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بررسي و بازبيني جايگاه گرافيك در طراحی شهری با تاكيد بر اسناد طراحي 
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چکيده
اقتصـادي-  ارزش  حصـول  دنبـال  بـه  شـهري  طراحـي  حـوزه  امـروزه 
از  متنوعـي  طيـف  ميـان  در  مطلـوب  طراحـي  از  منبعـث  اجتماعـي 
گونه هـاي سـاختماني به ويـژه سـاختمانهاي متعلـق بـه بخـش عمومـي 
در فضاهـاي شـهري اسـت. ايـن معيارهـا در قالب ابـزار هدايـت و كنترل 
طراحي شـهري و يا اسـناد »ارزش محور طراحـي« رويكردهاي اجتماعي، 
فرهنگـي، اقتصـادي و زيسـت محيطـي در رابطه با ارتقـاء كيفيت زندگي 
در شـهرها داشـته كـه موضـوع »كيفيت بصري« و زيباشـناختي شـهرها 
از مهمتريـن ايـن موضوعـات مي باشـد. از سـويي ديگر، طراحـي گرافيك 
محيطـي نيز به سـاماندهي سـيما و منظر شـهرها و ابعـاد و عناصر بصري 
شـهر مي پـردازد تـا امـكان بهسـازي زندگـي شـهري را فراهـم اورد. در 
ايـن مقالـه بـه موضـوع جايـگاه طراحـي گرافيـك و هنرهـاي ديـداري و 
ميـزان تاثيرگـذاري آن بـر تحقق پذيـري ارزش طراحي شـهري پرداخته 
كميسـون  شـهري  طراحـي  ارزش  »راهنمـاي  قالـب  در  كـه  مي شـود 
معمـاري و محيـط مصنـوع« بـه تعييـن نقـش طراحـي گرافيـك در اين 
مهـم مـي پـردازد. نتايـج و يافته هاي تحقيق نشـان مي دهد كـه عالوه بر 
كاربردهـاي معمـول گرافيـك در حـوزه ارائـه طرحها و كيفيـت گرافيكي 
طرحهـاي ارائـه شـده شـهري، مي تـوان از گرافيـك محيطـي در نظـام 
بصـري شـهري و ارزش هـاي طراحـي شـهري بهـره گرفـت كه بي شـك 
ارتقـاء كيفيـت طراحـي شـهرها را نيـز بهمـراه خواهـد داشـت. در پايـان 
نيـز بـه مـواردي چنـد در رابطـه بـا بهبـود ايـن جايـگاه و يـا نقـش هاي 
احتمالـي گرافيـك شـهري در بهبـود كيفـي محيـط و ارتقا بصـري منظر 

شـهري پرداختـه مي شـود.
فرآينـد  شـهري،  گرافيـك  شـهري،  طراحـي  ارزش  كليـدي:  واژگان 

شـهری. طراحـی  راهنماهـای  شـهری،  طراحـی 

monire.naderi@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس  09133824531، رايانامه  *

Graphic position in urban design, case study: 
urban design documents

Abstract
Today, the field of urban design methodology for achiev-
ing socio-economic value derived from the optimal design 
of a variety of species, especially the construction of the 
buildings owned by the public sector in urban areas. The 
standards in directing and controlling urban design ap-
proaches for social, cultural, economic and environmental 
have impact on the quality of life in cities, and the “visual 
quality” and an important aesthetic issue. On the other 
hand, environmental graphic design and visual elements to 
improve the appearance of towns and cities rather than the 
possibility of improving urban life provided. In this paper, 
the issue of the status of graphic design and visual arts and 
its influence on the realization of the value of urban design, 
which is in the form of architecture and the built environ-
ment to guide the urban planning commission to determine 
the role of graphic design in this important deals. Finally, 
several cases related to the improvement of the status and 
potential role in improving the quality of urban graphic 
visual environment and promote urban landscape will be 
discussed.
Keywords:methodology, the value of urban design, ur-
ban graphics, the process of urban planning, urban design 
guidelines.
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1- مقدمه
»سـر اسـتوآرت ليپتون« در مقدمه كتـاب متئو كارمونا 
بـا عنـوان »ارزش طراحـي شـهري« در رابطه بـا مفهوم 
طراحـي شـهري در دوران جديـد اشـاره مي كنـد كـه 
هـدف طراحي شـهري نويـن تفكر درباره حصـول ارزش 
اقتصـادي- اجتماعـي منبعـث از طراحـي مطلـوب در 
ميـان طيـف متنوعـي از گونه هـاي سـاختماني به ويژه 
سـاختمانهاي متعلـق به بخـش عمومي اسـت )ليپتون، 
شـهري(.  طراحـي  ارزش  كتـاب  مقدمـه  در  1389؛ 
تعامـل  بـا  رابطـه  در  اسـترنبرگ«  »هـري  همچنيـن 
»طراحـي گرافيـك« و »طراحـي شـهري« بـه اين نكته 
اشـاره مي كنـد كـه »در معمـاري شـهر، تيرآهـن هاي 
سـاختمان، از ديوارهـا، كفهـا، لولـه كشـي و سـاختار 
محيطـي محافظـت مـي كند، درسـت همـان كاري كه 
نمـاي سـاختمان انجـام مـي دهـد. در هر اثـر گرافيكي 
تركيـب بنـدي و تلفيق عناصر، سـاختار اصلي اسـت كه 
سـاير عناصـر درگيـر را مـورد حمايـت قـرار مي دهـد« 

)وايـت، 1388، ص 87(. 
فرآينـد  يـك  شـهری«  »طراحـی  ديگـر،  سـويي  از 
خـاّلق اسـت كـه بـا اسـتفاده از قابليت هـای رشـته ها 
و تخصص هـای مختلـف منجملـه هنرهـاي بصـري و 
دلنشـين  و  زيبـا  محيط هـای  خلـق  بـرای  گرافيكـي 
بايـد  بنابرايـن طراحـان شـهر  بـكار گرفتـه می شـود. 
كل نگـر باشـند و در راسـتاي گـرد آوری متخصصـان و 
كارشناسـان در زمينه هـای مختلـف هنري بـرای ايجاد 
يـك طـرح شهرسـازی موفـق عمـل كننـد. از آن جايی 
كـه ذات طراحـی شـهری و شهرسـازی ميان رشـته ای 
اسـت، ايجـاب می كنـد كه بسـياری اوقات شـركت های 
تيم هـای  از  تركيبـی  شـهری  طراحـی  در  متخصـص 
معمـاران، معمـاران منظـر و مهندسـين و برنامه ريـزان 
شـهری و طراحـان هنـري و »گرافيسـت هاي شـهري« 

 . شند با
روش  يـك  توضيـح  و  شناسـايی  ديگـر،  سـويي  از 
منحصربفـرد بـرای طراحـی شـهری و شـناخت دقيـق 
بـه طراحـی  نگـرش  بـرای  مفهـوم »روش«، محـوری 
شـهری بـه عنـوان يـك رشـته اسـت. نحـوه نگـرش و 

تعريـف طراحـی شـهری، بسـته بـه اينكـه ايـن واژه در 
چـه ارتباطـی تعريـف مـی شـود، تفاوت هايـی دارد. آيا 
منظـور دانـش طراحی شـهری يا حرفه طراحی شـهری 
و يـا پـروژه طراحـی شـهری اسـت؟ چگونـه مي تـوان 
بـه صـورت روشـمند از ديگـر هنرها در چرخـه طراحي 
شـهرها بهره گرفـت؟ جايگاه برخي از رشـته هاي خاص 
ماننـد گرافيـك و هنرهاي ديداري در ايـن ميان چگونه 
تعريـف شـده و يـا بهتـر اسـت بگوييـم چگونـه تعريف 

شـود؟  مي 
در پاسـخ بايـد گفت كه نظر بـه ابعاد گوناگـون طراحی 
دخيـل  حوزه هـای  پيچيدگـی  آن  به تبـع  و  شـهری 
در ايـن امـر، لـزوم نگـرش صحيـح و علمـی بـه بحـث 
»روش شناسـی طراحـی شـهری« می توانـد در جهـت 
پركردن شـكاف ميان سـه حوزه تأثير گذار اشـاره شـده، 
مؤثر باشـد. به طـور كلی می توان سـه روش »محتوايی، 
نگرش هـای  عنـوان  بـه  را  فرآينـدی«  و  هنجـاری 
اساسـی در برخـورد بـا طراحـی شـهری بشـمار آورد. 
بـا نگاهـی اجمالـی بـه اين سـه رويكـرد و نتايج كسـب 
نظريه پـردازان  گرايـش  كـرد،  اذعـان  می تـوان  شـده 
و متخصصيـن طراحـی شـهری در دهه هـای اخيـر بـه 
نگـرش فرآينـدی، بـه طـور چشـم گيری افزايـش يافته 
اسـت. فرآيند طراحی شـهری به تحقق بخشـی بسياری 
مسـائل،   كامل تـر  و  بهتـر  تعريـف  همچـون  اهـداف 
درنظرگرفتـن راه حل هـای متعدد و بهينه يابی، تسـهيل 
فرآينـد اجـرا، كمك به تصميم گيـری و طراحی منطقی 
و... منجـر می شـود. اگـر ارتقـاء كيفيـت محيطـی در 
فضاهـا و مناطق شـهری را بـه عنوان مهم ترين رسـالت 
طراحـان شـهری پذيرفتـه شـود، »راهنماهـای طراحی 
شـهری« در ارتباط با سـاير هنرهاي بصري و گرافيكي، 
ابـزاری هسـتند كـه در جهـت بـروز و ظهـور تمهيدات 
تحقـق  و  اسـتفاده می شـوند  بخـش محيـط  كيفيـت  
ايده هـای طراحانـه را بـا بهره گيـری از عوامـل در ايجاد 
متـون، تصاويـر و نقشـه های هدايت كننـده در جريـان 
طراحـی شـهری يـا بصـورت گرافيكـي و گونـه اي هنـر 
ديـداري، ممكـن می سـازند. در رابطه با طراحي شـهري 
بـه مثابـه دانـش، حرفـه و پـروژه شـهري مـي تـوان به 
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بيـان ديدگاه هـاي زيـر پرداخـت:
1. »طراحـی شـهری به مثابـه دانش«، در تعامل انسـان 
و محيـط، بـه كيفيت هـای محيـط زندگـی شـهروندان 
پرداختـه و بـا توجه به نيازها و رفتارهـای آنان در جهت 
تدويـن و تبيين كيفيت هـای محيطـی گام برمی دارد. 

بـا توجـه و  بـه مثابـه حرفـه«،  2. »طراحـی شـهری 
تأكيـد ويـژه خـود بـر كيفيـت محيـط زندگی، با سـاير 
تخصص هـای امـور محيطـی، جهـت ارتقـای كيفيـت 

محيطـی بـا مـردم همـكاری و همفكـری می كنـد. 
3. »طراحـي شـهري بـه مثابه پـروژه طراحی شـهری«، 
فعاليتی ميان رشـته ای اسـت كه در فرآيندی هماهنگ 
بـا سـاير تخصص هـا، بـه تثبيـت يـا ارتقـای كيفيـت 
)پاكـزاد،  می پـردازد  عمومـی  عرصه هـای  در  زندگـی 

1386، ص 9(.
در زمينـه طراحـي گرافيـك در شـهر نيـز مي تـوان بـه 
ايـن تقسـيم بندي تا حـدود زيادي پايبنـد ماند؛ چراكه 
طراحي گرافيك در شـهرها نيز موضع مشـابهي داشـته 

كـه به شـرح زير اسـت:
ايـن  در  دانـش«:  عنـوان  بـه  گرافيـك  »طراحـي   .1
مـورد طراحـي گرافيـك كيفيـت بصري محيـط زندگي 
شـهروندان را شـامل شـده و سـعي در ارتقـاء كيفيـت 
بـراي  جذابيـت  و  خوانايـي  ايجـاد  و  شـهر  بصـري 

دارد؛ را  شـهروندان 
2. »طراحـي گرافيـك بـه عنـوان حرفه«: تـالش دارد تا 
بـا تعامـل با سـاير حرفه ها و يـا دخيل شـده در آنها، به 
ايجـاد محيـط زندگي مطلـوب در زمينه هـاي بصري و 

زيبايي شـناختي كمـك كند؛
3. »طراحـي گرافيـك بـه عنـوان پـروژه«: فعاليتـي در 
تعامـل بـا سـاير هنرها و يـا موضوعات حرفه هـاي ديگر 
اسـت كـه مي توانـد در آنهـا مداخلـه كنـد تـا كيفيـت 

