جای دلیل به شهر کرج

 از هنرمندان، تا ورزش عرصه آوران نام و فرهیختگان وجود از توان می اما نباشد برخوردار یکسانی فرهنگی هویت از کشور

 کرد.  سازی هویت شهری های مجسمه ساخت با شاخص های شخصیت تا کرج شهدای

  و بصری غنای در توجهی ابلق نقش شهر یک سازان هویت عنوان به امروز  بزرگ کالنشهرهای در شهری های مجسمه

 دارند. جمعی سازی هویت

 سیمای به متفاوتی معنای و کارکرد سال از خاصی های فصل در حتی و مختلف فضاهای در گیری قرار با ها مجسمه

 جست. بهره مفاهیم انتقال و شهر زیباسازی  در نیز آنها های ظرفیت از باید که بخشند می شهری
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 از نمود که بکارگیری ذکر یکدیگر کنار در شهری عناصر می توان ناهمخوانی را کرج شهر در بصری آشفتگی دلیل عمده

 بیشتر هرچه شهر فضای می توان به عنوان راهگشای حل این ناهمخوانی دانست تا حوزه این در را بدیع و خالق های طرح

 باشد. شهروندان حال مطلوب

 رود می امید است، شناسی زیبایی عناصر از گیری بهره نیازمند هجانب همه گسترش و خاص موقعیت دلیل به کرج شهر

 کرج شهر سازی زیباتر هرچه جهت در است داده قرار کار دستور در که جامعی  های ریزی برنامه با شهری زیباسازی سازمان

 .بردارد  را موثری های گام

 

 رافیک محیطی شهر کرجارزیابی گ -6
در شهر کرج  حاضر حال می شوند. در تامین هنری دید با شهر بصری نیازهای و هستند ساز هویت عناصر شهری مبلمان

 فضای شهری متناسب با فرهنگ شهروندان دارد تا مبلمان است که این امر خود نیازمند یافته فراوانی رشد سازها و ساخت

 دید با باید مهم این حائز اهمیت بوده و بسیار  بصری لحاظ به شهروندان اولیه نیازهای تأمین .کند چندان دو را آرامش و نشاط

 عناصر شود، می موجب این و بخشد می هویت را شهر هنری، دید و رویکرد داشتن .شود تامین شناسانه زیبایی و هنری

 .شوند بنا باالیی استاندارد و کیفیت با شهری منظر و سیما دهنده تشکیل

 موارد، از بسیاری در زیرا. باشد شهر این توسعه و رشد جوابگوی تواند نمی وجه هیچ به کرج شهر امروز محیطی گرافیک

 محیطی گرافیک عوامل اغلب. کند می نیز مشکل و سردرگمی دچار را او بلکه دهد، نمی انتقال مخاطب به را اطالعات تنها نه

 لذا اند شده آن شدن تر شلوغ باعث فقط و اند داده دست از را خود خاصیت بنابراین اند ننشسته خود صحیح جای در درکرج

 تغییرات همچنین و اجتماعی ارتباطات دامنه افزایش آن، نتیجه در و اجتماع گسترش با. افتاد چاره فکر به زودتر چه هر باید

 وجود با زیرا است کرده پیدا ای ویژه اهمیت «سرعت» مسأله علم، و صنعت پیشرفت علت به مردم زندگی در آمده بوجود

  .یابد می کاهش میزان کمترین به نیازهایش رفع برای ارتباط برقراری در حاضر قرن انسان دقت ودموج مشکالت

 از غیر تر خاص زبان یک به نیاز انسان، که صورتی به شود می خاص جایگاهی دارای ها فعالیت و امور در سرعت بنابراین

 در زبان این گذرانند می منزل از خارج های محیط در را خود وقت بیشتر مردم اینکه به توجه با و کند می پیدا کالم زبان

 .داشت خواهد اجتماع محیط در ای گسترده ی دامنه و وسعت آنان اجتماعی روابط تسهیل جهت

 در عاملی تواند می بلکه کند، می جلوگیری شهری مورد بی امدهای و رفت از تنها نه رسانی اطالع های شبکه وجود

