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 چكیده -1

شهرهای امروزی، سرشار از عناصر و آرایه های نامناسب و آشفته هستند و شهروندان به نوعی غرق در این همه آشفتگی، نیازمند 

به عرصه  "مجسمه های شهری"بی شک ورود هنر و به ویژه . مواجهه با فضاهایی مناسب، زیبا و هماهنگ با محیط خود هستند
فضاهایی جهت تمرکز و تعامل شهروندان .از مناسب ترین راه حل ها، جهت زیباسازی فضاهای محیطی و ساختن  فضاهای شهری، یكی

در فضای عمومی شهرها ، حواس بصری و غیر بصری،در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت  .در شهرها می باشد

ت ارتقای کیفیت بصری فضای عمومی شهرها، به عنوان یكی از موثرترین بنابراین اهمی. کیفیت های محیطی ، نقش به سزایی دارد

عوامل در جذب سرمایه های اجتماعی و نقش هنر شهری در دمیدن روح به این فضا ها و القای حس بصری به تجربه کنندگان فضا 

ون مختلف از جمله هنرهای تجسمی با آنچه امروز قابل انكار نیست ،ارتباط تنگاتنگ و مداوم علوم و فن. پررنگ تر جلوه می کند

بی شک ورود هنر و به ویژه مجسمه ها و المان های شهری به عرصه فضاهای شهری ، یكی از مناسب ترین راه . شهرسازی می باشد

د در در این پژوهش از بین مباحث متنوع موجو. حل ها ، جهت زیبا سازی فضاهایی جهت تمرکز و تعامل شهروندان در شهرها می باشد
خصوص ارتباط هنرهای تجسمی باشهر ، به موضوع تاثیر المان های شهری بر زیبا سازی و ارتقای کیفیت بصری فضاهای عمومی 

لذا این تحقیق با یک رویكرد کیفی و به روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای به بررسی نمونه های اجرا شده . شهری پرداخته شده است 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می  . بر زیبا سازی و ارتقا کیفیت بصری فضای عمومی شهر پرداخته است ، با هدف تعیین نقش ان

دهد که مجسمه ها و المان های شهری ، نه تنها به غنای بصری شهر و فضای زیست اجتماعی ما کمک می کنند ، بلكه به عنوان نمادها 

 .تناد هستندو نشانه هایی از فرهنگ و هویت جمعی ما قابل اس
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 مقدمه -2

جسمی سه بعدی و دارای فرم و بیان هنرمندانه ای است که از 

جهات مختلف قابل نظاره است ، در واقع این نوع مجسمه جزئی 

 ه استاز مبلمان شهری است که خارج از فضای بسته قرار گرفت

مجسمه تنها اثر حجمی زینت بخش میادین نیست آثار  .

حجمی متنوعی در فضای شهری استفاده می شود که اگر چه 

گاهی تشابه نزدیکی با مفهوم مجسمه دارند اما دارای هویت 

به گونه ای که ذهن با برده شدن نام منطقه ی . متمایز هستند

های خاص آن مذبور ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها و ویژگی 

این . منطقه، المان مورد نظر را در خود تصویر سازی خواهد کرد

خصوصیت به ویژه برای توریستها و کسانیکه کمتر به منطقه ی 

مورد نظر رفت و آمد می کنند اهمیت دارد چرا که در مسیر 

یابی و آدرس دهی صحیح برای پیدا نمودن یک منطقه ی خاص 

این نماد  .طقه اهمیت داردشهری مشخصه و نماد خاص آن من

در شناخت منطقه اهمیت دارد و چه بسا برگرفته از اتفاق یا 

تاریخچه ای خاص در محل مورد نظر باشد و به نکته ای خاص 

به گونه ای، . در آن محل اشاره کند و با تاریخچه ای عجین باشد

یکی از اهداف المانها می تواند اطالع رسانی و معرفی منطقه ای 

ه لحاظ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، محصوالت بومی و خاص ب

