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صنعتي در عرصهی طراحي شهري ،يكي از نيازها
حضورطراحان
عمدهی كش��ور اس��ت« .طراحي مبلمان ش��هري» از
و ضرورتهاي
تخصصي طراحي اس��ت كه در كشور ما خود شاهد
جمله حوزههاي
ياري در آن ميباش��يم و طراحان صنعتي قابليتهاي
كمبودهاي بس��
نجام فعاليتهاي تخصصي در اين حوزه دارا هس��تند.
بس��ياري در ا
طهایي انساني ،صميمي ،دوست داشتني
تبديل فضاهاي شهري به محي 
��اي لذت بخش ،در حوزهه��اي تخصصي طراحي
و ممل��و از تجربهه
كالن و طراح��ي مبلمان ش��هري در نگاهي جزئيتر
ش��هري در ُبعد
راحي هوش��مندانهی عناصر مبلمان شهري ،نقش
صورت ميگيرد .ط
س��عهی زندگي ش��هري ،زيباسازي منظر شهري و
تأثيرگذاري در تو
ضاها خواهد داشت و در يك نگاه كل نگرانه ميتوان
هويت بخشي به ف
مهم آفرينش «شهرهاي انسان گرا» در راستاي ارتقاي
آن را از عوامل
هري به ش��مار آورد كه از رئوس راهبرد توسعهی
كيفيت زندگي ش��
برنامهی اسكان بشر س��ازمان ملل متحد نيز هست.
ش��هري ()USD
توان اينگونه بيان كرد كه فلس��فهی طراحي مبلمان
به عبارت ديگر مي
شهري و تبع آن ارتقاي كيفيت زندگي شهري است.
شهري ،زيباسازي
سازي شهري نيز كه در مصوبه ی كميته ی زيباسازي
در تعريف زيبا
شور ارائه شده ،اين مس��ئله تصريح شده است .بر
كالن ش��هرهاي ك
زيباسازي ش��هري به كليه ی اقدامات آگاهانه اي
مبناي اين مصوبه،
ارتقاي كيفيت محيط شهري و ارتباط بيشتر شهر
گفته ميشود كه به
جامد (مصوبهی كميتهی زيباسازي كالن شهرهاي
و ش��هروندان بين
 .)138در نگاهي اين چنيني به زيباسازي شهري كه
كشور ،اصفهان0،
هري از اجزاي مهم آن اس��ت ،شهر به مثابه ی يك
طراحي مبلمان ش��
فعال و داراي شور و نشاط در نظر گرفته ميشود كه
كانون زيس��تي
��تني با س��اكنانش ،براي آنها سالمت ،امنيت ،رفاه
در تعاملي ناگسس
مغان ميآورد .نكتهی مهميك��ه در اينجا بايد به آن
و جذابيت ب��ه ار
است كه زيباسازي شهري فقط به اقدامات روبنايي و
اشاره نمود ،اين
يتواند باعث اصالح الگوهاي
سطحي محدود نميشود و فراتر از آن م 
نجاريهاي اجتماعي ،توسعهی تعامل بين انسانها
رفتاري ،كاهش ناه
��ور و نش��اط اجتماعي نيز گردد .در همين راستا،
و ارتقای س��طح ش
شناسان و روانشناسان عقيده دارند كه زيبايي يك
بسياري از جامعه
امنيت آن شهر است؛ يك شهر زيبا ،محيط اجتماعي
شهر ،پاشنه آشيل
س��ان را به آرامش ،تكام��ل و پويايي هدايت كرده
بزرگي اس��ت كه ان
وحيه ی مردمان آن در تعامالت اجتماعي ميش��ود.
و باع��ث بهبود ر
اصر مبلمان شهري ،به عنوان عناصر تكميلكنندهی
بدون شك طرح عن
و واسطههاي تعاملي ش��هري ،نقشي تأثيرگذار در
فضاهاي ش��هري
ش��ده دارا هس��تند .عناصر مبلمان شهري ،در واقع
تحقق راهبرد ذكر
منظر ش��هري هستند و جايگاه مهميدر شكلگيري
آرايههاي سيما و
ظ��م بصري و «خوانايي ش��هر» دارن��د .اين عناصر
هويت ش��هري ،ن
تصويري هوشمند ،اصيل و صميمياز يك شهر در
همچنين ميتوانند
ذهن ساكنان آن پديد آورند.