 شهرنشینی فرهنگ ارتقاء و رشد موجب همچنین و باشد شهروندان نیاز مورد اطالعات کلیه تأمین برای متقابل ارتباط برقراری

 .شود آن مختلف ابعاد و

 مقرراتی و آموزشی تجهیزات فضاهای هنجارها، ها، ارزش از یافته نظام ای مجموعه شهری همچنانکه گفته شد فرهنگ

 تعدادی از شهر بنابراین دارند، تأثیر و دخالت شهری محیط در مردم اررفت و روابط ها، فعالیت گیری شکل در که است

 آن به و بخشد می مدنیت شهر به کنند تشکیل شده است که می زندگی آن در که انسانی و ارتباطی مسیرهای ساختمان،

 نوع و افراد نوع و راداف تفکر با هماهنگ رسانی اطالع زیان بایست می محیطی چنین در. دهد می فرهنگی و اجتماعی ماهیت

 به که محیطی گرافیک بنابراین. کند ارشاد و راهنمایی نیازهایشان رفع برای را مردم بتواند تا باشد محیط همان در زندگی

 که هایی نشانه یا تصویر قالب در تواند می زبان این و یابد می را خود خاص اهمیت است غیرکالمی ارتباط زبان همان نوعی

 که شهر محیط آرامش و زیبایی در محیطی گرافیک. کند ایفا شکل بهترین به را خود نقش باشد، فهم قابل مردم ی عامه برای

 و است جسم و روح از پیچیده ای مجموعه انسان که چرا. دارد ای ویژه نقش نیز دارد پی در را افراد روحی و ذهنی سالمت

 می ارتقا را او فرهنگ و بخشد می آرامش به که است  عناصری طالب نیز او ذهن و روح دارد نیاز غذا به ادمی جسم که آنگونه

 دهد.
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 این همراه و شود می تر گسترده جهات تمام از نیز روز روزبه که پرجمعیت و بزرگ شهرهای از یکی عنوان به کرج شهر

 ساماندهی نیازمند مختلف ایه جنبه از یابد، می افزایش آن در نیز شهری جوامع خاص مسائل و مشکالت جغرافیایی گسترش

 باشد. می آن در موجود عناصر هماهنگی و

 اقتصادی، کارهای انجام برای مردم، از ای مالحظه قابل انبوه آنها، دایمی ساکنان بر عالوه کرج در که این به توجه با

 این در افراد تا کند ایفا را خود نقش نوعی به باید محیطی گرافیک هستند، رفت و آمد حال در مرتب نیز...  و بهداشتی تجاری،

 محیطی رسانه یک عنوان به شهری گرافیک. باشند داشته کمتری مشکالت امورشان گذران و ها ارتباط برقراری در محیط

 عموم دید معرض در سهول به را اجتماعی و فرهنگی های پیام توان می نیز آن وسیله به و دارد برعهده را پیام ارسال وظیفه

 .     کرد راهنمایی را آنها و ددا قرار

 و ها مغازه اینکه دلیل به آزادگان میدان ابتدای قسمت محدوده ی میدان آزادگان به سمت چهارراه طالقانی دربرای مثال 

 در برخوردارمی باشد. طالقانی چهارراه به نسبت کمتری آمد و کمتری در این محدوده قرار دارند، از رفت تجاری بوتیکهای

 منطقه این .است برخوردار بهتری وضعیت از شهری تجهیزات و مبلمان سالمت طبعا و محیط پاکیزگی لحاظ به نتیجه

 .است بهتری وضعیت دارای اطراف محیط و ها ساختمان نمای با شهری تجهیزات و مبلمان در رنگ هارمونی لحاظ به همچنین

از لحاظ عناصر بصری از ناهمخوانی  که شویم می متوجه رویم می پیش طالقانی چهارراه سمت به آزادگان میدان از چه هر

 نظر از و مطبوع نیز شناسی زیبایی نظر از و باشد برخوردار خوب طراحی از باید خوب شهر زیادی برخوردار می باشد. یک

امناسب نصب آنها و عدم در انواع تابلوها و بیلبوردها و محل ن باشد. آشفتگی در نظام نامگذاری، ناهماهنگی تصور قابل کالبدی

 هماهنگی در رنگ تابلوها سخت مشکل آفرین شده است.