ویژگی های خاص مردم آن منطقه بوده که همه ی اینها در 

برقراری ارتباط بهتر مخاطبین و کسانیکه به محل رفت و آمد 

چه بسا خود همین نماد . دارند با منطقه ی مورد نظر موثر است

گردد و آوازه ی پس از مدتی به یک اثر تاریخی و ماندگار تبدیل 

اصول و ضوابط مجسمه ها عبارت  .آن در شهرهای دیگر بپیچد

است از ، هماهنگی اثر حجمی با هویت تاریخی ، فرهنگی محل 

هماهنگی بصری و عملکردی اثر حجمی با .مورد نصب اثر 

رعایت اصول زیبایی شناسی در زمینه .معماری فضای شهری

 ... . شکل ، اندازه و عملکرد حجم و

 

 شهری فضاهای و عمومی هنر -3

 البته .باشد هنری اثر نوع هر تواند می واقع در عمومی، هنر

 هر یا گالری موزه، چون هم عمومی مکان یک در که هنری آثار با

 به (است ضوابطی و شرایط تحت آثار نمایش که( دیگر همگانی مکان

 های مجموعه در که آثاری با چنین هم و آیند درمی نمایش

 بایستی .باشد متفاوت تواند می شوند، می نگهداری ریهن شخصی

 اثر بودن ارزش فاقد بر دلیلی "عمومی هنر" عنوان که داشت توجه

 زیبایی های ویژگی بر عالوه بایست می آثار این که نیست؛چرا

 مخاطب صرفا که هایی مکان در قرارگیری دلیل  به هنری، و شناسانه

سواد  افزایش در سعی هستند، اجهمو مردم توده با بلکه ندارند خاص

 دباشن داشته نیز خود مخاطبان شناسانه زیبایی حس و بصری
(www.architect.nemoneh.com) خاطر به همگانی هنر 

 ای ساخته به گاهی گوناگونش مخاطبین و عمومی کامالً بافت

 ی لحظه از ، هنری ثرا تا شود می بدل اجتماعی

 تر دقیق شاید یا همگان شدن واقع خوشایند در تالش خاطر به آغاز،

 .گیرد می قرار تغییر معرض در « کس هیچ به نکردن اهانت» 
 خوبی به اند گراییده مدرنیسم های سنت به که ای حرفه هنرمندان

 به عمدتاً که معاصر هنری اثر که.اند یافته آگاهی تناقض این به

 دارد،چگونه تکیه قراردادها با وجدان شخصی بسیار نکات بیان اناییتو

 میدانی در شده انتخاب مختلف اعضای از ای کمیته توسط تواند می

 باقی موفق بلکه زنده تنها نه و گردد نصب عمومی

 (1312،131بهرامی،).بماند

 این منتقد، و هنرمند Brian O Dougherty ))اودوگرتی برایان
 در پیشرفته اثر کردن پیدا» :است  کرده توصیف چنین را تجانس عدم

 ای کرده تحصیل دختر با برخورد مثل (یعموم فضاهای ( آزاد هوای

 (1313،33 هواردجی،(.«کند کار خیابان در که است

 تعاریف مجسمه -3-1

مجسمه به معنی  .مجسمه تزئینی از صورت و اندام اشخاص و حیوانات
مجسمه  .ه معنی پیکر و پیکر بی روحبت و بر گرفته از زبان عربی ب

پیکری که از  . لعبتی که از سنگ و آهن و دیگر فلزات ساخته می شود

معموال  .فلز و سنگ گچ و جز آن به شکل انسان و حیوان می سازند

پیکره ی یک انسان ،حیوان ، گیاه یا شی است و جزئی از مبلمان شهر 
 .تخارج از فضای بسته قرار گرفته اساست که 

یک مسئله مهم در برخورد با یک المان یا تندیس شهری که :مالجان ک

به شخصه نزد اطرافیان با آن روبرو گشته ام، موضوع رنگ یک مجسمه 
توجه کنید که رنگ در یک مجسمه، بسیار متفاوت با .یا نماد است 