ديـداري و زيبايي شـناختي را در عرصـه هـاي عمومـي 
دهد. ارتقـاء 

در ايـن مقالـه بـه جايـگاه گرافيك در طراحي شـهري و 
معمـاري شـهرها پرداخته شـده و سـعي گرديده اسـت 
ضمـن اشـاراتي بـه عناصـر و معيارهـاي مشـترك بين 
آنهـا، امـكان چكونگـي تعييـن ايـن جايـگاه در اسـناد 
طراحـي شـهري تاحـدودي تبييـن و مـورد بحـث قرار 

گيرد.
ادبيات نظري تحقيق

روش شناسی طراحی شهری
گرفتـن  پيـش  »در  معنـای  بـه   method يـا  »روش« 
 odos يعنـی »در طـول«، و meta راه« اسـت، چـرا كـه
يعنـی »راه«. »روش« عبـارت اسـت از فرآينـد عقالنـی 
يـا غيرعقالنـی ذهـن بـرای دسـت يابی بـه شـناخت يا 
توصيـف واقعيـت. بـه واسـطه روش می تـوان از طريـق 
عقـل يا غيـر آن واقعيت ها را شـناخت و مدلل كرد و از 
لغـزش بركنار مانـد. »در معنايی كلی تـر، روش هرگونه 
ابـزار مناسـب بـرای رسـيدن بـه مقصـود اسـت. روش 
ممكـن اسـت به مجموعه طرقی كه انسـان را به كشـف 
كـه  قواعـدی  مجموعـه  می كنـد،  هدايـت  مجهـوالت 
هنـگام بررسـی و پژوهـش بـه كار می رونـد و مجموعه 
ابـزار و فنونـی كـه آدمـی را از مجهـوالت بـه معلومـات 
راهبـری مـی كنـد اطـالق شـود« )سـاروخاني، 1375، 
ص 24(. »متـد« در لغـت بـه معنـای »روش« اسـت 
و »لـوژی« پسـوند فرانسـوی و بـه معنـی »شـناخت« 
می باشـد. پـس متولـوژی بـه معنـای »روش شناسـی« 
اسـت كه امروزه به عنوان شـاخه ای از شناخت شناسـی 
شـناخته می شـود و نيـز بـه معنـی »فلسـفه علمـی« 
در برخـی كتابهـا آمـده اسـت1. معنـی واژه  متـد3 در 
لغت نامه انگليسـی »آكسـفورد«3 به عنـوان: »روندی به 

1. واژه روش و مشتقات آن ممكن است در هفت معنا يا سطح به كار رود )حقيقت، 1831، صص 34-33(:
1- »روش معرفت«: اگر روش تاريخی و نقلی را جدا فرض كنيم، پنج روش معرفت خواهيم داشت: روش تاريخی، روش نقلی، 

روش فلسفی، روش شهودی و روش تجربی. 
2- »نوع استدالل«: گاهی روش به معنای نوع استدالل به كار می رود. از اين حيث روش می تواند قياسی يا استقرايی، لّمی 

يا انّی يا غير آن باشد. 
3- »روش ها يا فنون گردآوری اطالعات«: برای جمع آوری اطالعات از چهار روش عمده می توان بهره برد: روش مشاهده، 

روش پرسش نامه، روش مصاحبه و روش كتابخانه ای. به معنای دقيق كلمه، اينها فن تحقيق هستند، نه روش تحقيق.
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منظـور دسـتيابی به يك هـدف، فرمی خـاص از فرآيند 
مطابـق بـا هر رشـته فعاليت ذهنـی يا يـك روش انجام 
كار بـه خصوص مطابق نقشـه و قانونمند« معرفی شـده 
و در فرهنـگ لغـت آمريكايـی Heritage، متـد سـاده تر 
بيـان مـی شـود: »شـاخص فرآيندهـا و تكنيك هـای 
 ,Cliff Moughtin( »يك رشـته خـاص يا شـاخه علمـی

     .)1:p  ,1999
شناسـايی و توضيـح يـك روش منحصـر بفـرد بـرای 
طراحی شـهری و شـناخت دقيق مفهوم روش، محوری 
برای توسـعه موضوع به عنوان يك رشـته است. طراحی 
شـهری بـه عنـوان دانـش و حرفـه ای ميان رشـته ای بـا 
سـه روش بـه عنـوان نگرش های اساسـی بـرای ورود به 
حوزه هـای نظـری روبروسـت. ايـن روش هـا عبارتند از:

و  روابـط  خصـوص  در  محتوايی«4كـه  »روش  اول   .1
چگونگـی تعامـل و ارتبـاط ويژگی های محيـط كالبدی 
بـا رفتار و ادراك و احسـاس در محيـط می پردازد. از اين 
روش جهت شـناخت ماهيت شـهر اسـتفاده می شود. در 
تئوری هـای محتوايـی عموماً توجه معطـوف به محصول 
و نتيجـه كار اسـت كـه از آن تعبيـر بـه جهت گيـری 

محصول گـرا می شـود. 
2. دوم حـوزه  »روش هـای هنجـاری«5 اسـت؛ توصيه ای 
اسـت كـه در خصـوص ارزش هـا و ويژگی هـای مطلوب 
آرمان هـا  و  ايده آل هـا  عبارتـی  بـه  يـا  نامطلـوب  و 
الزم  ارزش هـای  حـوزه،  ايـن  می كنـد.  نظريه پـردازی 
را جهـت ارتقـای كيفيـت زيسـت در شـهر بـه دسـت 

می دهـد. 

3.سـوم حـوزه »روش ها و نظريات رويـه ای«6 )فرآيندی(  
اسـت كـه اسـاس مفهومـی آن مطلوب تريـن و بهتريـن 
راه رسـيدن از وضـع موجـود به وضع مطلوب می باشـد. 
در فرآينـد طراحـی از روش هـای رويـه ای، جهت محقق 
شـدن طرح بهـره می برنـد )عبـاس زادگان، 1386، ص 

 .)38
در ايـن ميـان روش فرآينـدی، فعاليتـی عمدتـاً نافع در 
كارهـای كوچـك تـا بـزرگ، و سـاده تـا پيچيده اسـت. 
در ايـن روش، يـك پـروژه طراحـی شـهری، هرچنـد 
پيچيـده باشـد، امكان تجزيه بـه اجزاء خردتر را داشـته 
تخصص هـای  توسـط  آن  سـفارش پذيری  قابليـت  و 
مربوطـه موجود اسـت. در روش فرآينـدی قانونمندی و 
روش منـدی قابـل بيانی وجود دارد كه سـبب می شـود 

4- »روش تحليل داده ها«: پس از گردآوری اطالعات، نوبت به تحليل آنها می رسد. روش تحليل داده ها می تواند كالسيك 
يا آماری باشد. 

5- »سطح تحليل«: معموالً در پژوهش ها و پايان نامه ها از روش توصيفی - تحليلی و امثال آن نام می برند. اين معنای روش 
به سطح تحليل نظر دارد. روش تحقيق به اين معنا در نگاه كلی خود به دو روش توصيفی )به معنای اعم( و هنجاری تقسيم 

می شود. 
6- »نوع نگاه به موضوع«: محقق عالوه بر روش های گردآوری و روش تحليل داده ها، به معنای ديگری نيز می تواند از روش 
پژوهش خود نام ببرد. پژوهشگر به موضوع مورد مطالعه خود می تواند با ديد پديدار شناسانه يا ساختار گرايانه يا هرمنوتيكی 

و امثال آن بنگرد. 
7- »روش شناسی«: در معنای آخر، روش شناسی به عنوان دانشی درجه دوم قرار دارد، كه از ديدگاهی باالتر به روش های 

تحقيق به عنوان دانشی درجه اول می پردازد. 
 ،dohtem hcraeser برای سطح چهارم تا ششم ،euqinhcet برای سطح سوم ،dohtem ظاهراً برای سطح اول و دوم، اصطالح انگليسی

و برای آخرين سطح ygolodohtem را به كار می برند. در سطح اول می توان از پنج نوع روش سخن گفت.
2. Method                           3.Oxford                 4.Substantive           5.Normative                   6. procedural

نمودار 1. انواع روشهاي طراحي شهري در تعامل با 
طراحي گرافيك محيط؛ ماخذ: ترسيم نگارنده بر اساس 

عباس زادگان، 1386.
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بـه طراحی شـهری بـا روشـی قابل تعميـم و قابل دفاع، 
منظـم و نظام يافتـه پرداخته شـود )پاكـزاد،1386، ص 
157(. فرآينـد از خصيصه هـای بنيادين طراحی شـهری 
معرفـی می شـود. دو ديـدگاه فـرآورده و فرايند دو قطب 
يـك طيـف را تشـكيل می دهنـد كـه در طـول طيـف 
مزبـور نقـاط متعـددی وجـود دارنـد كه ضمـن گرايش 
نسـبی بـه يـك قطـب خـاص، بـه قطـب ديگر نيـز بی 

توجـه نيسـتند )گلـكار، 1378، ص 24(.
ندارنـد،  آشـنايی  فرآينـد  ايـن  بـا  كـه  بـرای كسـانی 
طراحـی تقريبأ امری اسـرارآميز اسـت كه حاصـل الهام 
هنرمنـدان اسـت. رويكـرد متضـاد بـا نظـر بـاال طراحی 
را فعاليتـی مسئله گشـا می دانـد كـه بـه مسـائل انتظام 
كالبـدی بـرای پاسـخ گويی بـه نيـاز عملكـردی توجـه 
دارد )رابرتـز، 1389، ص 85(. »فرآينـد طراحی، بيشـتر 
عقالنـی و تجربـی اسـت تـا آن كـه بـه صـورت الهامـی 
باشـد. طراحـی از طريق فرآيند اسـتدالل قياسـی انجام 
مـی شـود و نـه اسـتقرايی. در ايـن فرآينـد طراحـی 
حاصـل نهايـی انباشـت واقعيت ها نيسـت. بـرای تدوين 
يـك راه حـل طراحـی شـهری بايـد تجزيـه و تحليـل و 
سـاده كردن مشـكالت مورد نظـر را انجـام داد. از جمله 
مهمتريـن داليـل اسـتفاده از مفهوم فرآينـد در طراحی 
شـهری می تـوان بـه مـواردی نظيـر: كمـك بـه تعريف 

بهتـر، روشـن تر و كامل تر مسـائل، بهينه يابـی و  در نظر 
گرفتـن راه حل هـای متعـدد و متنـوع، تسـهيل فرآيند 
اجـرا، تصميم گيـری و طراحـی منطقـی، تصميم گيـری 
بـه صـورت باز و صريح )غير پنهانـی( و ايجاد زمينه های 
مشـاركت جمعـی، كمـك بـه اخـذ تصميم گيری هـای 
پيچيـده، تصحيـح تصميمـات، ارزيابـی و انتخـاب، بـاال 
بـردن كارايـی در طراحـی، انتظام بخشـی بـه مراحـل 
مختلـف طراحی و غيره اشـاره نمـود« )بهزادفر، 1387، 

ص 4(.
ارزش طراحي شهري

ارزش طراحـي شـهري، برخـي از مهمترين پرسشـهاي 
مطـرح دربـاره مفهـوم مـكان در معمـاري و طراحـي 
شـهري در جوامـع مـدرن را مطـرح مي نمايـد. طراحي 
شـهري مطلـوب، از چـه طريقـي قـادر بـه ايجـاد ارزش 
اقتصـادي و اجتماعـي در جوامـع اسـت؟ چه طـور مـي 
توان بـه ارزش هاي مطلوب اجتماعي، فرهنگي، زيسـت 
محيطـي و خاصـه اقتصـادي به شـكلي دسـت يافت كه 
مجـاب  را  سـازندگان  و  سـرمايه گذاران  كارفرمايـان، 
نمايـد كه طراحـي مطلوب موجـب ايجـاد ارزش افزوده 
شـده و محصـول نهايـي آنهـا را در بـازار قابـل رقابت تر 
فعاليـت  پيشـگفتار(.  )ليپتـون، 1389، ص  مي كنـد؟ 
طراحـي شـهري بايـد مجموعـه اي از مطالبـات بخـش 

ارزش هاي پايدار

ارزش
پشتيباني زيست محيطيمنفعت اجتماعيماندگاري؛ تداوم حيات اقتصادي

اهداف

ري
شه

ي 
راح

ي ط
يات

عمل
ف 

هدا
كاراكترا

تداوم و محصوريت
كيفيت عرصه عمومي

سهولت حركت
خوانايي

انطباق پذيري
گوناگوني

جدول 1. اهداف عملياتي طراحي شهري و ارزش پايدار؛ ماخذ: كارمونا، 1389، ص 37.
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عمومـي و خصوصـي كه بعضـاً تفاوت هاي بسـياري نيز 
باهـم دارند را پاسـخ دهـد. اگر بخش خصوصـي به طور 
عمده خواسـتار »زيسـت پذيري و مانـدگاري اقتصادي« 
طرح هاسـت، در مقابـل بخش عمومي خواسـتار عدالت 
و مسـاوات اجتماعـي اسـت، عدالتـي كه اهـداف بخش 
عمومـي را از طريـق فرايند توسـعه برآورده سـازد. لذا 3 
بعـد ارزش، بهمراه هفت هدف عملياتي مورد نظر سـند 
معتبـر By Design، مفهـوم محـدود »ارزش مبادلـه« را 
بـه تفكر بسـط يافته تري تحـت عنـوان »ارزش پايدار« 

