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چکیده
هویـِت فـردی، اجتماعی و بومـی در سراسر جهــان و از جمله کشور مـا موضوعی است که بیش از پیش نیاز به 
بحث و بررسی دارد. دست یافتن به راهکارهای عملی برای بررسی این موضوع، مستلزِم پژوهش هاِی میان رشته ای 
و پرهیز از شعارهاِی کلیشه ای است. احیای هویت اجتماعی وبومِی ایرانی تنها با زنده نگه داشتن فرهنگ و تمدن 
ایرانی امکان پذیر است. از این رو، بازپروری باورها و آداب ورسوم، بستری را فراهم می کند که می تواند به گروه هاِی 
قومِی مختلف انسجام بخشد. از این منظر، یکی از زمینه های احیای فرهنگ وهویِت اجتماعی، توجه به هویت بصری 
گرافیک محیطی و مبلماِن زیستگاهِ انسانی است که بازتابی از رفتار و کردار آدمی است. برهمین منوال، توجِه بیشتر 
به فضاِی بومِی مناطق تاریخی، به عنوان نماِد فرهنگ و تمدن یک منطقه یا یک ملت، ضروری به نظر می رسد. 
داده هاِی این پژوهش با تحلیل منابع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری و سپس بصورت توصیفی تحلیل 
گردیده است. این پژوهش با نگاهی به مبلمان مناطق تاریخی، به خصوص محوطه چغازنبیل از جنبه ِی هویتی، بر 
این امر تأکید داشته است که پژوهش هایی از این دست، می تواند ضمن بازنمایی فرهنگ و تمدن با شکوه گذشته، 

باعث ایجاد حس قرابت، آشنایی و تداوم تاریخی در ذهن بازدیدکنندگان گردد.
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مقدمه
هویت یابـی یکی از دغدغه های دیرین بشر است که تاریخی به بلندای زندگانـی آدمی دارد. 
و پاسخی به پرسش های بنیادین انسان در زمینه ی کیستی و چیستی خویش است که متـکی 
بر دو رکن اساسی شباهت به گروه خودی و تمایز از غیر اسـت.  هویت و هویت بخشی به دلیل 
اهمیت آن در زمینه ها و رشته های متفاوتی از جمله جامعه شناسی، روان-شناسی، علوم سیاسی، 

ادبیات و هنرمورد توجه است و محققین بسیاری به این موضوع پرداخته اند.
یکـی از مهم ترین بخش های هویت اجتماعی را هویت ملی تشکیل می دهد که باعث ایجاد 
حس وحدت ملی و هماهنگی در میـان مـردم یک کشـور می شود. مسئله ی هویت و به خصوص 
هویت ملـی را می تـوان از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد که یکی از آن ها منظر تاریخی 
است. هویت از دید تاریخی به عنوان یک پدیده ی سیاسی و اجتماعی دارای قدمتی دیرینه است 
و توجه به آن از زمان پیدایش »ملـت « به معنـای امـروزی آن شکل گرفته    است. تشکیل یک 
نهاد سیاسی امپراطوری با ایجاد وحدت در میان اقوام و طوایف به منظور پیدایش یکپارچگی 
سیاسی، نظامی و اقتصادی در یک سرزمین عامل اصلی شکل گیری هویت های فراقومی و ایجاد 

یک ملت است. )قنبری برزیان و جعفرزاده پور،1:1390( 
زمانی که سخن از هویت بخشی به میان می آید، زمینه های بازتاب  دهنده ی هویت نیز اهمیتی 
ویژه می یابد. یکی از بهترین زمینـه های نمایش هویـت، استفـاده از عناصـر هویت بخش در 
مکان های عمومی شهر ها ست. در مراکز تجمع افراد بخش وسیعـی از اجـزای عمومـی مبلمان 
شهـری مستقر است  و مردم روزانه ساعـت ها در ارتبـاط با آن ها هستند. بنابراین وسایل شهری 
می توانند زمینه ی مناسب هویت یابی برای بهره برداری شهروندان باشند. این بهره برداری زمانی 
که در اماکن تاریخی موضوعیت پیدا می کند اهمیت ویژه می یابد زیرا توجه بازدیدکنندگان به 

قسمت های تاریخی در اولویت است و  نبایدتحت الشعاع عناصر مبلمان قرار گیرد. 
بر اسـاس آنچه گفته شد در این مقالـه تالش بر آن است که اهمیـت هویت بخشی به مبلمان 

مناطق تاریخی با نگاهی به محوطه باستانی میراث جهانی چغازنبیل مورد  مطالعه قرار گیرد. 