خصوصاً در اِلِمان های . است رنگ ماشین یا یک شیئ کاربردی

ل تخت و تیره است و از رنگ های جورواجور رنگ مجسمه کاما.شهری

رنگ مجسمه به دلیل عمر باالی . اطراف جدا شده تا جلوه گری نماید
خود مواد سازنده آن باشد، البته عایق هایی هم  آن بهتر است که رنگ

که (به همین علت موادی همچون آهن. برای این منظور وجود دارند

، )شهری است ه هایزنگ زدن آن هم یک تکنیک در ساخت مجسم

http://www.architect.nemoneh.com/
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 3تا  2برنج، بتون و چوب را بدون الیه های غیر مقاوم مانند رنگ، که 

سال بیشتر دوام ندارند، بکار می برند که از طرفی بر خلوص مفهوم و 

 .زیبایی نیز مؤثر هستند

 

 ارزش ها در طراحی مجسمه های شهری -3-2

آنچه را که  انچه را که مردم می بینند ، آنچه را که مردم می ستایند ، 

مردم بخاطر می آورند آنچه را که مردم می توانند استفاده کنند، آنچه 
در تمامی مراحل یک جز از فضای شهری ، .را که مردم تداعی می کنند

مردم نقش اساسی را دارند چون بعنوان شهروند از آن استفاده می 

 .کنند

نای هدف شهرسازی ایجاد محیطی آرام و سالم است که آسایش و غ»
توان در تامین نیازهای مردم  زندگی در آن ممکن باشد، آسایش را می

آید که معنویت هنری  تعریف کرد، اما غنای زندگی هنگامی پدید می

توانند نقش بسزایی  ها می مجسمه« .در محیطهای شهری مزاحم باشد

این . در غنی ساختن زندگی شهری از طریق بیان و هنری داشته باشند
های نقاط عطف شهر که کانون توجه  ه در میدان ها و فلکامر به ویژ

عملکرد اصلی . شهروندان هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است

ی خاص  ها ایجاد حس مکان و هویت تعریف شده و القا روحیه مجسمه
در فضا یا تقویت روحیه یک فضا است تعریف این عنصر و متمایز 

و آثار حجمی چندان ساده  ساختن از سایر عناصر مبلمان شهری

سازی  چرا که مجسمه. نیست و هر تعریفی در این زمینه نسبی است

تابد  یک رشته هنری است و هنر نیز تعاریف محدود و مشخص را برنمی
 .نوردد و خالقیت هنری مرزهای هر تعریفی را در می

)www.tehransama.ir)  

ت شهری و احساس تعلق به شهر به افزایش مشارکت شهروندان در هوی
مدیریت شهری و کاهش آسیب های اجتماعی منجر می شود که این 

موضوع در بهینه سازی و تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، 

 زندگی شهری و کاهش تنش های ناشی از افزایش انسجام اجتماعی، 
 (zn.ir-www.tebyan) .وثری داردرضایت شهروندان نقش بسیار م

 
 هنری آثار که نقشی و تأثیر چند به مختصر طور به جا این در

 شهری و اجتماعی بافت در شهری های مجسمه ویژه به همگانی
 : شود می اشاره نمایند می ایجاد

  شهری، فضاهای در سرزندگی و تنوع ایجاد .1

  هویت ایجاد و یخوانای  .2

 ذهن پرورش و آموزندگی  .3

 .(111، 1311نائینی، حقیقت ( بصری کیفیت ارتقاء و زیبایی  .1

 :نقش ها و كاركردهای مجسمه -3-3

یکی از مهمترین کارکردهای مجسمه ایجاد حس : تقویت حس مکان.1

مکان تعریف شده، القا روحیه خاص در فضا یا تقویت روحیه یک 
ت که به وسیله شخص یا چیزی اشغال مکانبخشی از فضاس». فضاست

در صورت هماهنگی « .شده است و دارای معنایی ارزشمند است

مجسمه با محیط و تقویت انسجام بصری محیط پیرامون، شهروندان 
کنند و حس مکان تقویت  احساس رضایت و آرامش بیشتری می