تبديـل مي كننـد )كارمونـا، 1389، ص 37(.
ابزار هدايت و كنترل و طراحی شهری 

توسـعه  و  هدايـت ساخت وسـازها  و  كنتـرل  بـه  نيـاز 
مناطـق شـهری، منجـر به توليـد ابـزار گوناگونی شـده 
اسـت كـه هريـك از آنهـا در سـطح و مقياسـی متفاوت 
عمـل می كنـد. ايـن ابـزار ذاتـأ در حيطـه خروجی های 
فرآينـد محـور طراحـی شـهری می گنجـد، زيـرا هـدف 
آن هـا اجـرای پـروژه ای مشـخص نيسـت. بلكه بـا وضع 
قوانيـن و ضوابـط خـاص در ميـان يا بلند مـدت، اهداف 
ويـژه ای را در محيـط شـهری تأميـن می نمايند. »سـند 
هدايـت طراحی شـهری« يـك اصطالح عام بـرای كليه 
اسـنادی است كه سـازندگان و طراحان )و ساير عوامل( 
به وسـيله آنها توسـعه و ساخت وسـاز در زمينه طراحی 
و برنامه ريـزی را هدايـت می كننـد. اسـناد مزبـور مـی 
تواننـد توسـط ادارات محلی، صاحبان زمين، سـازندگان 
و شـركای آن هـا، سـازمان های تجـاری و اجتماعی )كه 
تمامـی آن هـا مـی بايسـت در فرآينـد مذكـور مداخلـه 
كننـد( يـا توسـط تعـدادی از آن ها بـه صـورت گروهی 

تهيـه شـوند )گلـكار، 1385، ص 13(.
انواع ابزار كنترل و هدايت در طراحی شهری

طراح شـهر و يا سـازندگان، به منظور ارائه طرح و بسـته 
بـه هـدف موضوع بـه سلسـله مراتبی از سـطوح اسـناد 
هدايت طراحی شـهری نيازمندند. لـذا به منظور تعريف 
بهتـر و دقيق تـر طـرح پيشـنهادی و انتظـام بخشـی به 
مراحـل گوناگـون طراحـی، بـا درنظـر گرفتـن مقيـاس 
و سـطح طـرح، سلسـله مراتبـی از گونـه بنـدی اسـناد 
كنتـرل و هدايـت طراحـی شـهری از مقيـاس كالن بـه 

خـرد عبارتنـد از: چارچوب هـا، دسـتورالعمل ها، ضوابط 
يـا كدهـای طراحـی و راهنماهـای طراحی شـهری. 

چارچوب طراحی شهری 
 Urban چارچـوب طراحـی شـهری كـه معادلـی بـرای
Design Frame work اسـت، سـندی اسـت كـه در آن 

نحـوه ی اجرای سياسـت های برنامه ريزی را در منطقه ای 
كـه نيازمنـد كنتـرل، هدايـت و اجـرای تغييرات اسـت، 
ارائـه می نمايـد. ايـن سـند شـامل تصاويـری دو بعـدی 
 ,2005 ,Cowan( از الزامات زيرسـاختی در آينده اسـت
418(. نكتـه حائـز اهميـت در مـورد ايـن سـند، ديد به 
آينـده در مقيـاس بزرگتـر آن نسـبت بـه اسـناد قبلـی 
می باشـد. در چارچـوب طراحـی شـهری، منطقـه تحت 
پوشـش لزومـأ در زمـان حاضـر توسـعه نمی يابـد؛ بلكه 
كافـی اسـت كـه قسـمتی از آن مربوط به حـال و آينده 
توسـعه يابـد. از ديـدگاه پاكـزاد )1385( نيـز، چارچوب 
طراحی شـهری به اجـرای سياسـت ها پرداخته و عمدتأ 
بـر روی آينـده ی طـرح متمركـز اسـت. البته ايـن مورد 
شـامل شـكل فيزيكی و تجسـم سـه بعدی آينـده طرح 
نيـز می شـود. از نقطه نظـر وی بـرای تحقـق و تكميـل 
نظـام كنترلی طراحـی، چارچوب ها نيازمنـد راهنماهای 
طراحـی شـهری هسـتند. بـه اعتقـاد كارمونـا )2006( 
نيـز چارچوب هـا عمدتـأ در توسـعه های بـزرگ مقياس 
طراحـی  چارچـوب  قرار گيـری  محـل  دارنـد.  كاربـرد 
شـهری در مراتـب باالی اين سلسـله مراتب قـرار گرفته 
را  اسـت. ذكاوت )1386( چارچـوب طراحـی شـهری 
روشـی جهـت دسـتيابی به شـرايط كيفـی مطلوب يك 
سياسـت های  وی  می دانـد.  تحـول  حـال  در  منطقـه 
طراحـی در ايـن راسـتا را بـه لحاظ نـگاه كالن و يا خرد 
بـه سـه گونـه تقسـيم می كنـد: سياسـت های كليـدی 
تأثيرگـذار بـر نظـم كالن منطقه؛ سياسـت های طراحی 
كـه در عرصه هـای خرد و تفصيلی متناسـب با خصايص 

مكانـی و جغرافيايـی قابـل اتخاذ اسـت. 
دستورالعمل طراحي

ايـن واژه كه متـرادف با واژه brief قرار داده شده اسـت، 
خصوصيـات  و  انـدازه  بـا  موضعـی  طرح هـای  بـرای 
مشـخص بكار مـی رود.  )Cowan, 2005, 105( مقياس 
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تفصيلی تـر مطالعـات طراحی شـهری »دسـتوركارهای 
طراحـی« اسـت كـه اهـداف آن در ايـن سـطح ارائـه 
تفصيلـی يـك  و  كالبـدی  اسـناد هدايـت شـكل دهی 
فضای شـهری اسـت. در اين سـطح از طراحی جزئيات و 
چگونگـی اجرای سياسـت های فرادسـت )چارچوب های 
طراحـی شـهری( بـرای يك فضای شـهری خـاص ارائه 
مـی گـردد. »دسـتور كارهـای توسـعه« اسـناد هدايـت 
روشـنی را در خصـوص نحـوه سـاخت و سـاز در يـك 

طـرح موضعـی ارائـه مـی نمايد. دسـتوركار توسـعه:
1. مجموعـه ای از اصول توسـعه منسـجم كه بر اسـاس 

تجزيـه و تحليـل يـا بسـتر برنامه ريزی بيان می شـود.
2. بـرای محوطـه ای بـا انـدازه، حساسـيت و پيچيدگـی 

قابـل توجـه تهيه می شـود.
3. ابهامـات را بـه حداقـل رسـانده و اثـر بخشـی فرآيند 

برنامه ريـزی و توسـعه را بهبـود می بخشـد.
4. قـادر اسـت بـه منظـور ترويـج و ارتقـاء توسـعه مورد 
اسـتفاده قرار گيـرد )از طريـق شناسـايی محدوديت ها، 
فراهـم نمـودن ايده هـای واقع بينانـه و ترغيـب كاربری 
مختلـط و اسـتاندارهای عالـی طراحی( )نراقـی، 1389، 

ص7(. 
  از يـك منظـر می تـوان گفت ايـن نوع دسـتور العمل با 
توجـه بـه ماهيت خـود بـرای طرح های بـزرگ معماری 
و معمـاری منظر در شـهر حكم چارچـوب نحوه  دخالت 
را داشـته و بـر اسـاس هميـن خصوصيـت احـكام آنهـا 
قابليـت كاربـرد در مواقـع خاص خـود را داشـته و قابل 
هـا  ويـژه سـايت  نمی باشـند. دسـتور العمل ها  تعميـم 
تهيـه مـی گردنـد و در واقـع راهنماهـای طراحـی در 
پـروژه هـا و محوطه هـای مشـخص هسـتند. آنهـا در 
دسـتوری ترين حالـت ممكـن كـه كاربـرد عـام داشـته 
باشـندو تعميـم يابنـد، طراحـی را هدايت مـی كنند كه 
ايـن خصيصـه می توانـد مانـع خالقيت شـده و نوآوری 

را از بيـن ببرد.
ضوابط طراحی 

سـازندگان بر اسـاس ضوابـط يا كدهـای طراحی، طيف 
وسـيعی از طرح هـای بـزرگ تـا سـاختمان های منفـرد 
را دربـر می گيرنـد. ضوابـط می تواننـد بـرای تعـدادی 

سـاختمان، يـك خيابـان يـا كل يـك منطقـه مصـداق 
داشـته باشـند )Cowan, 2005: 105(. عـالوه بـر آن كه 
مقيـاس عمل ضوابط نسـبت به دسـتور العمل ها بزرگتر 
اسـت، تعميم پذيـر نيـز هسـتند. در عين حال بـه اندازه 
دسـتورالعمل ها بـه جزئيـات نمی پردازنـد و سـعی در 
معمـاران  فعاليـت خالقانه تـر  بـرای  ايجـاد چارچوبـی 
و طراحـان دارنـد )پاكـزاد، 1385، ص 143( كـه ايـن 
خـود می توانـد نكته مثبـت در كاربـرد ضوابط باشـد. از 
نقطـه نظـر كارمونا نيز ضوابـط يا كدهـای طراحی برای 
طرح هـای شـهری بـا مقيـاس بزرگ تـری نسـبت بـه 
دسـتور العمل ها اسـتفاده می شـوند، بـه بيـان ديگـر، بـا 
فراهـم نمـودن اصولی مشـخص، هدايت گر توسـعه بوده 
و بـا وحـدت بخشـی بـه كليـت فضـا، در برابـر جزئيات 
اسـتنباط  تـوان چنيـن  منعطـف هسـتند. پـس مـی 
كـرد كـه در سلسـله مراتب اسـناد كنتـرل و هدايت در 
طراحـی شـهری، ضوابـط يـا كدهـای طراحی يـك پله 
باالتـر از دسـتور العمل ها قـرار گرفته انـد. وجود سلسـله 
مراتـب خـود بـه ارزش نهادن بيشـتر به برخورد روشـی 

بـه طراحـی شـهری منجر می گـردد.
راهنماهای طراحی شهری 

 urban design guideline ايـن واژه معادلی برای عبـارت
اسـت. امـروزه راهنماهای طراحی شـهری وسـيعاً مورد 
و  مختلـف  موضوعـات  در  و  می گيرنـد  قـرار  اسـتفاده 
مقياس هـای گوناگونـی كاربـرد دارند. همان طـور كه از 
نامشـان پيداسـت، راهنماهـا در زمينـه چگونگی اجرای 
توسـعه در انطبـاق بـا سياسـت های باالدسـت الگوهـا و 
 :2005 ,Cowan( راهكارهـای مناسـبی ارائه می نمايـد
105(. از ديدگاه شـيروانی )1985( نيز بسـط و توسـعه 
سياسـت های طراحـی نيازمنـد تهيه راهنماهايی اسـت 
تـا از آن طريـق بـه عناصـر ظاهـری نيـز توجـه شـود. 
بـه عبارتـی ديگـر از ديـدگاه وی يكـی از ويژگی هـای 
راهنماهـای طراحـی شـهری تأميـن كيفيـات ظاهـری 
مكمـل  واقـع  در  طراحـی  راهنماهـای  اسـت.  طـرح 
چارچوب هـا هسـتند. »آن هـا ابـزار هدايـت در راسـتای 
چارچـوب تعييـن شـده هسـتند و مـواردی را كـه مـی 
بايسـت در طراحـی و مطالعـه مـورد توجـه قـرار گيرند 
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را مشـخص می كننـد، در حالـی كـه خود بـه ارائه طرح 
نمی پردازنـد« )پاكـزاد، 1385، ص 143(.