ضرورت تحقیق : 
بر اساس جستجوی نگارندگان در باب گرافیک  محیطی و مبلمان  چغازنبیل مطلبی به رشته 
تحریر درنیامده از این رو این تحقیق از آن جهت ضروری است که گرافیک  محیطی و مبلمان 
مناطق  تاریخی و پر  اهمیت  کشور چون چغازنبیل را مورد بررسی قرار می دهد از طرفی استفاده 
از منابع غنی موجود درآثار تاریخی به ویژه آثار تاریخی منطقه چغازنبیل یک ضرورت فرهنگی 
است. لذا بهره مندی از عناصر برگرفته از محیط در مبلمان فضا های تاریخی منطبق با فرهنگ 
بومی وملی که بی شک نقشی در تداوم هویت بومی وملی دارد از اولویت های این پژوهش است.

پیشینه تحقیق: 
گرافیـک محیطـی و مبـلمان مناطـق گردشگـری در ایـران تا کنون کمتر مـورد تحقیق 

قرار گرفته است در ادامه به پیشینه برخی از پژوهش های مرتبط با موضوع پرداخته می شـود .
مهناز شایسته فر)1385( در پژوهشی، با عنوان »کاربـرد ارزش هـای تزیئنی هنـر اسالمی بر 
اجتماعی« به بررسی کاربرد  هنر در هویت بخشی  عناصر شهری و تأثیر آن بر توسعه ی فرهنـگی-
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به عناصر شهری پرداخته است. در این پژوهش هنرهای پیشرفته ی دوره های اسالمـی اعم از 
فلزکاری سلجوقی و معماری عصر صفوی ، مورد توجه قرار گرفته وپژوهشگر پیشنهاداتی برای 
طراحی مبلمان شهری متناسب با عناصر بصـری هنر این دو دوره ارائه نموده است. ایشان در 
تحقیق دیگری با عنوان »کاربرد نقوش انتزاعی فلزکاری دوران سالجقه در طراحی مبلمان 
فضای سبز شهری«)1386( نقوش فلزکاری سلجوقیان را به عنوان عناصرهویت بخش ارزیابی 
کرده و از آن ها با فرم انتزاعی در طراحی مبلمان فضای سبز بهره گرفته است. همچنین آقای 
حسن کریمیان)1389( در پژوهش خود با عنوان »نمادهای فرهنگی در مناظر شهری بیان 
معنا، حس هویت و آرامش روحی« با بررسی نقش ارتباطی نمادها و نشان ها در شهرهای کهن، 
فلسفه و چگونگی کاربرد این عالئم، راهکارهای اجرایی استفاده از آن ها را در شهرهای نو بنیاد 
بیان می کند. دکتر مجتبی انصاری و همکاران)1388(  نیز در مقاله ای با عنوان »هویت معماری 
و ساختار شهری: هویت-بخشی به محالت بافت های فرسوده شهری با تاکید برساماندهی نظام 
بصری« به معرفی انگاره های »هویت« و »حس مکان« پرداخته اند و و چگونگی رابطه ی عناصر 
بصری را به عنوان نگاره های نظام بصری مطالعه نموده اند. جاکوب کرول)Krauel, 2002( در 
کتاب خود با عنوان »مبلمان شهری«، سعی در طراحی مبلمانی دارد که با مکان قرارگیری 
آن ها تناسب داشته باشد، لذا عالوه بر شناخت و در نظرگیری هویت جغرافیایی محل قرارگیری 

مبلمان و گروه مخاطبان، به مواد سازنده ی مورد استفاده در مبلمان نیز توجه نموده است.

روش تحقیق 
روش ارائه این تحقیق توصیفی و تحلیلی  می باشد. که با تحلیـل داده ها بر اسـاس مطالعات 
میدانی و کتابخانه ای و نیز بهره گیری از کتـب، مقاالت تحقیقـی و پایگاه های اینترنتی به دست 

آمده است.