 .شود می

هویت یعنی محل یک »: تعریف و هویت بخشی به فضاهای شهری.2
تواند یک مکان را به عنوان مکان  حل معین حدی که شخص میم

ها شناخته و یا بازشناسی کند؛ به طوری که  تمایزی از سایر مکان

. «نظیر و یا حداقل مخصوص به خود را دارا شود شخصیتی مشخص، بی

های برخوردارند  هایی که از طراحی خالقانه و هنرمندان مجسمه
 .بخش باشند میتوانند هویت

فضای خالی از : ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری.3
کاهد و مانع  هنر، جذابیت ندارد و فقدان جذابیت از کیفیت فضا می

تواند  مجسمه می. ایجاد حس سرزندگی و نشاط در فضای شهری است

 .این هر دو را در صورت وجود سایر شرایط به فضا، ارزانی دهد

: معرفی نمادها و ارزشهای فرهنگیارتقای آگاهیهای عمومی و .1

توانند سطح دانش و  ها و توضیحات متصل به آنها می مجسمه

های عمومی شهروندان در خصوص حوادث فرهنگی یا سایر  آگاهی

توانند مردم یک منطقه را با  ها ارتقا بخشند به عنوان مثال می زمینه
مادهای ها یا رویدادهای تاریخی یک منطقه آشنا سازند یا ن شخصیت

 .فرهنگی آن منطقه را معرفی کنند

ی پیرامون آن، یا تداعی  ی میدان یا محدوده معرفی عملکرد و روحیه.1

بسیاری از میادین محل وقوع حوادث : عملکرد تاریخی یا فرهنگی آن

های که موضوع آن این رویداد  تاریخی منحصر به فرد هستند، مجسمه

گر این واقعه باشد،  تواند تداعی ها بعد از آن می تاریخی باشد تا سال
ی مجسمه بیان شود،  تواند به وسیله همچنین عملکرد فعلی میدان می

مثال نصب مجسمه کوهنورد در میدانی که مبدأ عزیمت کوهنوردان به 

 .ی پیرامونی میدان است ی ورزشی حوزه کوهستان است، بیانگر روحیه

به عنوان عنصری در  مجسمه: تعریف مرکز ثقل و نقطه تمرکز میدان.6

تواند نمایانگر  شود و می مرکز میدان از هر دو طرف دیده و درك می

http://www.tehransama.ir)/
http://www.tebyan-zn.ir/
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به همین دلیل است که حتی در میادین خالی از . مرکز میدان باشد

خودرو نیز بسیاری از طراحان، مجسمه را در مرکز ثقل میدان نصب 

کردند، تا حس مرکزیت را تقویت و نوعی نظم بصری به وجود  می
 .ورندآ

ی سیمای  نشانه از عناصر اصلی سازنده: ی شهری ایجاد یک نشانه.7
های عواملی در تشخیص  نشانه»از نظر کوین لینچ . شهر است

خصوصیات نشانه باید چنان باشد که . های مختلف شهر هستند قسمت

ها فرمی واضح  اگر نشانه. بتوان آن را از میان عوامل بسیار بازشناخت

ی خود متضاد و به اطراف خود غالب و مسلط  ا زمینهداشته باشند، ب
باشند؛ شناخت آنها به آسانی میسر است و احتمال بیشتری هست که 

ها در بسیاری موارد به ویژه اگر  مجسمه. بر آنها معنایی متصور باشد

توانند به عنوان نشانه در سطح محله، منطقه  اندازه آنها بزرگ باشد، می

 «.دیا حتی شهر مطرح شون

نصب : ایجاد انگیزه برای بهسازی محیط توسط شهروندان.1

شود که  های مطلوب در میدان و بهسازی آن موجب می مجسمه
ای برای کیفیت بخشی به محیط خود پیدا  ساکنان اطراف میدان انگیزه

 .کنند و تالش کنند که محیطی متمایز به وجود آورند

ت که طراح، مجسمه و منظور از مکاننمایی این اس: نمایی مکان.9
ی یک فضای به  کننده پیرامون آن را به نحوی طراحی کند که تداعی