راهنمــــاهای طراحـــــی شــــهری از سياسـت ها و 
چارچوب هـای باالدسـت خويـش تبعيـت می كننـد و 
سـعی در تحقـق سـه بعـدی و اجرايـی كـردن اهدافـی 
دارنـد كـه در قالـب ايـن سياسـت ها مطـرح می شـوند. 
»ايـن يكـی از مهم تريـن خصايـل اسـناد اسـت كـه در 
حـوزه حرفـه نيـز بـه صـورت جـدی رعايت می گـردد. 
سياسـت های  ميـان  ارتباطـی  طراحـی   راهنماهـای 
عمومـی برنامه ريـزی و اجـرای ضوابط و مقـررات فراهم 
می سـازد. هدف اصلی از بكارگيـری راهنماهای طراحی، 
انتقـال حـس كيفيـت ترجيحی طـراح برای يـك مكان 
می باشـد« )بهزادفـر، 1387، ص 9(. امـروزه راهنماهای 
طراحـی شـهری وسـيعأ مـورد اسـتفاده قـرار می گيرند 
و در موضوعـات مختلـف مقياس های گوناگونـی كاربرد 
دارنـد. نـوع ديگـری از گونه شناسـی راهنمـا كـه نوعـی 
سلسـله مراتـب موضع طـرح را در خـود دارد، براسـاس 
ارائـه شده اسـت. منظـور از  محـدوده اجرايـی راهنمـا 
محـدوده اجرايی، ارزش و قدمت تاريخـی محدوده ای از 
شـهری اسـت كه سـند راهنما بـرای آن در نظـر گرفته 
 شده اسـت. بـر ايـن اسـاس سـه گونـه تعريف می شـود: 
1. راهنماهـای مربـوط به حفاظـت از سـاختمان های با 

ارزش تاريخـی و خـود بافـت تاريخی؛ 
2. راهنماهـای مربـوط بـه محدوده هايـی بـا موضـوع 

نوسـازی، توسـعه ميـان افـزا و توسـعه مجـدد؛
3. راهنماهايـی مربـوط بـه توسـعه محدوده هـای جديد 
بـه ويـژه طرح هايـی با ابعـاد مشـخص )نراقـی، 1389، 

ص 11(.
ايـن گونه بنـدی شـبيه بـه منطقه بنـدی شـهر بـه سـه 
قسـمت درونـی، ميانـی و بيرونـی اسـت كـه در متـون 
طراحـی شـهری بـه آن برخـورد می شـود و متخصصان 
نيازمنـد نگرشـی متفـاوت در طراحـی  را  هـر بخـش 
شـهر  سـطح  كل  اگرچـه  گونه بنـدی  ايـن  می دانـد. 
را پوشـش می دهـد، امـا بـه دليـل آن كـه شـامل آن 
دسـته از راهنماهايی نمی شـود كه در كل سـطح شـهر 
موضوعيـت دارنـد، تـا حـدودی ناقـص و فاقـد جامعيت 

اسـت. پـس شـايد بتـوان راهنماهـا را در يـك ديد كلی 
بـه دو قسـمت موضوعـی و موضعـی دسـته بندی كـرد. 
راهنماهـای موضوعـی در ارتبـاط با يـك موضوع خاص 
هسـتند، خـواه ايـن موضوع مربوط به كل سـطح شـهر 
بشـود و يـا در ارتبـاط بـا ناحيـه ای خاص مطـرح گردد. 
راهنماهـای موضعـی در ارتبـاط با يك محدوده از شـهر 
مطـرح مـی شـوند. ابعاد ايـن محـدوده می تواند بسـيار 
متغيـر باشـد. ايـن محـدوده می توانـد عبـارت از يـك 
خيابـان باشـد، يا يك بافت خاص از شـهر يـا نهايتاً كل 
سـطح شـهر را فراگيـرد، البتـه مـورد آخـر كمتـر ديده 

می شـود )نراقـی، 1389، ص 11(.
طراحی گرافيك محيطی

 طراحـي و معمـاري داراي وجـوه مشـترك فراوانـي بـا 
طراحـي گرافيك اسـت. تقـارن، چه در دو و چه در سـه 
بعـد، در يـك روزنامـه يا منـزل متعلق به قـرن نوزدهم 
وجـود دارد. معمـاري هنـر و علم طراحي و سـاختن بنا 
تعريـف شـده اسـت و طراحـي فقـط ترسـيم مي باشـد 
)وايـت، 1388، ص 23(. طراحـی گرافيـك محيطـی به 
دليـل پيونـدی كـه بـا علـوم انسـانی و اجتماعـی نظير 
شهرسـازی، ارتباطـات، جامعـه شناسـی و غيـره دارد، 
يكـی از اركان زندگـی اجتماعـی قلمـداد می شـود. اين 
عنـوان، اصطالحـی كلـی و غيـر تخصصـی دربـاره انواع 
عناصـر متنـوِع تصويـری و نوشـتاری كـه بـا اهـداف 
مختلـف كمـی و كيفـی، طراحـی، گزينـش و يـا حتـی 
حـذف شـده و سـپس در محيطهـای بيرونـی و درونـی 
بـه كار گرفتـه می شـوند، می باشـد. روشـن اسـت كـه 
ايـن حيطـه چنان گسـترده و متشـكل از علـل و عوامل 
گوناگونی اسـت كـه ارائه تعريفی جامـع از آن به راحتی 
ميسـر نيسـت. بـا وجـود ايـن، در اذعـان بـه گسـتره و 
تنـوع بالقـوه طراحـی گرافيـك محيطـی، محدودكردن 
موضـوع ارزش چندانی نـدارد. طراحی گرافيك محيطی 
در پيونـدی نزديـك بـا هنرهـای تجسـمی و طراحـی 
شـهری، عوامـل و امكانات متنوعی را بـه كار می بندد تا 
توجـه مخاطبـان مـورد نظر خـود را برانگيزانـد و در پی 
آن، بـه هـدف خـود نزديـك كنـد. از مهم تريـن اهداف 
كلـی طراحـی گرافيـك محيطـی می تـوان از عواملـی 
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نظيـر تسـهيل در امـر ارتبـاط، ادراك محيـط، ايجـاد 
هويـت بصـری، ايجـاد محيطـی زيبـا و غيـره نـام بـرد. 
گرافيـك محيطـی را بـا يكـی از شـاخه های تخصصـی 
آن يعنـی تبليغـات محيطـی كـه مخاطبانـی خـاص را 
در جهـت اهـداف عمومـاً تجـاری، هـدف قـرار می دهد، 
نبايـد اشـتباه گرفـت و محـدود كـرد. اگرچـه می تـوان 
زمينه هـای مبهمـی را نيـز در تعريـف گرافيك محيطی 
شناسـايی كـرد. بـه طـور مثـال آيـا هـدف از طراحـی 
گرافيـك محيطـی بايد صرفـاً دگرگونـی در كيفيت های 
بصـری و فضايی باشـد و يا به روابـط عميق تر اجتماعی 
و فرهنگـی بيـن عناصـر، فضاهـا و انسـان ها بپـردازد؟ 
لـذا در پايـان مـي تـوان گفـت كه »هـر كسـي بخواهد 
تصويـري ذهني را بـراي مخاطبان به نمايـش بگذارد، و 
يـا توصيف كند، ناگزير اسـت از گرافيكهـا كمك بگيرد. 
ايـده هـا ابتدا بصـورت تصوير در مي آيند، سـپس خالق 
آنهـا بـراي تفهيـم تصاوير خـود به مخاطبيـن از كلمات 
و تصاويـر اسـتفاده مي كند« )بيشـارت، 1389، ص 2(.
وجه تشـابه و تفـاوت گرافيك محيطی بـا طراحي 

ي شهر
»بـه طـور قطـع تركيـب تصويرهـا بـا كلمـات مطمئن 
تريـن راه بـراي توصيف اشـياء اسـت به ويـژه انهايي كه 
طرحـي پيچيـده دارند، مانند ماشـينها و سـاختمانهاي 
شـهر. متخصصين طراحي شـهري معموالً بـراي تفهيم 
ايـده هـاي پيچيـده از گرافيكهـا اسـتفاده مـي كننـد. 
بنابرايـن سـازندگان كـه وظيفـه تفسـير برنامـه هـاي 
متخصـص هـاي طراحي، تشـخيص وسـائل و روشـهاي 
سـاخت و نيـز انجـام سـاخت و سـاز بـه روشـي ايمـن 
را برعهـده دارنـد، بايـد دركـي كلـي از گرافيكهـا بـه 
ويژه پروژه هاي سـاختماني داشـته باشـند« )بيشـارت، 

 .)3 1389، ص 
عناصر مشـابه اصلي در گرافيك و طراحي شـهري 

عبارتند از:
1. »تعـادل«: تعـادل از اصـول اساسـي هنر اسـت. هنر 
در برقـراري ارتبـاط با مخاطب نوعي تعادل را جسـتجو 
مي كنـد تعـادل در هنر بوسـيله تقسـيم بنـدي متوازن 
اجـزاء صـورت مي گيـرد. رنگ، نور و بافـت نيز در حفظ 

تعـادل يـا عدم تعـادل نقش دارنـد. البته تاكيـد زياد بر 
تعـادل موجـب مي شـود اثـر جذابيـت خود را از دسـت 

بدهـد و ايجاد كسـالت كند.
2. »تناسـب«: در بعضـي مـكان هـا كه وسـيع بـوده و 
فضـاي خالي اطراف يك فروشـگاه يايـك مكان عمومي 
وجود دارد، دسـت طراح باز اسـت و مي تواند تناسـبات 
معمولـي را تغييـر دهـد و به طور مثال سـردريك مكان 
عمومـي يـا فروشـگاه راخيلـي بلندتـر و باالتـر از حـد 
معمـول بگيـرد، چراكـه بـه واسـطه بـاز بـودن محيـط، 
بيننـده بـه محيـط اشـراف كامـل داشـته و مي تواند به 

راحتـي سـر در را ديـده و آن را تشـخيص دهد.
3. »تـداوم در محيـط«: تكـرار و تصاعـد و تناسـب 
سـه جـزء تـداوم در هنـر، عناصر اساسـي به شـمار مي 
رونـد، تناسـب كـه بـه صـورت تكـرار يـك يـا چنـد در 
ميـان واحد هـاي مختلـف شـكل مـي يابـد، پيچيدگي 
و حركـت بيشـتري در خـود دارد اثـر بخشـي تكـرار و 
تنـاوب به مناسـب بـودن موضوع و مهارت بـه كارگيري 
آن هـا بسـتگي دارد چنانچـه تكـرار عنصري بـه تدريج 
تغييـر كنـد وزن اثـر دچـار رشـد و تصاعـد مـي شـود، 
تصاعـد مي تواند به سـمت بـاال، پايين و يـا مايل جهت 
داشـته باشـد. تصاعد را در تغيير انـدازه كوچك و بزرگ 
در تغييـر شـكل از چهارگوشـي بـه دايـره و غيـره و در 
تغيـر رنـگ از كمرنـگ بـه پـر رنـگ مي توان مشـاهده 

. كرد
4. »تاكيـد در محيـط«: چنانچه بـا كم اهميت كردن 
اجـزاء يك تركيـب و متمايز نمودن يكـي از اجزاء توجه 
بيننـده بـه بخش خاصـي از كار جلب بتشـود آن بخش 
را نقطـه تاكيـد مي نامنـد. تاكيد را مي توان با اسـتفاده 
از رنـگ، رنـگ و بافـت پديـد آورد. اجزاء يكسـان، نقطه 
تاكيـد كار را ضعيـف مـي نمايـد. شـكلهاي مشـخص و 
واضح نسـبت به اشـكال مبهم و اشـياء عجيب نسبت به 
اشـياء سـاده خودنمايي بيشـتر دارند نحوه دسـته بندي 
اجـزاء نيـز بـر تاكيـد يـك مجمومعه مـي افزايـد. اصل 
تاكيـد را مـي تـوان هـم بـراي وحـدت بخشـيدن و هم 
ايجـاد تنـوع مـورد اسـتفاده قـرار داد. تاكيـد روي يكي 
از عناصـر در جلـب مخاطـب و يـا بازديد كننـده از يك 
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مـكان عمومي تاثير مسـتقيم دارد.
5. »ايجـاد وحـدت در محيط«: وحدت بـه هر كاري 
انسـجام مـي بخشـد بـدون عنصـر و حـدت اجـزاء يك 
تركيـب پراكنـده و بي-ربـط بـه نظـر خواهـد رسـيد. و 
حـدت موجـب جلـب نظـر مـي شـود، عامل مهمـي در 
انتقـال پيـام اسـت كاررا قابـل درك مي كند وبه سـاده 

تـر شـدن پيـام كمك مـي كند.
6. »تنـوع در محيـط«: تنـوع حاصـل تفـاوت و تضاد 
اسـت. اختـالف بيـن شـكل، رنـگ و يـا بافـت عناصـر 
تشـكيل دهنده تنوع به شـمار مـي رود. اجـزاء گوناگون 
چشـم را بـه دنبـال عامل و حـدت در كل كار به گردش 
در مـي آورنـد. تنوع در حقيقت وحدت را اسـتحكام مي 
بخشـد وحـدت ميل به نظم، و تنوع كششـي به سـمت 
تحريـك دارد. نقطـه، خـط و سـطح داراي قـدرت بيان 
ويـژه اي هسـتند نقـاط بـا توجـه بـه انـدازه و نحـوه به 
كارگيـري در محيط متفاوت هسـتند و ايجـاد اثربصري 