بسیاری از تابلوها به دلیل بی توجهی به امر حفظ و نگهداری آنها صدمه دیده و نه تنها نمی تواند نقش پیام دهنده داشته 

 نازیبایی نیز شده اند.  و باشد بلکه باعث ناهماهنگی

ی بدون توجه به وسعت دید طراحی شده است و دربیساری از مکان ها نصب تابلوها بدون توجه ابعاد تابلوها و خط نوشتار

 به موازین درست برگزیده شده است. 

دیداری و  می تواند تاثیرات این در حالی است که این محدوده به دلیل تردد بسیار شهروندان، مسافران و وسایل نقلیه

 ی گذارد و هویت مکان را در ذهن آنان از بین ببرد.بصری نامطلوبی را در ذهن مردم بر جا

 بین مناسب میزان به وسرد گرم رنگهای ترکیب دامنه و طیف یک دارای رنگهای زوائد حذف بر باید گرافیک طراحان لذا

  .گمارند همت رنگی های لکه

بسیاری می باشد به نحوی  از لحاظ مبلمان و نحوه ی چیدمان تجهیزات و تأسیسات شهری این محدوده دارای مشکالت

  زباله در مکان های نامناسب و به صورت ناهماهنگ قرار داده شده اند. سطل های نیمکت ها و اتوبوس، که ایستگاههای

 کنار در گرانقدر شهدای شهر این در کشور فرهیختگان و هنرمندان حضور کالنشهر این در متعدد قدیمی بافتهای وجود

 و عناصر ای کارشناسانه و ظریف دید با توان می که دهد می قرار فرارو را هایی شاخصه ای قهمنط و اقلیمی های ویژگی

 مسیر موضوع این به توجه با کند کمک شهر بیشتر چه هر شناخت به تا کرد جانمایی سمبلیک صورت به را گرافیکی المانهای

 جانمایی لزوم باال آمد و رفت و تردد نتیجه در و بودن یتجار خاصیت با و شهر مرکز در گیری قرار دلیل به طالقانی -آزادگان

 کمک شهرنیز سیمای زیبایی شهربه بیشتر شناخت بر عالوه تا کند می ایجاب سمبلیک صورت به را گرافیکی المانهای و عناصر

 رفت مسیر در که لقانیطا خیابان غربی ضلع در واقع پارک در .است نگرفته صورت الزم اقدامات زمینه این در متاسفانه کند که

 .نمود اقدام گرافیکی عناصر نصب نسبت توانست می است مردم اقشار تمامی به متعلق و است آمد و

 .دارند جمعی سازی هویت و بصری غنای در توجهی قابل نقش شهر یک سازان هویت عنوان به امروز شهری های مجسمه

 می شهری سیمای به متفاوتی معنای و کرد کار سال از خاصی صلهایف در حتی و مختلف فضاهای در گیری قرار با ها مجسمه

 خصوص به کرج شهر در متاسفانه ولی جست بهره مفاهیم انتقال و شهری زیباسازی در نیز آنها ظرفیتهای از باید که بخشند

 .است اقدام دست در سازی زیبا سازمان سوی از هنوز یا و نشده توجه ان به مسیر این در
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 باالی حجم مدارس بازگشایی با که چرا شود نظافت و ارزیابی باید...و آمیزی رنگ روشنایی نظافت نظر از پیاده عابر پل

 .است شهرداری سوی از بیشتری ش تال نیازمند شده ذکر جهات از پیاده عابر پلهای بر نظارت روزانه ترددهای

 عدم و ساختمانها نمای با مبلمان ناهمخوانی .باشد می ربرخوردا زیادی نواقص از منطقه این در شهری مبلمان و تجهیزات