 .خصوص مثالً میدان جنگ، یک بیشه یا یک چراگاه باشد

ی  ها در میادینی که از سابقه مجسمه: تناسب بخشی به نام میدان.11

تاریخی خاصی برخوردار نیستند و نامی قراردادی برای آنها تعیین 

توانند به نحوی طراحی شوند که نام میدان را در اذهان  ت، میاس شده

چنین « میدان الله»مثال نمادی از الله در . بینندگان تثبیت کنند
 .کارکردی دارد

ها هنر را به میان مردم  مجسمه: معرفی سبکها و سنتهای هنری.11

های هنری قدیمی یا  توانند مردم را با سبک آورند از این رو می می
د آشنا سازند و بر دانش هنری و سواد بصری آنها جدی

 ( www.tehransama.ir(.دبیافزاین

 

 

 

 

 

 شهری فضاهای در سازی مجسمه -3-4

 آنها کارکرد که هستند هنری آثار دسته آن از شهری های مجسمه

 معنایی رکردکا نیز و فیزیکی کارکرد .فاکتورهاست ترین مهم از یکی

 بهترین از یکی و فصول تمامی برای هستند هایی مجسمه .مفهومی و

 می دست به سیمای شهرها و فضا تغییر برای را امکانات

 (13، 1316 مهاجر،.)دهند

 
 او فردی احساس اساس بر هنرمند، یک شخصی های مجسمه

 .است آزادی نهایت در چیز همه و است آزاد سوژه .گیرد می شکل

 آید می وجود به شرطی و قید هیچ بدون سازی مجسمه عنو این

 .نیستند آزادی این دارای شهری های مجسمه .شود می عرضه و

 خواهد می دلش هرچه نیست مجاز ساز مجسمه اغلب عبارتی، به

 طرح بر بسیاری عوامل .شود نصب شهر قسمت یک در تا بسازد

 خاص، رایطیش واسطه به هنرمند حقیقت، در .گذارند می تاثیر او

 بعضی حتی است ممکن که کند می اجرا و طراحی را ای مجسمه

 است ممکن .نباشد هم خودش قبول مورد لزوما آن های ویژگی از

 محل اطراف فضای ناگزیر که شود هایی محدودیت دچار ساز مجسمه

 صورت در تواند می هنرمند البته .کند تحمیل او به مجسمه نصب

 سازی درمجسمه را خود فردی سازی مجسمه های شاخصه امکان

 سازی مجسمه در خوب نتیجه اصوالً .دهد تعمیم نوع، هر از سفارشی،

 و خود سالیق بین بتواند هنرمند که افتد می اتفاق زمانی سفارشی
 تعادل یک و تعامل یک به سفارشی، اثر گر مداخله عوامل تمامی

 (3، 1317سالیانی، ( برسد

ه مساله معماری، مجسمه سازی و شهرسازی در این حوزه باید پیوند س

ی فضا را به فال نیک گرفت و با تشویق و ترغیب مردم برای حضور در
شهری و باال بردن امنیت بصری که مهم ترین هدف هنرمندان فعال در 

آنان را برای کشف نشانه ها و استعدادهای  حوزه مبلمان شهری است،

های مختلف آماده کرد و ضمن به وجود آوردن درگیری فضا شهری در

حسی و مفهومی برای آنها از طریق المان ها و سمبل های  بصری، 
چه بیشتر این حوزه ها با یکدیگر و مردم  هنری هر منطقه، نزدیکی هر

 (  zn.ir-www.tebyan.) را باعث شد

 سایر با قیاس در که است تاثیری شهری، سازی مجسمه مهم ویژگی

 .دارد هنرمند یک فردی سازی مجسمه جمله از سازی مجسمه انواع

 با دائمی هنری نمایشگاه یک در شهری مجسمه حقیقت، در

 در هم دلیل همین به و آید، می در مایشن به شمار بی مخاطبین

. هاست مجسمه سایر از موثرتر مراتب به جامعه تجسمی دانش ارتقای
  (1، 1317رهنورد، (

http://www.tehransama.ir)/
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b6%d8%a7.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b6%d8%a7.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b6%d8%a7.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%81%d8%b6%d8%a7.html
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 زیست فضای و شهر بصری غنای به تنها نه شهری، های مجسمه