كنند.  مـي  متفاوت 
7. »بافـت«: از ديگـر عناصر معمـاري داخلي و خارجي 
بافـت اسـت ،بافـت از دو نظـر قابل بحث اسـت و از نظر 
فـرم و شـكل كـه وسـيله درك آن قـوه بينايي اسـت و 
دوم از نظـر خاصيـت فيزيكـي و جنسـيت بافـت كـه با 
المسـه قابـل درك اسـت. درجـه انعـكاس يا جـذب نور 
توسـط جسـم داراي بافـت اهميـت فـراوان دارد. تضـاد 
سـطوح مـات و خشـن در كنـار سـطوح بـراق و صيقلي 
جذابيـت فراوانـي دارد و ايجـاد جلـوه بصـري مي كند. 
8. »نـور«: نـور ار مهمترين اجـزاء در گرافيك محيطي 
و طراحـي داخلـي وخارجـي اسـت نورهـاي طبيعـي و 
مصنوعـي اثر متفـاوت در محيط ايجـاد مي كنند. نقطه 
ديـد ناظـر، مقـدار نـور كه بـه آن مي تابـد و زاويـه ديد 
ناظـر عواملـي هسـتند كـه در تمـام المـان هـاي داخل 
خيابـان بايـد رعايـت شـوند و تركيبـي مناسـب و زيبـا 
باهـم داشـته باشـند و داراي طرحـي خوب و اسـتاندارد 
باشـد. عالئم راهنمايي و رانندگي، چراغ هاي روشـنايي، 
صنـدوق پسـت، زبالـه دان، تابلـوي اسـم خيابانهـا تلفن 
عمومـي، آگهـي هـا و تبليغـات ديـواري ايسـتگاه هاي 
اتوبـوس، سـردر فروشـگاه هـا و تمـام اين هـا در ارتباط 

باهم هسـتند و اثـر فراوان در ديد عمـوم مي گذارند كه 
بايـد دلپذيـر وزيبا باشـند وبارعايت اصول زيبا شناسـي 
و تركيـب بنـدي مناسـب در زيبـا سـازي شـهر كمـك 
كننـد چراكـه محيط شـهري نيازمنـد ايـن زيبايي هاي 
بصري اسـت تا ازآثـار منفي رواني به شـهروندان بكاهد. 
گرافيـك محيطـي، فضـا و محيـط زندگـي را زيباتـرو با 
نشـاط تر مي سـازد و به محيط شـهري نظم و انسـجام 

مي بخشـد
طراحي شهري و گرافيك شهري

صاحبنظـران  از  بسـياري  زعـم  بـه  شـهري  طراحـي 
ارتباطـي تنگاتنـگ بـا گرافيـك شـهرها داشـته كـه در 
ايـن رابطـه گـذر از مفاهيم سـنت به تجدد بـه اين مهم 
دامـن زده اسـت. بـا نـگاه به آثار گذشـتگان و سـنتهای 
بـه كار گرفتـه شـده در آنهـا بـه ايـن نتيجه می رسـيم 
كـه مهـارت يـا سـطح صناعـت آن آثـار نيسـت كـه بـا 
هنـر امـروزی متفـاوت اسـت، بلكـه باورها، انديشـه ها، 
برداشـتها و تصـورات متفـاوت آنهـا با ما وجـه تمايز آن 
آثـار بـا آثـار معاصـر مـی شـود. بـا ايـن حـال در دوره 
معاصـر مـی بينيـم در رويكرد سـنتی، به تنهـا نكته ای 
كـه توجـه نمـی شـود، تفكـر و اصـول پايـۀ آن اسـت و 
سـنت را در پوسـتۀ ظاهـری آن جسـتجو مـی كننـد. 
اگـر بـه گذشـته بنگريم مـی بينيم كه فضاهای شـهری 
نقـش بسـيار مهمـی در زندگـی فـردی و اجتماعـی و 
شـهری مردم داشـتند. طراحان گذشـته نيز در طراحی 
ايـن فضاهـا نهايـت دقـت و توجـه بـه ارزشـها، اصول و 
مفاهيـم معمـاری و شهرسـازی ايران را حتـی در جزئی 
ترين مسـائل فرامـوش نكرده اند و همين امر و مناسـب 
بـودن ايـن فضاهـای شـهری و مبلمـان و تجهيـزات و 
تناسـبات و انطبـاق ايـن فضاهـا بـا بطـن فعاليـت های 
شـهری باعث شـده كـه بسـياری از فعاليتهـای گروهی 
و اجتماعـی مـردم در كالبـد آنهـا جريـان يابـد و ايـن 
امـر باعـث پيوسـتگی بيـش از پيـش سـاكنان محله ها 
و بافت هـای شـهری در گذشـته مـی شـد )نقـی زاده، 

1388، ص 36(.
بنابرايـن مـی تـوان نتيجه گرفـت كه »فضای شـهری و 
معماری هايـش و از جملـه عناصـر زيباشـناختی و آثـار 
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هنـری گوناگـون آن، عميقـاً متأثـر از منابـع فرهنـگ و 
سـنتهای يـك جامعـه اسـت. به عبارت ديگر، مـردم در 
متـن سـنتها و فرهنـگ خود، بـه خالقيت هـای تمدنی 
و از جملـه شهرسـازی و معمـاری و خلـق جنبـه هـای 
زيباشـناختی و تجليـات هنـری آن دسـت مـی زننـد. 
پـس كل عناصـر كالبـدی و سـاخت فضايـی يك شـهر 
و ازجملـه عناصـر معنـا و زيبايـی در آن، بـه نحـوی از 
انحـاء از فرهنگ و سـنت نشـأت مـی گيـرد« )صالحی، 
1379، 183(. همچنيـن »سـنت بايـد مداومـت يـك 
جريـان همـه جانبه تاريخی و فرهنگی باشـد كـه تداوم 
و پيوسـتگی خـود را در عيـن تحـرك و پيشـرفت، در 
مظاهـر اساسـی زبـان، ادبيـات، هنـر و رسـم و راه هـای 
زندگی نشـان می دهـد« )آشـوری، 1376، 10(. امروزه 
بـا وجـود دگرگونيهای عظيمی كه در سـاختار نهادهای 
اجتماعی شـهرها صورت گرفته اسـت و همچنين جهت 
گيـری هـای نظام سـرمايه گـذاری در زمينه سـاخت و 
سـاز و ايجاد فضاهای شـهری با تضعيف احسـاس تعلق 
مـردم بـه محلـه هـا و فضاهـای شـهری روبرو هسـتيم، 
كـه اين احسـاس عدم تعلق مـردم به فضاهای شـهری، 
بـر محافظـت نكـردن مـردم از ايـن فضاهـا بـی تأثيـر 
نبـوده اسـت و حتـی در كنار اين موضوع مـواردی چون 
برنامـه ريزی نامناسـب و عـدم ارتقاء دانـش عمومی نيز 

ايـن تاثيـرات منفی را تشـديد كرده اسـت. 
نشانه هاي شهري و طراحي گرافيك شهري 

در زمينـه يافتـن سـبك و شـيوه طراحي، هميشـه بين 
طراحي و معماري شـباهتي وجود داشـته اسـت. حسن 

و خوشنويسـي  خـود، خطاطـي  كتـاب  در  مسـعودي 
اظهـار مـي دارد كـه: »در يـك طـرح معمـاري فضايـي 
بـراي سـكونت تعريـف مـي شـود. در آن فاصلـه بيـن 
ديوارهـا واقعـي و بـه انـدازه خـود ديوارها حائـز اهميت 
اسـت. در طراحـي گرافيـك ارزش يـك فضـا، ناشـي از 
ارتبـاط آن بـا عناصري اسـت كه آن را احاطـه كرده اند 

و نيـز برعكـس« )وايـت، 1388، ص 89(. 
پيکتوگـرام، عالئـــم تصويـــري و طراحـي 

شهري گرافيـــك 
سـين موريـس در »راهنمـاي طراحـي حـروف« مـي 
طراحـان  و  معمـاران  بـه  حـروف  »طراحـان  نويسـد: 
شـهري نزديك ترنـد تا بـه هنرمندان. معمـار بايد بنايي 
بسـازد كـه از نظر سـاختاري محكـم و مفيـد و در عين 
حـال از نظـر بصـري بـراي كار و زندگـي لـذت بخش و 
راحـت باشـد. مطمئنـاً كار يـك طـراح بايد بـا اين گونه 
مقتضيات هماهنگ باشـد تـا مفيد واقع گـردد« )وايت، 
1388، ص 89(. عالئـم تصويـری اغلب به »پيكتوگرام« 
يـا  »ايزوتايـپ« معروفنـد. در واقـع يـك ايزوتايـپ نـام 
نوعـی خـاص از عالئـم تصويـری )پيكتوگرام( اسـت كه 
از سـوی آقای”اوتـو ذويـالت” از اسـتراليا طراحی شـده 
اسـت. ايـن عالئـم بـه لحـاظ آنكـه پيامهايـی همچـون 
صـدا، شـخصيت )كاراكتـر(، حركـت و رنـگ را نيـز در 
بـر می گيرنـد دارای معانـی چندگانـه هسـتند. عالئـم 
تصويـری، زبـان تصويری عالئم و نشـان های اختصاصی 
را بـا تصاويـر در هـم آميختـه و تركيـب مـی گردانند تا 
بـا بيننـده خود ارتباط برقرار سـازند. تصاويـر می توانند 

ابعاد فرهنگ شهريابعاد فضاهاي شهري
فضاهای تمدنی فرهنگی

فضاهای زيستی و 
مولفه  هاي آن

تجربه ها فردي و جمعي

فرهنگ و 
مولفه هاي 
ساختاري

كنشها و واكنشهاي فضاهای شهری
محيطي

الگوهای رفتاریفضاهای عمومی

روابط و تعامالت فضاهای خصوصی
اجتماعي

جدول 2. فرهنگ، فضاهاي زيستي و طراحي فضاهاي شهري؛ ماخذ: نگارندگان.
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دربرگيرنـده حـروف، رنگها، عالئم و اجـزاء به طرز جلوه 
يافته تـری باشـند تـا در رسـانيدن نظـرات و ايـده هـا 
مؤثرتـر و كاراتـر واقـع شـوند. از بعضـی لحـاظ، عالئـم 
تصويـری از نظـر شـكل و فـرم بـه عالئـم و نشـانهای 
اشـكال سـاده شـباهت دارنـد.  و  نمادهـا  اختصاصـی، 
كاربـرد معدودتـر عالئـم تصويـری نسـبت بـه نمادها و 
نشـانهای تجارتـی بيشـتر به ايـن لحاظ اسـت كه عالئم 
تصويـری بطـور معدودتـری مورد اسـتفاده قـرار گرفته 
انـد. “پيكتوگـرام” نوعی نماد بصری اسـت كـه اطالعات 
را بـه صـورت تصويـری و بـدون اسـتفاده از كالم ارائـه 
مـی كنـد. تصوير نشـانه نوعی نمـاد گرافيكی اسـت كه 
داسـتان را به شـيوه ای بسـيار سـاده و همه فهم و فارغ 
از محدوديـت زبانـی روايـت مـی كنـد. در طراحـی اين 
نشـانهاتصاوير سـاده مـی شـوند و چند بخـش از عناصر 
اضافـی حذف می شـوند ولی نبايد بـه گويايی آن صدمه 
وارد شـود. يعنـی بيننـده به محض ديدن نشـانه بايد به 
راحتـی بـه مفهـوم آن دسـت پيـدا كنـد. از خصوصيت 
ديگـر پيكتوگرامهـا اين اسـت كه به دليـل آنكه در يك 
محيـط تعـدادی از اينهـا مورد اسـتفاده قـرار می گيرند 
بايـد طراحـی بـه صورتـی انجـام گيـرد كه هـم مفاهيم 
مـورد نيـاز بيـان شـود و هـم در كل يـك پيوسـتگی و 
همگونـی شـكل با هم داشـته باشـند. پيكتوگـرام نبايد 
گنـگ و پيچيده باشـد چون كارايی خودش را از دسـت 
مـی دهـد. در نتيجـه هـدف در پيكتوگرام سـاده كردن 
يك شـكل اسـت به طوريكه با اين كار مفهـوم خود را از 
دسـت ندهد. ممكن اسـت ما تصويـری را انتخاب كنيم 
كـه آن شـكل انحنا يا شكسـتگی داشـته باشـد، ما بايد 
آن شـكل را با اشـكال هندسـی به سـاده تريـن طرح با 