شهری» ،از جمله موارد مهمیاست که بعض ًا شاهد
«زیبایی شناسی
پروژههای طراحی ش��هری کش��ورمان هستیم .وجود
غفلت از آن در
تناسبات طبیعی و انسانی در عناصر مبلمان شهری،
نظم ،هارمونی و
تر کردن این عناصر با فضای طبیعی ش��هرها ،آنها
عالوه بر هماهنگ
��انی جذابت��ر و پذیرفتنیتر خواهد نمود .يك ش��هر
را از منظ��ر انس

موزه و گالري بزرگ اس��ت كه عناصر مبلمان شهري،
زيبا ،در واقع يك
آن هس��تند و طراحان ،آفرينندگان اين آثار هنري
مجسمههاي كاربردي
اهيت چنين شهري ،احساسي و پر از ايدههاي خالق
يشوند .م
محسوب م 
ی حضور م��ردم در فضاهاي عموميآن دوچندان
خواه��د بود و انگيزه
تجربههاي لذت بخش ش��هري ،ارمغان يك «ش��ه ِر
خواهد ش��د .آفريدن
ساكنانش خواهد بود .در اين زمينه ،تمركز بر ايجاد
طراحي ش��ده» براي
س��ي در كنار تماميجنبههاي عملك��ردي و عقالني ،از
كش��شهاي احسا
براي استقبال مردم از عناصر مبلمان شهري است.
راهكارهاي مناسب
بلمان ش��هري در ش��هرهاي انسان گرايِ دنيا ،عالوه
امروزه عناصر م
ي چون اس��تراحت كردن،
بر كاركردهاي اوليهی خود كه در قالب مفاهيم 
كردن ،خوردن و آش��امیدن و نظاي��ر آن مصداق
منتظ��ر مان��دن ،بازي
اركردهاي ثانويهاي نيز ش��دهاند كه بيش��تر ناظر به
پيدا ميكنند ،واجد ك
مانند راحت بودن ،لذت بخش بودن ،آرامش بخش
مفاهيم كيفي هس��تند؛
جذاب ب��ودن و مفاهيمياز اين دس��ت .در زمینهی
ب��ودن ،ايمن ب��ودن،
ردی عناصر مبلمان ش��هری ،با توجه به اس��تفادهی
نیازمندیهای کارک
اصر و ع��دم وجود مالکیت ف��ردی در آنها ،توجه به
عموم��یاز این عن
اری) نیز از موارد مه��م دارای اهمیت در طراحی این
ونداليزم (خ��رابک
گونه تجهیزات محسوب میشوند.
به آنها اش��اره ش��د ،بحث هويت شهري نيز بحث
در كنار مباحثي كه
در طراحي عناصر مبلمان شهري نبايد از آن غفلت
مهم ديگري اس��ت كه
تيابي به هويت عناصر مبلمان ش��هري نيازمند نگاهي
نمود .اصو ًال دس��
گرانه در شهرهاس��ت .اين مبح��ث از دو منظر قابل
راهب��ردي و كالن ن
رابطه ی طرح عناصر مبلمان ش��هري با شخصيت
بررس��ي اس��ت؛ يكي
تاريخ و فرهنگ و هنر آن ش��هر دارد_ ميباش��د،
ش��هر _كه ريش��ه در
همس��اني» در بين اجزاي مبلمان ش��هري ،به نحوي كه
و ديگري ايجاد «
به نظر برسند .در دستيابي به هويت عناصر شهري،
اعضاي يك خانواده
س��ي فرم و رنگ نيز از جمله مباحث مهم و اثرگذار به
مبحث نش��انه شنا
يتوان اين گونه بيان كرد كه هريك از عناصر
ش��مار ميرود .در واقع م 
ههايي هستند كه عالوه بر كاربردشان ،پيامهايي را
مبلمان ش��هري ،نشان
س��ازند .طراحی هوشمندانه عناصر مبلمان شهری
نيز به مردم منتقل مي
لگیری «برند شهری» نیز دانست.
یتوان از مهمترین عوامل شک 
را م 
هبرد «شهر براي همه» نيز ،از ديگر موارد با اهميت
طراحي بر اساس را
بلمان ش��هري است .در اين رويكرد كه داراي نگاهي
در طراحي عناصر م
س��ت ،اس��تفاده با باالترين ميزان پوشش اجتماعي ،مد
«انسان محور» ا
اين رويكرد كه در ادبي��ات طراحي صنعتي از آن با
نظر طراحان اس��ت.
يش��ود داراي اصول هفت گانه ايس��ت
عنوان «طراحي فراگير» نيز ياد م 
حوزهی طراحي ش��هري عبارتند از :قابليت استفاده
كه تفس��ير آنها در
هري متناس��ب با تماميتوانمنديها ،انعطاف پذيري
از عناصر مبلمان ش
براي استفادهی بيشترين تعداد كاربران ،استفادهی
عناصر مبلمان شهري
اصر مبلمان شهري ،ارائهی اطالعات قابل درك از
ساده و شهودي از عن
به كاربران ،در نظر گرفتن امكان استفادهی اشتباه
عناصر مبلمان شهري
هري ،صرف كمترين تالش فيزيكي براي اس��تفاده
از عناصر مبلمان ش��
قاندازهه��ا و فضاها بااندازههاي بدني
از عناصر مبلمان ش��هري و انطبا 
كاربران.
اس��ت با توجه ویژهی مدیران شهری به مقولهی
دس��تاورد ،امیدوار
لگیری شهرهایی انسان گرا،
طراحی عناصر مبلمان شهری ،شاهد ش��ک 
زیبا ،با هویت ،خوانا و کارآمد در کشورمان باشیم.
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