 شهری سیمای منطقه این در که  است شده موجب آنها کیفیت وکاهش داری شهر سوی از مبلمان نوسازی و تعویض اقدام

 عهده بر را شهری سیمای زیبایی و هویت حفظ وظیفه رسانی خدمت از گذشته شهری مبلمان صورتیکه در شده نامناسب

 منجر افراد روانی سالمت و آرامش به تنها نه نگیرند قرار بررسی و ارزیابی مورد یا و نشود تعبیه مناسب جای در اگر که ارندد

 .باشد داشته پی در شهروندان برای را معکوسی اثرات است ممکن بلکه شود نمی

 

 کرج شهریبررسی تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و ویژگی های طبیعی در انتخاب مبلمان  -7
هدف مطلوب شهرهای امروز ایجاد محیطی خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند. شهرهای امروز 

عالوه بر رفع نیازهای فیزیکی پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنانشان دارند و تنها در این صورت است که 

و می تواند آن را به نظم درآورد و کنترل کند. منظر شهری در واقع بیانگر هویت و شهر تجلی رفتار اجتماعی ساکنینش است 

برخورد شهر است و اولین چیزی است که شهروند در شهر با آن ارتباط برقرار می کند و به صورت بی وقفه وی را تحت تأثیر 

و رفتاری شهر است و منظر زیبا نشان دهنده ی قرار می دهد. بهم ریختگی منظر شهر بیانگر بی نظمی در ساختار برنامه ریزی 

رابطه ی مناسب میان شهر و شهروند می باشد. چیزی که هر روزه در آن هستیم و رابطه ای دو سویه با آن برقرار می کنیم 

ج و به نمی تواند در ساختار هویتی بی تأثیر باشد. بخش عمده ای از هویت ساکنین شهرها ناشی از تأثیراتی است که به تدری

مرور زمان از شهر می گیرند. مبلمان شهری مناسب بین شهر و شهروندان ارتباط منطقی برقرار می سازد و معماری ساختمانها 

و نحوی بکارگیری عناصر و المانهای گرافیکی بیانگر ارتباط شهر با گذشته خویش و نشان دهنده ی فرهنگ و روحیات 

. دارد را خود مخصوص استانداردهای که است خاص علمی شهری، مبلمان چیدمان و انتخاب سنجی، ساکنینش می باشد. نیاز

 زیبا اقدامات سایر مانند شهری مبلمان انتخاب مالک .آید می شهر هر رسوم و آداب و فرهنگ دل از قوانین این از بخشی

 .است ناپذیر جبران سازد می وارد شهرها روان به معیوب مبلمان یک که خسارتی زیرا باشد، قیمت تواند نمی سازی

 هر هویت و فرهنگی های خصیصه شیوه و زبان به توجه با شهروندان برای پیام ارسال باید شهری، مبلمان طراحی در

  کند. ایجاد بصری ارتباط و بوده تر ملموس قابل شهروندان برای تا باشد، جامعه

 مسئوالن و طراحان  شهری مبلمان اجزای از یک هر یدار نگه و نصب طراحی، زیاد هایهزینه به توجه با رو این از

بر  کارایی و زیبایی از مناسب طرح و ایمنی استحکام، دوام، بر عالوه که کنند، انتخاب طوری باید را شهری مبلمان شهری،

 هویت با اطارتب و بصری انسجام و هماهنگی فاقد مکان، یک عناصر اگر که باشند، چرا اساس هویت و فرهنگ مردم برخوردار

 با کرج شهری مبلمان فعلی وضعیت که این بیان با . کنندمی ایجاد شهر با بیگانگی و سردرگمی احساس باشند، شهروندان

 از جلوگیری و فضا یکپارچگی و بخشی هویت در شهری هایالمان نقش که آنجایی است، و از متفاوت معمول استانداردهای

 هویت فضا به تواندمی باشد شده تعریف شهری فضای در خوبی به شهری مبلمان اگر ت،اس مهمی و موثر عامل بصری اغتشاش

 رنگ، اندازه، نظیر ظاهری و تجسمی مالحظات به کرج شهری چیدمان و یابیمکان طراحی، در .یابد هویت آن از خود و داده