مفـوم اوليـه در بياوريم.
نشانه شهري و طراحي گرافيك شهري

»كارل گوسـتاو يونـگ مي گويـد واژه يـا تصويـر زمانـي 
نمـاد )يـا نشـانه( اسـت كـه متضمن چيـزي در مـاوراء 
معناي آشـكار و مسـتقيم خود باشـد. نماد داراي جنبه 
اي وسـيعتر و ناخـودآگاه اسـت كـه هرگـز نمـي تـوان 
بـه طـور دقيـق آن را تعريـف و يـا بـه طـور كامـل آن 
را توصيـف كـرد« )هوهنـه گـر، 1381، ص 13(. لـذا 

نشـانه عنصری بصری اسـت كـه به منظـور معرفی يك 
موضـوع طراحـی و ارائـه مـی شـود. بـه عبـارت ديگـر، 
نشـانه، هويـت بصـری يـك موضـوع اسـت. نشـانه مـی 
توانـد در قالـب هـر عنصـر بصـری جلـوه گر شـود ولی 

بطـور مشـخص بـه دو حالـت كلـی ارائـه می شـود:
1.»نشـانه های تصويـری«؛ نشانـــه های تصويـری، 
نشـانه هايی هسـتند كـه عنصـر بصـری بـه كار رفتـه 
درآنهـا، تصوير اسـت. اين تصوير مـی تواند يك گل، يك 
حيـوان، يـك نمـاد ملی، سـنتی و يـا حتی يـك تصوير 
نامشـخص باشـد )چگونگی اين تصوير را مـواردی مانند 
موضـوع و عوامـل جانبی تعيين می كننـد(. تصوير مورد 
اسـتفاده در نشـانه های تصويـری در ارتباط بـا محدوده 
فعاليـت موضوع، چهار وضعيت ممكـن دارد: »1. تصوير 
بـا موضوع ارتباط مسـتقيم دارد. برای مثـال در صورتی 
كـه برای يـك شـركت توليد خـودرو نشـانه ای طراحی 
می كنيـم، از تصويـر يك خودرو سـود ببريـم؛ 2. تصوير 
بـا موضوع ارتباط غيرمسـتقيم دارد. بـرای مثال در يك 
شـركت هواپيمايـی از تصوير يك پرنده اسـتفاده كنيم؛ 
3. تصويـر مطلقـاً بـا موضـوع ارتباط نـدارد. برای نشـانه 
يـك شـركت هواپيمايـی از تصويـر يـك ُگل اسـتفاده 
كنيـم؛ 4. تصويـر بـا موضوع از جنبه هـای فرعی ارتباط 

پيدا مـی كند«.
نوشـتاری  نشـانه های  2. »نشـانه های نوشـتاری«؛ 
خـود به دوگونه كلی تقسـيم مـی شـوند: »1. لگوتايپ: 
نشـانه هايی هسـتند كـه نوشـتار آنهـا بـر اسـاس نـام 
كامـل موضوع اسـت و با طراحـی ويژه )و غالبـاً متفاوت 
از شـكل حروف متـداول( ارائه می شـوند؛ و 2. منوتايپ 
)منوگرام(: نشـانه هايی هسـتند كه نوشـتار آن ها حرف 
ابتـدای نام موضوع اسـت و بـا طراحی ويـژه )متفاوت از 
شـكل حـروف متداول( ارائـه می شـوند. الزم به توضيح 
اسـت بعضـی از صاحب نظـران معتقدنـد در صورتی كه 
نـام موضـوع دارای بيـش از يـك واژه باشـد، طراحی بر 
اسـاس حـروف آغازيـن واژگان موضـوع نيـز، منوگـرام 

خواهـد بود.«
در طراحـی يـك »نشـانه شـهري و مطابق بـا معيارهاي 
گرافيكـي« بايـد چند عامل مـورد توجه قـرار گيرند كه 
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35 برخـی از آنها به شـرح زير اسـت:
1- »سـادگی«: يـك نشـانه خـوب ترجيحـاً از عناصـر 
بصـری اندكـی شـكل گرفتـه اسـت. الزم اسـت اشـاره 
شـود كـه منظـور از اندك بـودن ايـن عناصـر، ضرورت 

پيـش گيـری از پراكندگـی بصـری نشـانه اسـت.
2- »تـوازن، تعـادل و تناسـب«: بـه عبـارت ديگـر 
تيرگـی و روشـنايی سـطوح، ضخامـت و نازكـی عناصر 
شـهري و سـيماي شـهر بايـد از تـوازن و تناسـب الزم 
بهـره بـرده و در اتصـال و چيدمـان خطـوط در كنـار 

يكديگـر از ريتـم مناسـب برخـوردار باشـد.
3- »قابليـت رنگ پذيـری«: يـك نشـانه بايـد تا حد 
امـكان در عيـن آنكه توانايـی ارائه با يك رنگ را داشـته 
باشـد، هنـگام ارائـه رنگـی، نبايد ضعيـف شـود. و يا در 
صـورت ارائه نسـخه رنگی، نسـخه تك رنـگ آن بی روح 
و كـم جلـوه نشـان دهـد. ضـروری اسـت توجه داشـته 
باشـيم هنگامـی كـه بـرای يـك نشـانه پيشـنهاد رنگ 

مـی كنيم، جنبه هـای زيبا شـناختی و مفهومی توامان 
مـورد توجه قـرار گيرند. 

4- »مانـدگاری تصويری«: پيش بينی و لـزوم كاربرد 
و انتخـاب عناصر بصـری كه دارای تاريـخ پذيرش رواني 
و زيباشـناختي كوتـاه نباشـند. بـه عبارت ديگـر عوامل 
بصـری مـورد اسـتفاده در يـك نشـانه بايـد بـرای دو تا 
سـه دهـه از سـوی جامعه قابـل پذيرش باشـند و كهنه 
نشـوند ضمن آنكه سـاختار كلـی بايد به گونه ای باشـد 
كـه امـكان تغييـر و تبديـل در آن، بدون لطمـه زدن به 

هويـت مـورد نظر، موجود باشـد.
5- »گويايـی«: تصويـر كلـی بايـد كامـاًل گويـا باشـد 
و بـا تصاويـر ديگـر اشـتباه نشـود. طراحـی يـك ُگل به 
گونه ای كه يك خورشـيد را تداعی كند و آن خورشـيد 
مطلقـاً مـورد نظـر نباشـد و نقشـی در فعاليـت موضوع 
نداشـته باشـد، می تواند ضعفی غير قابل چشـم پوشـی 

باشد.

تصوير 1. استفاده از سازه هاي بادي براي تبليغات شهري و مقوله گرافيك محيطي در فضاهاي شهري؛ 
ماخذ: آرشيو نگارنده.
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6- »جهـت قرارگيـری«: ترجيحـاً جهـت قرارگيـری 
خود را مشـخص كنـد. در برخی موارد، نشـانه هايی كه 
بـرای نخسـتين بـار در رؤيـت مخاطب قرار مـی گيرند، 
ممكـن اسـت از چنـد جهـت دارای مفهـوم باشـند، كه 
ايـن مـورد در صورتـی كـه ناخواسـته و ناخـودآگاه از 
سـوی طراح اعمال شـده باشـد يك ضعف بزرگ اسـت. 
البتـه، در نشـانه هايی كـه از هـر جهـت يـا از دو جهت 
مخالـف دارای يـك فرم تصويری هسـتند، ايـن امر يك 

نقطـه قـوت قابـل توجه به حسـاب مـی آيد.
7- »هماهنـگ فرهنگـی«: اسـتفاده از عناصر بصری 
مرتبـط بـا موضـوع و در عين حال ريشـه دار در فرهنگ 
جامعـه ای كـه بـرای آن طراحـی مـی شـود می توانـد 

مـورد توجه قـرار گيرد.
تبليغات محيطی و طراحي گرافيك شهري

امـروزه ديگـر گرافيـك تنهـا هنـر نيسـت بلكـه نقشـی 
رسـانه ای بـه خـود گرفتـه اسـت. از ميـان گرايشـهای 
مختلف نشـات گرفتـه از كليتی بنام گرافيك، گرايشـی 
بـا عنـوان »گرافيك محيطـی« جايگاه رسـانه ای ويژه  و 
متمايـزی دارد. تبليغـات محيطـي و گرافيـك محيطـی 
نوعـی از گرافيـك اسـت كـه در محيـط عمومی عرضـه 

می شـود و نقطـه تاكيـد آن جنبه هـای زيبايی  شناسـانه 
اسـت و نـه تبليغـات. بخشـی از عرصه هـای گرافيـك 

محيطـی بـه شـرح زير اسـت:
1- »گرافيـك فضـای بـاز«: الـف - نمـای معمـاری 
)ايسـتگاه  باجه هـا   - ابعـاد، طـرح(؛ ب  رنـگ،  )مـواد، 
اتوبـوس، بليـت، تلفـن، روزنامـه(؛ ج - آب نماهـا، د - 
حجم هـای گرافيكـی، ه - نورآرايـی، و- تبليـغ )ديواری، 

بنرهـا، وسـايط نقليـه، و شـيوه های ديگـر(.
2-»گرافيـك محيطی فضـای بسـته«: در گرافيك 
محيطـی فضـای بسـته هـم می تـوان آن را بـه طـور 
جداگانـه اطالع رسـانی كـرد كـه در مجموع می تـوان از 
دسـته های زير يـاد كرد: الـف- ويترين هـا، ب - غرفه ها 
و  اداری  محيط هـای   - ج  نمايشـگاهی،  فضاهـای  و 

آموزشـی، د - محيـط خانگـی.
هـدف از گرافيـك محيطـی در طراحـي شـهري عبارت 

از: است 
1- مردم را به ساده ترين شكل راهنمايی می كند.

2- زيباسـازی از طريـق به كارگيـری اصـول فـرم، طرح 
و هماهنگـی آنهـا بـا يكديگـر و محيـط پيرامـون خـود 

انجـام می گيـرد.
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اهـداف 38 قالـب  3-افزايـش سـطح فرهنـگ جامعـه در 
تبليغاتـی فرهنگـی و تجـاری از طريـق ديـوار آگهی ها، 

بنرهـا و غيـره.
طراحـی محيطـی می كوشـد تـا بيـن طرح هايـی كـه 
ارائـه می دهـد و هـر آنچـه از پيـش در محيـط وجـود 
چـون  معينـی  عوامـل  كنـد.  ايجـاد  هماهنگـی  دارد 
جغرافيـای محيـط »آب و هـوا« نـور خورشـيد »ميزان 
بارندگـی« نوسـان حرارتـی »پوشـش گياهـی و غيره به 
عنـوان بخش هـای طبيعی و زيسـت محيطی و مجموعه 
عواملـی چـون نوع معمـاری و مـواد و مصالـح، فضاهای 
بخش هـای  عنـوان  بـه  تـردد  ميـزان  و  شـد،  و  آمـد 
ساخته شـده ناشـی از حضـور انسـان عواملـی اسـت كه 
طـراح در جريـان كار خـود بايـد آنها را بشناسـد و مورد 

توجـه قـرار دهد. 
گرافيـك محيطـی در ايجـاد فضايی مطلوب و دلنشـين 
بـرای افراد جامعه نقش موثردارد. محيط مناسـب يعنی 

فضايی كه بشـر در آن بتواند فارغ از فشـارهای ناخواسته 
روانی رشـد كرده و شـكوفا شـود و اين از خواسـته های 
عقالنـی و منطقـی هـر جامعـه اسـت. گرافيـك محيط 
زيبايـی بصـری و نظـم و هماهنگـی مطلوب فضا اسـت. 
مقصـود از تمـام طـرح هـای گرافيكـی بـرای محيـط 
داخلـی و خارجـی، ايجـاد فضايـی بـرای زندگـی پـر 
نشـاط و سـالم و قانع كننـده اسـت. گرافيـك محيطـی 
دوبعـدی  گرافيـك محيطـی  دوگونـه  بـه  را می تـوان 
)مسـطح( و سـه بعدی )حجمی( تقسـيم كرد. مشخص 
كـردن يـك مـكان از مكانـی ديگـر، زيباسـازی، نظـم و 
انسجام بخشـيدن بـه فضای شـهری و گسـترش حيطه 
فعاليـت هنـر گرافيـك، از اهـداف گرافيـك محيطی به 

شـمار می رود.
مبلمان شهري و طراحي گرافيك شهري

مبلمـان  شـهری2 نيـز همچـون ديگـر عناصر تشـكيل 
دهنده يك شـهر، بخشـی از ارزش های زيبايی شناختی 
می شـود.  محسـوب  آن  هويـت  بـا  مرتبـط  عناصـر  و 
بـر اسـاس تعاريفـی ارائـه شـده، هـر تجهيزاتـی كـه به 
نوعـی بـه بدنه هـا و فضاهـای شـهری الحـاق شـوند، 
بايـد جزئـی از مبلمـان شـهری بشـمار آورد. بـا ايـن 
تعريـف، حيطـه گسـترده ای از عناصـر طراحی شـده و 
موجـود در يـك شـهر از خط كشـی خيابـان گرفتـه تـا 
ايسـتگاههای اتوبـوس و سـطل های زباله همـه در دايره 
تعريـف مبلمـان شـهری جـای مـی گيرنـد. همچنيـن 
نقـش مبلمان شـهری در خدمت رسـانی به شـهروندان 
اجتماعـی،  سـنتهای  مذهبـی،  مفاهيـم  همچـون: 
بومی سـازی، نيازهای انسـانی، شـادابی اجتماعی، منظر 

تصاوير 2 الي 12. نمونه اي كاربردهاي گرافيك محيطي در 
طراحي سيما و منظر شهرها؛ ماخذ: آرشيو نگارنده.
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شـهری، خالقيت و نوآوری، روانشناسـی رنـگ، فرم، نور 
و غيره قابل بررسـی اسـت )صالحـی، 1379، ص 180(.  