مفاهیم تحقیق
الف.هویت بخشی :

هویت بخشی در این پژوهش یعنی ایجاد تعلق عناصر و تجهیزات محیطـی یک اثر به اصل 
آن اثر . با توجه به اینکه اصل اثر تاریخی متعلق به ایران است بنابراین توجه به هویت در طراحی 
عناصر محیطی و مبلمان مناطق تاریخی ضمن اینکـه  هویـت آن اثـر را نیـز بازنمایـی می کند 

نشان دهنده هویت ملی نیز است.     

ب.گرافیک محیطی و مبلمان: 
گرافیک محیطی، در مبلمان شهری و گرافیک شهری مرز مشترکی با یکدیگر دارند و در 
مجموع هر سه به کیفیت و چگونگی عناصر محیطی شهـری مرتبـط اند. به گفته "ایلوخانی"  
مجموع عناصر بصری به استخدام گرفته شده یا طرد شـده از محیط را گرافیک محیطی می گویند 
)ایلوخانی،1388 : 2( .منابع مختلف مبلمان )شهری( را این گونه تعریف کرده اند: » عناصری مانند 
نیمکت ها، ایستگاه های اتوبوس، عالیم، منابع نوری، صندوق های پستی، سطل های زباله،گل جاها 
وعناصری از این دست که برای راحتی، آسایش و زیبایی بیشتر، ارائة اطالعات، کنترل حرکت، 
ایجاد امنیت و رفاه کاربران در فضاهای شهری قرار داده شده اند، مبلمان شهری نام دارد)زنگی 
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آبادی وتبریزی،5:1383 و6(. اثاثیه، تجهیزات، شهرافزار یا مبلمان شهری، خیابانی یا فضای باز 
اصطالحات رایج این تسهیالت و امکانات هستند)زنگی آبادی و تبریزی،2:1384(. 

نقش اصلی مبلمان شهری در سطح خیابان ها و فضاهای شهری ایجاد مکان هایی است که 
زبان ناطق هویت انسان و منظر شهری مطلوب باشد. مبلمان شهـری مثل هر عنصـر دیگری در 
سیمای شهر تأثیر گذار است و باید در این حوزه با طراحی و برنامه ریزی های دقیق، متناسب با 

فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت کرد)موسوی،1:1393(. 
در بررسی سیر این مجموعه و سابقة تالش های پیشین، آنچه که قابل ذکر است، ارتباط 
تنگاتنگ تاریخی و تفکیک ناپذیر این عناصر با خاستگاه خود است. تأثیرات مستقیم و مشخص 
هر شهری بر مجموعة عناصر و فضاهایش بر کسی پوشیده نیست)مرتضایی،33:1381(. در 
طراحی مبلمان شهری باید عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته 
شود، به صورتی که »طراحی با محیط و برای محیط باشد« )قنبری،55:1389(. مکان یابی محل 

استقرار مبلمان، توالی و تواتر چیدمان آن نیز در کیفیت بصری فضا تأثیر مثبتی می گذارد.
بنابراین الزم است مبلمان اماکن تاریخی در رابطه با نیاز گردشگران )داخلی و خارجی( 
طراحی شوند. هر مکان نیازمند تجهیزات مختص خود بوده و مطالعه و طراحی تجهیزات هر 
مکان بسته به کاربری آن مکان متفاوت است . در اماکن تاریخی و گردشگری وجود نشستگاه 
یا نیمکت و صندلی، سطل زباله، منابع نوری، تابلوهای اطالع رسان، نرده و تیرک و غرفه های 
خدماتی جزو عناصر ضروری مبلمان به حساب می آیند. در طراحی مبلمان  و وسایل خدماتی 
در کنار رفع نیازهای مادی گروه های مختلف استفاده کننده بعد زیبا شناسانة آن نیز باید مورد 
توجه قرار گیرد و این زیبایی بیش از هر چیز حاصل هماهنگی، وحدت و تنوع، تکرار شوندگی 

و انعطاف پذیری عناصر دخیل در طراحی شهری است. 