 نصب تابلوهای فقط مکانها از بسیاری است درنشده  توجه چندان بخشدمی شهری فضاهای به را ایویژه زیبایی که بافت و فرم

 چندان نه تصویری آمدن وجود به باعث سیما شلوغی و اغتشاش و نظمی بی دلیل به تنهایی به خود( رانندگی عالئم نه) شده

 و سردرگمی دچار را او بلکه دهد، نمی انتقال مخاطب به را اطالعات تنها نه موارد، از بسیاری شده اند و در آرامشبخش و زیبا

 دست از را خود خاصیت اند. بنابراین ننشسته خود صحیح جای در درکرج محیطی گرافیک عوامل اغلب. کند می نیز مشکل

اند و با توجه به اینکه هزینه های هنگفتی را در پی داشته اما آنگونه که باید  شده آن شدن تر شلوغ باعث فقط و اند داده

 فراهم را شهروندان خاطر رضایت زیبایی نظر از هم و عملکردی نظر ر را بیان نماید و ازنتوانسته است اصالت و فرهنگ شه
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میتوان تنیجه گرفت در انتخاب مبلمان در شهر کرج مالحظات اقتصادی تأثیر بیشتری از عوامل فرهنگی و بنابراین  .نماید

 طبیعی ایت شهر دارد.

 

  بخشی هویت با شهری نمبلما مناسب یابی مكان و ساختبررسی ارتباط بین  -8

طبیعی و  ارتباط حاصل شود و می تعریف عمومی های وعرصه فضاها در زندگی و فعالیتها با ارتباط در محیط هویت

 و محیط عمیق شناخت به قادر فرد آنکه مگر آمد نخواهد بوجود خاطر تعلق و احساس ارتباط و این است محیط با فرد منطقی

 دنیای از فرد ذهنی های شناخت از که است شخص هویت از ساختی زیر محیط هویت. باشد دیگر محیطهای از آن تمایز درک

 ها کیفیت و دارد خود اطراف محیط از فرد که خاطرهایی تعلق و ها حس. شود می تشکیل کند می زندگی آن در که کالبدی

 مبلمان طراحی در را مؤثری نقش می باشد، آورد آن خاطرات تدس که آورد می بوجود ذهن در را که متفاوتی توقعات و

 کالبد آن به و کند می فرد به منحصر را شهری های المان از یک هر طراحی که است هویت این که چرا کند، می ایفا شهری

 می هایی کیفیت ت،شفافی و خوانایی سازگاری، آنها کنار در و هستند معنی عینی تظاهر ساختار، و هویت. بخشد می را معنا

 و صفات از اییمجموعه ،«هویت» که آنجایی از. سازد می ممکن را زندگی ابعاد سایر و شهر فرم میان پیوند برقراری که باشند

 معیار، این از تبعیت به نیز شهر گردد؛می دیگر جوامع و افراد از اجتماع یا فرد یک «تشخص» باعث که است مشخصاتی

 و خاطر تعلق شهروندان، در «عمومی خاطرات» تداعی و ایجاد واسطه به شهر در هویت. گرددمی مستقل و یافته شخصیت

 دارد، صرف شدن ساکن از ترفعال ایگستره که «شدن شهروند» سوی به را شهرنشینان و کرده فراهم آنان نزد را وابستگی

 تاثیر تحت را سازیشهروند فرآیند لیکن است؛ آن شهروندان فرهنگ معلول خود شهر هویت که هرچند پس. کند می هدایت

 گردد. ساکنان و ناظران نزد قضاوت و مشارکت با مرتبط معیارهای تدوین باعث تواند می و داده قرار

 قابل بهتر خوانایی و درک برای را آنها و کند می گشایی رمز شهری المان و مبلمان طراحی از که است هویت این واقع در

 به شود می ایجاد شهری مبلمان و ها المان مناسب طراحی در که هویتی، از ناشی فردی و جمعی خاطرات کند و می پذیرش