حجم های شهری و طراحي گرافيك شهري
»حجم هـای شـهری آن دسـته آثـار هنری هسـتند كه 
كاركـرد آنهـا يكـی از مهمتريـن فاكتورهاسـت، كاركرد 
فيزيكـی و نيـز كاركـرد معنايـی و مفهومـی. حجـم هـا 
يكـی از بهتريـن امكانـات را بـرای تغيير فضا و سـيمای 
شـهرها به دسـت می دهند« )مهاجـر، 1386، ص 13(. 
مهم تريـن وجـه تمايـز آن با حجـم هايی كـه در فضای 
بسـته قـرار گرفته انـد، تعـداد بيشـتر بيننـدگان، تواتـر 

ديـدار فزونتـر و تركيـب ناظـران متنوع تر اسـت.
دائـره المعارف امريكن، مجسمه سـازی را چنين تعريف 
می كنـد: »مجسمه سـازی ابـزاری اسـت بيانـی كـه بـا 
محـل اجـرا در سـه بعد قادر اسـت مفاهيم و ارزشـهايی 
را در حيطـه هنرهـای زيبـا بيان كند.« مجسمه سـازی 
هنـر سـازماندهی فـرم و فضـا، بـا اسـتفاده از رسـانه ای 
اسـت كـه امـكان بيـان مجسـمه سـازانه را در فضاهـا 
و محيطهـای شـهری و عمومـی فراهـم مـی كنـد. ايـن 
رسـانه شـامل گسـتره وسـيعی از مواد و امكانات نوينی 
اسـت كـه تكنولـوژی در اختيار هـر دوره قـرار می دهد. 
الزم بـه ذكـر اسـت كـه بطـور كلـی دامنـۀ فعاليتهـای 
مجسمه سـازانه در بخشـهايی در تعامـل مسـتقيم بـا 
معماری، شهرسـازی و سـاير عوامل سـازماندهی كنندة 

شـهر قـرار مـی گيرد.
هـای  كلـی »حجـم  قالـب  دو  در  حجمهـای شـهری 
عمومـی«   فضاهـای  ويـژه  هـای  »حجـم  و  يادمانـی« 
دسـته بندی می شـوند و با شـيوه هايـی اجرايی متنوع 

بـا توجـه بـه نيـاز بيانـی طـرح اجـرا مـی گردند. 
1. »حجم هـای يادمانـي«؛ يادمـان شـهري، نوعـي 
آن  وسـيله  بـه  هنرمنـد  كـه  اسـت  حجمـي  عنصـر 
مي توانـد مخاطـب خويش را بـه چالش فكري بكشـاند 
و ايـن چالـش مطلوبـي اسـت كـه انسـان را مي توانـد 
بـه تعالـي انديشـه و فكـر برسـاند. حجم هـای يادمانـی 
بـرای بزرگداشـت و يا يادمـان يك شـخصيت فرهنگی، 
هنـری، علمـی، سياسـی و يـا يادمـان يـك اتفـاق مهم 
تاريخـی بـرای يـك ملـت سـاخته مـی شـوند. قاعدتـاً 

مجسـمه هـای يادمانی، سفارشـی بـوده و در محل های 
ويـژه ای كـه توجـه بيننـده را جلـب كنـد، سـاخته می 
شـوند. اين گروه به دو دسـتۀ كلی تقسـيم می شـود كه 
عبـارت اسـت از: الـف: حجـم هايی بـرای بزرگداشـت و 
يادمان يك شـخصيت؛ ب: حجمهايی بـرای يادمان يك 

اتفـاق مهـم تاريخی.
2. »حجم هـای ويـژه فضاهـای عمومـی«: شـكل 
ديگـری از حجمهـای شـهری هسـتند كه كاركـرد مهم 
آنهـا، ايجـاد مكـث در گذرهـای اصلـی و ايجـاد چشـم 
انـداز بـرای مخاطبينی اسـت كـه در مـكان هايی توقف 
كـرده و بـه عنـوان بهانـه ای می تواننـد لحظاتـی را در 
مكانـی عمومـی سـپری كنند. ايـن دسـته از حجمها به 
»حجم هـای برون آتليه ای« مشـهورند. ايـن مورد را می 
تـوان بـه دو گونه تقسـيم بندی نمود: الـف- حجم هايی 
بـرای تنـوع بصـری:  از تاثيرگـذاری بيشـتری در بيـن 
عـوام برخوردارنـد و مخاطب خاص را جـذب نمی كنند 
بـه عنـوان نمونـه حجم هايی كـه در حاشـيه بزرگراه ها 
در شـهر تهـران نصب شـده اند بـا رويكـرد مخاطب عام 
و بـه ايـن منظـور بـه نمايـش گذاشـته شـده انـد؛ ب- 
حجم هايـی بـا تاكيـد بـر ماهيت فضـا: يكـی از تعاريف 
هنـری امـروزی متناسـب بـا ايـن رويكـرد در قالب هنر 
»ويـژه فضـا«  مـی باشـد. هنـری كـه بـرای يـك مكان 
خـاص بـا رويكـردی نـه لزومـا زيبايـی شناسـانه، بلكـه 
پديدارشناسـانه اسـت و در اينجـا مـكان جزئـی از اثـر 
هنری اسـت. در مسـيری كه مخاطب شـهری هـر روزه 
از آن عبـور مـی كنـد، نوعی راز و رمز و كشـف و شـهود 
ايجـاد می شـود كـه مخاطب هر بار حجـم را از زاويه ای 
خـاص مـی بيند و نسـبت به اين حجم احسـاس درونی 
و بيرونـی پيـدا مـی كنـد )www.javanemrooz.com(؛ 
پ- حجمهـای فرمـال: معمـوالً با هدف كاركـرد زيبايی 
شناسـانه و ارتقـاء كيفـی محيـط شـهری سـاخته مـی 
شـوند؛ ت- هنر چيدمـان: از خصوصيات ايـن هنر، معنا 
بخشـيدن و فعال سـازی يـك محيـط يـا يك مفهـوم با 
برخوردهـای هنرمندانـه اسـت كـه باعـث می شـود كـه 
اثـر معنـا و مفهـوم و ارزش هنـری پيدا كنـد. در برخی 
محافـل از آن بـه هنـر محيطـی نـام بـرده می شـود. 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 40 پاییز 94
No.40 Automn 2015 

40

شـاخه ای از هنـر اسـت كـه در آن از عناصـر موجود در 
محيـط طبيعـی اسـتفاده می شـود و بـه خلـق يـك اثر 

هنـری منجـر می شـود )موسـيوند، 1389، ص 92(.
تصوير ذهنی و طراحي گرافيك شهر

لينـچ 1996 اوليـن كسـي بود كـه بحث تصويـر ذهني 
را مطـرح كـرد. از نظـر او تصويـر ذهنـي يا سـيما كليه 
برداشـت ها، دانسـته ها، باورهـا، حدس هـا و انتظاراتـي 
اسـت كـه فـرد از محيـط پيرامون خـود داشـته، ارزش، 
كيفيـات، عملكـرد و اولويت هـاي متفـاوت را در ذهـن 
كليـه  از  تابعـي  ذهنيـات  ايـن  مي نمايـد.  ايجـاد  وي 
اطالعاتـي اسـت كه فـرد تا آن برهـه از زمـان دريافت و 
در ذهن خود انباشـته اسـت. در واژه نامه زبان انگليسـي 
»اكسـفورد«  براي واژه )Image( دو تعريف اصلي بيان 

شـده است:
1- وجهـه اي كـه يك فـرد، يك سـازمان، يك محصول 

و غيره در افـكار عمومي دارد؛
2- تصوير ذهني يا ايده. 

»محيـط  عنـوان  تحـت  مقالـه اي  در  گلـكار  كـورش 
بصـري شـهر« روند تكاملي شـهر را به مثابـه زنجيره اي 
متشـكل از چهـار حلقـه، كـه هـر حلقـه الگـوي خاصي 
از مفهـوم منظـر شـهري را نمايندگـي مي كند، تشـبيه 
نمـوده اسـت. همان گونـه كه در شـكل ديده مي شـود، 
در مرحله نخسـت محيط شـهري هندسه و ويژگي هاي 

ملمـوس خـود، نظيـر ويژگي هاي بصـري، صوتـي، بو و 
غيـره را در معـرض حـواس پنجگانـه انسـان قـرار مي-

دهـد، در ايـن مرحلـه اصطالحاً محيط شـهري توسـط 
فـرد مـورد »ادراك«  قـرار مي گيـرد. در مرحلـه دوم، 
محيـط شـهري توسـط فـرد مـورد »شـناخت«  قـرار 
مي گيـرد. در ايـن مرحلـه ذهن فرد بر اسـاس داده هاي 
محيطـي، طرحـواره هـاي ذهنـي، تجـارب و خاطـرات 
قبلـي تصويـري از محيـط سـاخته و معنـاي معينـي را 
بـه محيط الصـاق مي نمايـد. در مرحله سـوم، ذهن فرد 
بـر اسـاس شـناختي كـه از محيط بـه دسـت آورده و بر 
مبنـاي فرآيندهـاي تاثـري و ارزيابانـه نسـبت به محيط 

واكنـش مثبـت يـا منفـي پيـدا مي نمايد. 
الگو هـاي مختلفـي كه تاكنـون مفهوم منظر شـهري به 

خود گرفته انـد عبارتند از:
1- منظر شهري آرايشي/تزئيني؛

2-  منظر شهري عملكردي/ برنامه محور؛
3-  منظر شهري ادراكي/ زمينه گرا؛

4- منظر شهري پايدار )گلكار، 1387، ص 102(.
مفهـوم تصوير ذهنـي اوليـن بـار در رويكـرد ادراكـي/

زمينه گـرا و در نظريـات پسـت مدرنيسـت ها مطـرح 
مي شـود و »كيفيـت منظـر شـهري« در ايـن دوره بـه 
مثابـه رويـدادي اسـت كـه در جريـان داد و سـتد ميان 
خصوصيـات كالبـدي و محسـوس محيـط از يك سـو و 

نمودار 2. سيستم منظر شهري در فرايند تعامل انسان و محيط؛ ماخذ: گلکار، 
.1387
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الگوهـا، رمزهـاي فرهنگـي و توانايي هـاي ذهنـي فـرد 
ناظـر از سـوي ديگـر، شـكل مي گيـرد )گلـكار، 1387، 

.)106 ص 
براي تشـكيل تصويـر ذهني ابتدا محيط توسـط حواس 
پنجگانـه احسـاس شـده و سـپس در مغز مـورد تجزيه 
و تحليـل قـرار گرفتـه و ادراك نهايـي شـكل مي گيـرد 
كـه امـري اسـت فـردي و متاثـر از گذشـته، تجربيـات، 
و فرهنـگ؛ لـذا مي تـوان گفـت اوليـن گام در تشـكيل 
تصويـر ذهنـي همـان ادراك ابتدايي يا احسـاس محيط 
از طريـق حـواس انسـان اسـت كـه بينايـي بـه عنـوان 
اصلي تريـن و قوي تريـن اين حـواس در حـوزه طراحي 

