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 :مقدمه

رونق قابل توجهی گرفته  ،در چند سال اخیر در برخی از شهرهای کشورمان ،شهر یطراحی به جهت زیبای

دهد، از چند جهت قابل می ا رخهاز سوی برخی مسئولین شهری در برخی از شهر است. این حرکت که

 های احترام به شهروندان و فضای زیستی شهر، گونهیباشد. چرا که اهمیت به زیباپیگیری و حتی اعتنا می

ای دیگر گردد. از جنبهای احترام گذاری به شهروندان محسوب میآید و این نگاه گونهه حساب میآنان ب

واردین شهروندان، به ویژه تازه برای سازی منجر به خاطرهتواند می ،د این نمادها و عالیم در شهرهاووج

های کارکرد طراحی نبهاز دیگر ج ،خاص آن و القای فرهنگ. مباحث فرهنگی گرددبه شهرها )مسافرین( 

 حساب آید. تواند بههنری منظر شهر می

این طرح که به عنوان اثر بدیع هنری تدوین گردیده، قصد ورود به مباحث تخصصی و پژوهشی منظر 

که این موارد خود مباحث  چرا ؛ندارد را شناسی نوشتار در فرهنگ کشوریهای نشانهشهری و یا قابلیت

که اتفاقا در چند سال اخیر، به ویژه به همت انتشارات سازمان می طلبد ای جداگانهتخصصی و پژوهشی 

ای از تدوین این طرح، عملیاتی شدن ایده هدفبیش بدان پرداخته شده است. وزیباسازی شهر تهران، کم

شد. چرا و اجرای این طرح می با طراحی ،چنین بیان فرایند ایده یابیاست که در سطح شهر نصب شده و هم

که طراح آن سعی نموده بر مبنای اصول طراحی و استفاده از نوشتارهای اسالمی در منظر شهری، اثری را 

گرچه این سخن به )اند. باشد که پژوهشگران دیگر بدان پرداخته اصولیبیافریند که تا حدودی در راستای 

آثار ورود و آغازی برای د و تنها شاید این گونهباشایراد اثر میدور از هرگونه ادعایی در جهت انجام کامل و بی

 (ایرادتر در حوزه فرهنگی دیارمان ایران عزیز باشد. کارهای بی

گذری کوتاه به مباحث تعاریف و پیشینه  بخش تدوین گردیده است. در بخش نخست، دو رو درطرح پیش

ه مربوط به معرفی اثر و فرایند به است. در بخش دوم ک منظر و اهمیت آن در زندگی شهر نشینی امروز شده

-ی پدید آمدن اثر مییابی که نخستین مرحلهاز فرایند انگیزه و ایدهوجود آمدن اثر بوده است، سعی شده 

وین گردد. دگیری اثر از ابتدا تا نصب و مرحله به مرحله تتا فرایند شکلباشد شروع به توضیح داده شود. 

جای خاصی ندارد، اما به دلیل نگاه  یهایاداری عموما در چنین طرح گرچه بیان مباحث بازاری و مراحل
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، بیان آن موارد، آوردچنین مشکالتی که فرایند طراحی در عمل برای طراح به وجود میموضوع، هم هواقعی ب

شود بار معنایی بیشتر این طرح بر دوش تصاویر، چنین سعی میهم دهد.جلوه  تردرستطرح را تواند می

 گیری آن برای دانشجویان افزایش یابد. ها و مراحل نصب باشد تا میزان بهرهطرحشپی

در  باشم که با تصویب طرحی به عنوان اثر بدیع هنری در خاتمه باید سپاسگذار افراد و مسئولینی

وته دهند که قصد دارند موارد صرفا تئوری کالس را به ب، اجازه آزمون و خطا به معلمانی میهادانشگاه

تواند کارکرد یک اثر را به دانشجویان بنمایاند، تا می د. این جنبه از فعالیت معلماننآزمایش و تولید بگذار

که مباحث کالس درسی می تواند و باید نمود بیرونی داشته باشد. از این تقویت گردد باور این مطلب 

شود و انتقال در هیچ کتابی نوشته نمیگردد که های کسب مییند اجرا و نصب یک اثر تجربهآگذشته در فر

)اثر بدیع  های این طرحچنین از دیگر حُسناست. همها به دانشجویان از مهمترین اهداف معلمی این تجربه

های ها، پژوهش نیست. بلکه راهتواند این باشد که تنها راه امتیاز گیری معلمان هنری در دانشگاههنری( می

ها در باشد برای ارتقا و پیشبرد فنی و عملی معلمان دانشگاهری مسئولین میفکدیگری که نشان از خوش

 نظر گرفته شده است. 

  