 ما شهری هویت حفظ در بسزایی نقش خود که شهروندان، هویت حفظ به شایانی کمک واقع در و شده منتقل بعد های نسل

 .کند می دارد، نیز

 تمام آینه توانند می بکار رفته در شهر کرج و در محدوده ی مورد مطالعه،های  المان و مبلمان با توجه به موارد مذکور،

 شوند طراحی طوری است بهتر و زنند می را اول حرف شهر فرهنگ و هویت القاء در که باشند شهر رویدادهای و هویت از نما

 تاریخی آثار از ناشی که هویتی د،باش داشته هویت که دارد گفتن برای حرفی مکان، که چرا بیانجامند، مکان حس حفظ به که

 و نکنیم توجه است محدود طراحی سطح به که زیبایی به فقط و کنیم نگاه عمیقتر است بهتر پس. است ارزش با های بافت و

 شده؛ تثبیت ها مکان اجتماعی های بافت در که محل، ساکنان میان در شهرنشینی مفهوم همچون مهمی و عمیقتر عامل به

 نگریست.
 

 یجه گیری:نت -9
در پیدایش و اصالح منظر شهری و یا آشفتگی های آن، گروههای مختلفی درگیرند که مهمترین آنها مدیران شهری 

هستند که با نگاهی که به شهر دارند، اصول، ضوابط و محدوده دخالت این گروهها را تعیین کرده و مکانیسم انتخاب آنان را 

ی بایست امکان حضور بهترین ها را در هر حوزه در شهر فراهم نموده و با وضع قوانین پایه گذاری می نمایند. مدیریت شهری م

نسبت به اصالح وضعیت فعلی منظر شهری بکوشد. همچنین اصالح ساختار مالی و اداری شهرداری ها برای انتخاب مجریان و 

ت و ارزش های شهروندان سروکار دارند پیمانکارانی که دخیل در حوزه های فوق می باشند از آنجاییکه با هویت، خاطرا

ضروری است. آنچه شهروندان در شهر می بینند )منظر شهری( و آنچه را که از شهر استفاده می کنند در واقع پیوند میان شهر 

 و شهروند است. هر چند این پیوند عمیق تر و دقیق تر باشد، احساس تعلق بیشتری میان شهروند و شهر بوجود می آید و شهر

از آن شهروندانش می شود. بدین ترتیب ضمن ایجاد مشارکت جمعی در حل مسائل شهر، بتدریج هویتی شکل می گیرد که 
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 این در موفق اثر یک ایجاد تنها از آن شهر است و این هویت در مکان های دیگر قابل درک نخواهد بود. لذا در این راستا برای

 یکدیگر بر آنها متقابل تاثیرات و پیام محتوای مطلوب ارائه و تکنیک مناسب نتخابا مناسب، محل انتخاب عامل سه باید زمینه

 و طبیعت که امکاناتی از به درستی بتوانند جدید قابلیتهای هنرهای شناخت با هنرمندان که است آن مهم .دهد قرار نظر مد را

برقرار  ارتباط در باال توانایی با و نو آثاری خلق شاهد اصرمع دروان در تا ببرند، میگذارند بهره آنها اختیار در گرایش هنری دیگر

 محیط پیرامون و مخاطبان خود باشیم. با کردن

در شهر کرج، آشفتگی بصری در این محدوده دامن زده و ناهماهنگی  نجام شدهبا توجه به موارد ذکر شده و بررسی های ا

می خورد و از لحاظ رنگ و استفاده از المانها آشفتگی زیادی وجود و عدم استفاده صحیح از عناصر گرافیکی در محیط به چشم 

دارد که به جای کاهش ازدحام و شلوغی در این مسیر چنان ازدحام بصری ایجاد نموده است که فضا را تبدیل به انبوهی از 

حدوده که تأثیرات دیداری رنگ های نابجا و لکه های رنگی با وسعت سطوح ناهماهنگ تبدیل کرده است. در حالی که در این م

به صورت انبوه و خسته کننده وجود دارند، طراحان گرافیک باید با استفاده از رنگ های مناسب در جهت حذف زوائد تالش 

نموده و رنگهای دارای یک طیف و دامنه ترکیب رنگ های گرم و سرد به میزان مناسب و رعایت سطوح مناسب همت گمارند. 