شـهري و معماري اسـت.
نتيجه گيری و جمعبندي

راهنمـای طراحـی شـهری، سـند  گونه هـای  از  يكـی 

راهنمـا جهـت كاربسـت »رنـگ و گرافيـك شـهري« 
اسـت. در ايـن ميان، متدولوژی و روش شناسـی تالشـی 
علمـی در جهـت يافتـن طرق صحيـح تحقيـق و ابزار و 
وسـايل مناسـب برای سـاختن نظريه های علمی اسـت. 
شناسـايی يـك روش منحصـر بـه فـرد بـرای طراحـی 
شـهری و شـناخت دقيـق مفهـوم روش، محـوری برای 
توسـعه ايـن موضـوع بـه عنـوان يـك رشـته تخصصـی 
اسـت. »سند طراحی شهری« كه توسـعه و ساخت وساز 
در زمينـه طراحـی و برنامه ريـزی را هدايـت می كنـد، 
مـی توانـد موجبـات پشـتيبانی از سياسـت طراحـی و 
برنامه ريـزی را فراهـم آورد، فرآيند مشـاركت را تحصيل 
نموده و چشـم انداز را تدوين و اسـتانداردهای طراحی را 
تعيين سـاخته و گام های بعـدی را معين نمايد. بنابراين 
طـراح شـهر بـه منظور ارائه طرح و بسـته بـه موضوع به 

18 
 

 
 .1387. سيستم منظر شهري در فرايند تعامل انسان و محيط؛ ماخذ: گلكار، 2نمودار 

 اند عبارتند از:كنون مفهوم منظر شهري به خود گرفتهي كه تاهاي مختلفالگو

 ؛منظر شهري آرايشي/تزئيني-1
 ؛منظر شهري عملكردي/ برنامه محور -2
 ؛منظر شهري ادراكي/ زمينه گرا -3
 ).102 ، ص1387 شهري پايدار (گلكار،منظر -4

در اين  »كيفيت منظر شهري«شود و ها مطرح ميگرا و در نظريات پست مدرنيستذهني اولين بار در رويكرد ادراكي/زمينهمفهوم تصوير
زهاي فرهنگي و دوره به مثابه رويدادي است كه در جريان داد و ستد ميان خصوصيات كالبدي و محسوس محيط از يك سو و الگوها، رم

 ).106 ، ص1387 (گلكار، گيردهاي ذهني فرد ناظر از سوي ديگر، شكل ميتوانايي

 .ماخذ: نگارندگان؛ هاي برخورد با محيط بصريرويكرد .3 نمودار
 

رويكردهاي برخورد با 
 محيط بصري

تزئيني/ آرايشي  

برنامه /عملكردگرا
 محور

زمينه گرا/ادراكي  

 )عناصر متوالي و فضايي(اپليارد 

 )مكان، راه، قلمرو(نوربرگ شولتز 

)مكان، ارتباط، منطقه(كولج   

 )نقطه، حريم، راه، مانع(استيا 

 )راه، گره، لبه، نشانه(لينچ  

)معنا، فعاليت، فرم(رلف   

 پايدار

نمودار 3. رويکرد های برخورد با محيط بصری؛
 ماخذ: نگارنده.

نظريه پردازان رويكرد ادراكي- زمينه گرا

ده 
دهن

ن 
زما

 سا
مل

عوا
طي

حي
ك م

رافي
ي گ

راح
ط

نوربرگ اپل ياردلينچ
رلفكولجديويد استياشولتز

راه، گره، 
لبه، نشانه، 

حوزه

عناصر متوالي )راه، گره(
عناصر فضايي )نشانه، حوزه، لبه(

مكان، راه 
قلمرو

نقاط، 
حريم ها 
راه ها؛ موانع

مكان ها؛ 
ارتباطات؛ 

مناطق

معنا؛ 
فعاليت؛ فرم

جدول 3. عوامل سازمان دهنده طراحي منظر كه مي تواند در طراحي گرافيك موردنظر باشد؛ ماخذ: نگارنده.
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سلسـله مراتبی از سطوح اسـناد هدايت طراحی نيازمند 
اسـت كـه شـامل چارچوب هـا، دسـتورالعمل ها، ضوابط 
يـا كدهای طراحی و راهنماهای طراحی شـهری اسـت. 
راهنماهـای طراحـی شـهری از جملـه مهمتريـن ابـزار 
در اختيـار طراحـان شـهری، جهـت انعـكاس و ظهـور 
تدابيـر و تمهيـدات كيفيت بخـش فضاهـای شـهری بـه 
شـمار می آيـد. ماهيـت اصلـی راهنماهـای طراحـی در 
كشـورهای مختلـف و نيـز در بازه هـای زمانـی متفـاوت 
بـه طـور كلـي  اسـت.  ننمـوده  پيـدا  تغييـر چندانـی 
گذشـته فرهنگـي يـك ملـت از عوامـل اصلـي شـكل 
دهنـدة وضعيت كنونـي و حتي آيندة آن اسـت. »تاريخ 
فرهنگـي« يـك كشـور به طـور غيرمسـتقيم بـر همـه 
شـؤونات زندگـي اعضـاء آن، از جملـه هنـر و طراحـي 
تأثيـر مي  گـذارد. بنابرايـن مي  تـوان براي ايجـاد جرياني 

اصيـل و هويت سـاز، دوبـاره به هنر گذشـته رجوع نمود 
و آن را در مظاهـر زندگـي اجتماعـي بازتابـي گسـترده 

 . بخشيد
بايـد گفـت كـه در هنـر و گرافيـك محيطـي، مي تـوان 
زندگـي  كـه  يافـت  را  رنگ هايـي  و  نقـوش  آرايه هـا، 
شـهري امـروز به شـدت به آنهـا نيازمند اسـت. در كنار 
روي آوردن بـه گسـترش و طراحـي اصولـي فضاهـاي 
عمومـي بـراي آرامش افـراد، مي توان به هنـر و فرهنگ 
اصيـل ايـران نيـز رجوعـي دوبـاره نمـود تا بـا تركيب و 
هماهنـگ نمـودن عناصـر تـازه و مـدرن بـا آرايه هـاي 
سـنتي و زيبـا، محيطـي آرام بخش تـر، اصيل تـر، زيباتـر 
و در نهايـت داراي هويـت ايراني به وجـود آورد. گرافيك 
محيـط زيبايـي بصـري و نظـم و هماهنگـي مطلـوب 
فضـا اسـت. مقصـود از تمـام طرح هـاي گرافيكـي براي 

نمودار 4. رويکرد های برخورد با محيط بصری؛ ماخذ: نگارنده.
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محيـط داخلـي و خارجـي ايجـاد فضايـي بـراي زندگي 
پر نشـاط و سـالم و قانع كننده اسـت گرافيك محيطي 
را مي تـوان بـه دوگونـه گرافيـك محيطـي دو بعـدي يا 
مسـطح و سـه بعدي يا حجمي تقسـيم كرد. مشـخص 
كـردن يـك مـكان از مكانـي ديگـر، زيباسـازي، نظـم و 
انسـجام بخشـيدن به فضاي شـهري و گسـترش حيطه 
فعاليـت هنـر گرافيـك، از اهـداف گرافيـك محيطي به 
شـمار مـي رود. گرافيـك محيطي مي توانـد جنبه هاي 
مختلفـي داشـته باشـد كـه در حـوزه »ارزش طراحـي 

شـهري« مورد نظـر كارمونـا تاثيرگذار باشـد:
»جنبـه اطـالع رسـاني و يـا حالـت تاكيـد و يا هشـدار 
نسـبت به موضوعي داشـته باشـد؛ جنبه فرهنگي داشته 
باشـد؛ جنبـه آموزشـي داشـته باشـد؛ جنبـه تبليغاتـي 
داشـته باشـد؛ جنبـه اجتماعـي داشـته باشـد؛ جنبـه 
زيبايـي و هنـري و صرفـا زيباسـازي محيـط را داشـته 
باشـد. تعادل تناسـب تاكيد تداوم وحـدت و تنوع اصول 
يك سـازمان بندي درسـت در طراحي فضاهاي شـهري 

هسـتند. رنـگ، نور، شـكل، خـط، نقطه، سـطح، بافت و 
فضـا بـه كمـك آنها مي آينـد تا شـهري مطلـوب و زيبا 

طراحي شـود.«
شـايان ذكر اسـت دخيل سـازي معيارهـاي گرافيكي در 
طراحـي شـهرها در ابزارهـاي تحليل طراحي شـهري به 
واقـع امـر نزديكتر اسـت. در ايـن ميان اينكه چـه اندازه 
طراحي شـهري ميتواند از گرافيك شـهري از معيارهاي 
جـدول شـماره 2 -كـه به عنـوان »ابزار تحليـل طراحي 
شـهرها« مـورد قبـول اتحاديـه اروپايـي و مـورد كاربرد 
در كشـورهاي توسـعه يافته اسـت و معيـار اصلي ارزش 
طراحـي شـهري در رويكردهـاي اقتصـادي، اجتماعـي 
و زيسـت محيطـي بشـمار مـي رود، - اسـتفاده كنـد 
موضوعـي اساسـي و مهـم مي نمايـد. در پايـان جايـگاه 
گرافيـك شـهري در ارزش طراحـي شـهري موردنظـر 
متئـو كارمونـا و اسـتورات ليپتـون )رييـس كميسـون 
معمـاري و محيـط مصنـوع( در قالـب جدول زير اشـاره 

شـده است.

اهداف عملياتي طراحي 
ميزان تاثيرگذاري گرافيك شهري در معيارهاي عملكرديشهري

تحقق پذيري معيارهاي عملياتي

حس متمايزي از مكان كه پاسخگوي كاراكتر
***زمينه و بستر محلي باشد.

تداوم و پيوستگي جداره هاي شهري تداوم و محصوريت
***و تعريف روشني از فضاهاي عمومي

فضاهاي شهري ايمن، جذاب و كيفيت عرصه عمومي
***عملكردي

يك محيط پياده مدار، قابل دسترس سهولت حركت
**و مرتبط

***يك محيط با جهت يابي آسانخوانايي

يك محيط عمومي قابل انعطاف و انطباق پذيري و سازگاري
**انطباق

محيطي مملو از كاربري و تجربه هاي گوناگوني و تنوع
*زيستي

جدول 2. ميزان اثربخشي گرافيك شهري در تحقق پذيري معيارهاي عملياتي طراحي شهري؛ راهنما: )*( كم؛ )**( 
متوسط؛  )*(  زياد؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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در راسـتاي تحقـق پذيـري اهـداف عملياتـي طراحـي 
ارزش طراحـي شـهري  راهنمـاي  اسـاس  بـر  شـهري 
كميسـون معمـاري و محيـط مصنوع كـه درحال حاضر 
بـراي طراحـي شـهري در اروپـا بـه عنـوان چارچـوب 
ارزش گـذاري محـوري طرحهـا مطـرح اسـت، و نقشـي 
كـه گرافيك شـهري مي توانـد در اين زمينه ها داشـته 

باشـد، نـكات زيـر تاثيربخش اسـت:
1. از گرافيـك شـهري مي توان بـراي ايجاد حس جديد 
در محيـط شـهر در طراحـي عناصـر و المانهاي شـهري 

بهـره گرفت؛
طريـق  از  مي توانـد  فضايـي  محصـورت  و  تـداوم   .2
مولفه هـا و عناصـر طراحـي گرافيكـي و نـور و رنـگ در 

طراحـي شـهري اسـتفاده كـرد؛
3. ايجـاد جذابيت و پويايي فضايي در شـهرها به راحتي 
مـي تواند بوسـيله طراحي گرافيك تقويت شـده و طرح 
هاي گرافيكـي زمينه جذابيت فضاهاي عمومي شـهري 

را فراهم آورند؛
از  اسـتفاده  عامـل در خوانايـي شـهرها  4. مهمتريـن 
كـه  اسـت  ديـداري  هنرهـاي  و  گرافيكـي  طرح هـاي 
ارتقـاء  و  شـهرها  در  آسـان  جهت يابـي  زمينه سـاز 

اسـت؛ شـهري  خوانايـي 
5. اسـتفاده از طرحهـاي گرافيكي منعطـف، قابل تبديل 
و يـا قابل گسـترش مي توانـد عاملـي در انطباق پذيـري 

و سـازگاري محيط زيسـت شـهري باشد؛
6. تنـوع در فضاهـاي شـهري بـا بهره گيـري از هنرهاي 
گسـترش  باعـث  و  شـده  ايجـاد  گرافيكـي  و  بصـري 
احسـاس تنوع پذيـري در فضاهـاي شـهري مـي گردد.

منابع و كتاب شناسي
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آرمانشـهر، شماره 1.
بيشـارت، كيـث )1389( گرافيـك در سـاخت و سـاز، 
خدمـات  انتشـارات  تهـران،  قرايـي،  سـمانه  ترجمـه 

فرهنگـي پارسـه نـو.
فرآينـد  و  نظـري  مبانـي   )1385( پاكـزاد، جهانشـاه   
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