 از هایی نشانه و نمادها عنوان به بلکه کنند، می کمک ما اجتماعی

 که است بابت این از و هستند استناد قابل ما جمعی هویت و فرهنگ

 .داشت آنها به تر جدی و تر تازه رویکردی باید

 بصری فضای در تنوع ایجاد به چیز هر از قبل که شهری های مجسمه

 آن از که باشند هایی ویژگی حائز بایست می کنند، می کمک شهرها

 اآنه از مطلق ثابتی همایون که کرد اشاره مواردی به توان می جمله

 انواع با اساسی هایی تفاوت شهری های مجسمه» کند؛ می یاد

 نوع این .دارند بینیم می ها گالری و ها موزه در که هایی مجسمه

 باشند، کامل هنری اثر یک شناختی زیبایی منظر در باید ها مجسمه

 .داشت توجه کارکردشان به تنها نباید آنها خلق در که معنی این به

 باید الجرم و هستند مردم با مستقیم ارتباط در شهری های مجسمه

 ارتباط آنان اجتماعی های واقعیت و مردم جمعی روحیات با بتوانند

 و دارد را خودش خاص فرهنگ موقعیتی و فضا هر .کنند برقرار
 فرهنگ و موقعیت با باید گیرد، می قرار فضا آن در که ای مجسمه

 ها مجسمه این .باشد داشته سنخیت گذرند می مقابلش از که مردمی

 بگذارند، خود مخاطب بر شناختی زیبایی تأثیر سرعت به بتوانند باید

 در و آیند نمی شهر به آنها دیدن برای تنها آثار این مخاطب که چرا

 به سرعت به را مفهومشان و پیام بتوانند باید ها مجسمه این نهایت

 (11، 1316مهاجر،  )»دهند انتقال خود مخاطبان
 فضای نوعی به غالباً شود، می اشاره وار مجسمه معماری هب وقتی

 را معین ای محدوده بصری لحاظ از که گردد می اشاره معماری
 تمامی یا محدوده این از بخشی است ممکن هرچند دهد؛ می پوشش

 حالی در.دربرگیرد را شهری فضای مجموعه یک تمامی یا قسمتی آن،

 عنصر هر یا مجسمه غالباً ود،ش می اشاره شهری فضاهای به وقتی که

 عرصه و محدوده در فضا یا عنصر یک به توان می را گونه تندیس

 گسترده و عمومی تعریف یک در شاید .گرفت نظر در شهری فضای

 عنوان بتوان شهری فضاهای در گونه تندیس های ساختمان به

 روم در نصرت طاق به توان می مثال برای .داد گونه تندیس معماری

 دیگر در بعدها که هایی نصرت طاق به آن، از تبعیت به و تانباس

 شاید ترتیب این به .کرد اشاره گرفت، شکل اروپایی های سرزمین

 فضاهای بین در را تهران آزادی میدان در آزادی برج بنای بتوان

 کمابیش که فضایی یعنی ؛)1 تصویر ( کرد بندی طبقه گونه تندیس

 توجه مورد شهری بزرگ تندیس یک طراحی در که مهم نکات همه

 آنکه از بیش و است گرفته قرار مالحظه مورد آن در گیرد، می قرار

 و یادمانی های جنبه باشد، داشته اهمیت آن درونی عملکردهای

 بوده توجه مورد آن به گوناگون زوایای از شهروندان دید همچنین
 ( 1317،7  زاده، سلطان(است

 

 
 

  هرانت آزادی، برج ،6تصویر 

 ( (www.wikipedia.com ماخذ

 