نیمکت، سطل زباله و تابلوهای تبلیغاتی باید به درستی در جایگاه مناسب قرار گیرند و هماهنگ با فضا و  ایستگاههای اتوبوس،

محیط اطراف باشند چرا که وحدت از اصولی است که به کار طراحی محیطی انسجام می بخشد و بدون عنصر وحدت، یک 

 ترکیب بی ربط و پراکنده به نظر خواهد رسید. 

به عمل آمده در این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد نشان می دهد که طراحان گرافیک شهری در آنچه از مطالعات 

شهر کرج مطالعات و بررسی های الزمه جهت ایجاد نظم و هماهنگی و آرام سازی بصری که اولین بازتاب در سیمای شهری 

صر نامناسب گرافیکی و جایگاه نامناسب المانها در مسیر است را انجام نداده و صرفاً به بهانه زیباسازی رنگ های سلیقه ای، عنا

هویت سازی به جای الگوی علمی که با راهکارها و روش های استاندارد جهانی و بین المللی مطابقت داشته باشد،  بکار برده 

رند تا فضایی مطلوب اند. هویت، بافت فرهنگی، شرایط جغرافیایی و سازگاری با محیط عناصری هستند که باید مدنظر قرار گی

 و سیمایی مناسب از شهر را باعث شوند و تأثیرات مثبتی را بر روح و روان در افراد و در سیمای شهر داشته باشد. 

 

 پیشنهادات -11
در راستای مطالعات انجام شده و نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر جهت دستیابی به اهداف پژوهش پیشنهادات ذیل 

 ارائه می گردد:

  نباشد اسالمی و ایرانی فرهنگ با مغایر که محیطی گرافیک و ها نقاشی و ها تندیس نماها، از هاستفاد -

  گذشته معماری شاخصه این کردن نهادینه به عنوان المانهای گرافیکی و گذشته بکارگیری معماری -

 نورپردازی مناسب و تبلیغ روی بنر ها، دیوارها و خودروها -

 سب با فرهنگ و اصالت شهردیوارنگاری و کاشی کاری متنا -

 بهره گیری از هنر کمینه در دیوارنگاری و فضای شهری -

 های عرصه در فعالیت و شهری عناصر و محیط به دسترسی امکان جامعه افراد شهری )کلیه محیط سازی مناسب -

 داشته باشند( است، انسان حیات الزمه و طبیعی حق که را زندگی مختلف

  آن، تأثیرات و محیطی گرافیک مهم اصول به نسبت اجتماع باورپذیری -

  باال، خالقیت و طراحی یهابنیان و اصول با آشنا طراحان از استفاده -

  شهری جوامع زیباسازی به نسبت عمومی عزم و باتجربه و زبده کارشناسان با مشاوره -

 ... و بافت ، انداز زیبایی، فرم، رنگ، نظیر ظاهری فاکتورهای با توجه به مطالعه مورد محدوده شهری مبلمان طراحی -

 از استانداردها گرفتن نظر در با مطالعه مورد محدوده در شهری تجهیزات و جانمایی و مکان گزینی مناسب عناصر -

 ...  و محیط با هماهنگی ارگونومی، ، منجمله مختلف های جنبه
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  مطالعه مورد محدوده تناسب در استقرار عناصر گرافیکی با کاربریهای موجود در -

  شهری مبلمان رفع کمبودهای موردنیاز استفاده کنندگان از لحاظ عناصر -

 جهت کارآیی بیشتر مطالعه مورد محدوده صر گرافیکی و مبلمان شهری مناسب درانتخاب عنا -

  ایرانی فرهنگ و هویت بر ایرانی شهروندان برای آن کردن سازی بومی و دیگر کشورهای شهری مبلمان از الگوبرداری -

 نماها و ها ساختمان همجواری و فرم های بر اساس ویژگی شهری فضای به بخشیدن هویت -
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