 شهری های مجسمه از هایی نمونه -4

 زیبایی و کاربردی اهداف به رسیدن راستای در کشورها، بسیاری

 به فضاها این در را عمومی هنرهای شهری، فضاهای در شناسانه

 ساخت و طراحی هنرها این مهمترین از یکی البته و اند نشانده خوبی

 دست گوناگونی اقدامات به راستا این در و است؛ شهری های مجسمه

 این از آورند، می مردم میان به را هنر شهری، های مجسمه .اند زده

 سازند آشنا جدید یا قدیمی هنری های سبک با را مردم توانند می رو

 هایی نمونه جادر این.بیافزایند آنها بصری سواد و هنری دانش بر و

 آموزنده نکاتی حاوی خود در که شهری، های مجسمه از موفق

 ( www.ceta.mihanblog.com) :گردد می عرضه هستند،
 

 : استرالیا – ملبورن / بارتلت جفری / ائورورا -4-6

 در که rGeoffre) ) بارتلت  جفری اثر(Aurora) ائورورا مجسمه

)  دارد قرار ملبورن داکلند منطقه نزدیک آمد و رفت پر چهارراهی

 سازه به که استیل جنس است از هایی منحنی از ترکیبی ( 2تصویر 

 ائورورا، .دارد اشاره کارهای مکانیکی قدرت و توانایی و مهندسی های

 است، ) تکنولوژی ( و امکانات فناوری نیرو در که را صالبتی احساس

 کند می بیان ای مجسمه دکالب در

 یادآور آن در رفته کار به )فلزی تورهای( مانند شبکه اشکال که

http://www.wikipedia.com)/
http://www.ceta.mihanblog.com/


 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

6 
 

 زمانی کار انگیز هیجان تأثیر( (cargo کشتی در کاال حمل سبدهای

 روشن باال بخش داخلی قسمت شب در که کند می نمایان را خود

 می نظر به و شود می دیده تر کم پاها طریق بدین و گردد می

 غوطه خیابان فراز بر درخشنده )توری ی شبکه( مدارهای رسد

 و است ملبورن تجاری محدوده در اثر قرارگیری محل .است ور

 جهت سه بر بایستی،عالوه می )آن حجم( که معناست بدان یان

 می عابران .کند حفظ را خود پویایی حس ما، آپارتمان باالی از

 طراحی تکمیل برای تلتبار .کنند حرکت اثر میان یا زیر از توانند

 .کند می استفاده Auto CAD ی برنامه سه های مدل از خود

 نیز و نورپردازی پویا، طراحی در فناوری پتانسیل و نفوذ بر ائورورا،

 ( 26،  1311 جامی،( . کند می تأکید محوطه نمای آب با ارتباط

 

 

 
 

  ملبورن ائورورا، بارتلت، ، جفری 2تصویر 

 (www.iran.forum.ir):ماخذ

 

 
 

 
 

 ترافالگار میدان -4-2

 مرکز در میدانی3 تصویر  (Square Trafalgar)  ترافالگار میدان

 از معروفترین یکی و توریستی های جاذبه از که است انگلستان لندن

 محل عنوان یک به همچنین میدان .است جهان و بریتانیا در میادین

 نو شب سال جشن مانند محلی، اجتماعات و سیاسی تظاهرات برای

 میدان )www.wikipedia.org.)دشومی  استفاده لندن در

 پیروزی بزرگداشت مناسبت به و شده ساختهی م 1845 در ترافالگار،

 .سته اشد گذاری نام چنین ترافالگار، نبرد در نلسون ساالر دریا

 لندن همچون معروف دیادبو بناهای و ها ساختمان از تعدادی

 ستون و فیلدز -د-این-مارتین سنت کلیسای لندن، ملی نگارخانه

 .نمایند می جذب به خود را گردشگران و دارند قرار اینجا در نلسون

 ای فواره و حوضچه ترافالگار،وجود میدان معروفیت عوامل دیگر از

 و استراحت برای را مناسبی مکان گرفته و قرار آن میان در که است

 .آورد می وجود بازدیدکنندگان به آرامش

 (www.fa.wikipedia.org) 
 

 

 
 

 ،میدان ترافالگار،لندن 3تصویر 

 www.wikipedia.org))ماخذ 
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 صدیقی خان ابوالحسن اثر فردوسی مجسمه -4-3

 گمان بی شهری، های مجسمه های نمونه بهترین از یکی ایران در اما

 )1تصویر ( است صدیقی خان ابوالحسن استاد اثر "فردوسی" مجسمه

 با را ایران مفاخر که کوشید تنه یک صدیقی، خان ابوالحسن تاداس

 تاکنون آثارش بابت این از و کند مجسم شان ایرانی چهره ترین واقعی

 مفاخر های چهره تجسم .است رقیب بی و متاه بی جامعه این در

 که است فرصتی چنین در و شود می سپرده او به ایران فرهنگی

 برپا را معاصر سازی مجسمه و پیکرتراشی محکم های پایه صدیقی

 و تهران فردوسی میدان قلب در اثر این (7، 1311ممیز،  ( کند می
 اطراف و گوناگون تجها از شدن دیده مناسب،برای ارتفاع و اندازه در

 تکنیک و شیوه لحاظ به نیز اثر خود .است شده نصب و اجرا میدان،

 اثر دوام به که است سنگ کار ماده .است شده کار خوب بسیار اجرا

 .است نموده کمک

 فضاهای در شهری سازی مجسمه از که هایی نمونه از غیر به

 شهری ازیس مجسمه بر گذاران تاثیر به توان می شد، ذکر گوناگون

 :کرد اشاره بیستم قرن

 ژاك الکساندرآرشیپنکو، برانکوزی، کنستانتین رودن، آگوست

 تاتلین، والدیمیر بوتچونی، اومبرتو زادکین، اولیپ لیپشیتس،

 زان ناگی، موهولی الزلو گابو، نوام پوسنر، آنتوان الکساندررودچنکو،

 هنری وچی،ایسامونوگ کالدر، الکساندر گونزالس، خولیو آرپ، هانس

 هربرت ریورا، خوزه اسمست، دیوید مانتزو، جاکومو بارباراهپورث، مور،

 ..اولدنبرگ، کالس گریتس، ماتیاس چادویک، لیت فوبر،

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 .تهران فردوسی میدان فردوسی، مجسمه صدیقی، خان ابوالحسن ،4تصویر 

 (1، 6311 عینی،( :ماخذ

 

 

 گیرینتیجه  -5

 
تصاعدی  افزایش البته و شهرها، رشد به رو روند به توجه با

 نوعی به و شهری جوامع متبوع های آرایه و عناصر
می  تقابل به را شهروندان که بصری مضاعف های آشفتگی

 به و شهری فضاهای بر حاکم نظم نوعی به پرداختن خوانند، لزوم
 امری شهرها در صوری های پیچیدگی و تالطم نوعی جبران
 متعدد راهکارهای معضل، این رفع جهت رد .ناپذیر است اجتناب

 تا توانند می خود، نوبه به هرکدام که کرد ذکر توان متنوعی می و
آور،  سرسام ترافیک کنترل مانند باشند، بخش حدودی التیام

 و متخصصین کارگیری به شهری، صحیح فضاهای طراحی
 بسیاری که راهکارها مهمترین از یکی اما ...و شهری خبرگان
 به هنر دادن سوق داشته، مشغول به خود را پیشرفته ایکشوره

 اصلی مخاطبین عنوان به _ میان شهروندان در و شهری فضاهای

 موثر ارتباط شهری، فضاهای زیباسازی منظور به است آثار این
 دیگر خاص،کارکردهای مفاهیمی مذکور،انتقال آثار با شهروندان

همینطور .باشد دفر به منحصر تواند خاص،می مورد هر در که
استفاده از اثار هنری و تاریخی به دلیل هم خوانی با فرهنگ 
وتاریخ جوامع مختلف،باعث اشنایی بیشتر نسل های اینده با چهره 

 .می شود... های هنری تاریخی و 



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

8 
 

 مراجع -6
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