تأثیرگرافیک محیطی و مبلمان شهری بر کیفیت محیط های گردشگری 
فضاهای گردشگری، فضاهایی هستند که در آن ها مناسبات و رفتارهای آزادانه و دلخواه 
افراد مانند: گفتگو، قدم زدن، تجربة مشترک و هم حسی فضایی شکل می گیرد. عالوه بر این در 
این مکان ها بحث و مناظره ، برگزاری تجمعات ، سخنرانی ها و مراسم های مشابه که در نهایت 
به ایجاد همبستگی و عالیق مشترک انسانی می انجامد، نیز فراهم می شود. در گذشته اکثر مردم 
در بستر فرهنگی واحد و مستقلی به سر می بردند ولی در حال حاضر عصری شروع شده که در 
آن همة ما به دنیای واقعیت های متنوع و متکثر عـادت می کنیم. همة ما در حال خارج شدن از 
حصارهای امنیتی قبایل، سنت ها، ادیان و جهان بینی های خـود و وارد شدن به تمدن جهانی 

هستیم )قبادیان،93:1381(. 
در طراحـی عناصر مـکان تاریخی مؤلفه های متعددی باید در نظر گرفته شود مبلمان یک 
مـکان تاریخـی ممکـن است برای جهانـگردان مطبـوع ولی برای افراد محلـی ناراحت کننده 
باشـد یا بر عکس؛ بنابراین در تجهیـز این فضـاها، باید تنوع را در نظر داشت و برنامه ریز باید 
عرصه های متداخل،کاربری های متغیر و قانون منـدی های انعطاف پذیـری را مورد توجه قرار 
دهد )لینچ،205:1376(، بدیهـی است که رعایـت این موضوع تأثیر بسیـار زیادی بر کیفیت 
فضاهای گردشگری خواهـد داشت. از طرف دیگر تقلیدهای افراطی و همسـان در محیـط های 
گردشگری شهری به وفور به چشم می خورد به گونـه ای که اغلب تفـاوت محسوسی میان 
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مبلمان و گرافیک محیطی شهـری و منطقـه گردشگـری دیده نمی شـود. درحالی که از دیدگاه 
روانشناختی تنها فضایـی برای انسـان مطلـوب و به یاد ماندنی است که ذهن بتـواند آن را از 
سایرفضاها به خاطر ویژگی های خاصش، تمیز دهد، از نظر برنامه ریزان و طـراحان انتخاب و 
طراحی مناسب مبلمان شهری، حفظ هویت مکان و نمود بیشتر آن را ممکن می سازد و رعایت 

این اصل در باال بردن کیفیت مناطق گردشگری تاریخی و سنتی بسیار مؤثر است.
در نهایت فضاهای گردشگری شهری تبلـور کالبـدی سطح معینـی از اعتالی فرهنگی، 
اجتمـاعی و مناسبات انسانی هستند که با رسمیـت دادن به آنها و ایجاد مدیریتی ویژه برای 
طراحی، احداث و نگهـداری عناصر و مبلمان آنها، ضمن تقویت این عرصه عمومی و باال بردن 
کیفیت آن، زمینـه های حضور و مشارکت آزادانه مردمی در تداوم حیات و چگونگی اداره و 

توسعه این فضاها تحقق خواهد یافت)زنگی آبادی و تبریزی،50:1384(.

بررسی گرافیک محیطی و مبلمان منطقة چغازنبیل
محوطة میراث جهانی چغازنبیل به عنوان محیطی گردشگری و توریستی مهم در ایران 
شناخته می شود، که باید با توجه به اهمیتش، به مبلمان آن نگاهی ویژه داشت. برای بررسی 

مبلمان این منطقه ابتدا باید به معرفی آن پرداخت.
چغازنبیل و سازه های آن که در زمان عیالمیان ایجاد شده به عنوان شهری مهم قلمداد 
می شده ، در مورد تاریخ دقیق پیدایش و نیز نحوة شکل گیری تمدن عیالمی اطالع زیادی در 
دست نیست؛ تنها می دانیم که»از اوایل هزاره چهارم ق.م.در دشت سوزیان که امتداد طبیعی 
دشت بین النهرین می باشد،زندگی شهرنشینی آغاز گردیده است«)آمیه،2:1384(. عیالمی ها 
اولین دولت مستقل تشکیل شده در ایران هستند وتاریخ عیالم، شروع تاریخ ایران است. تمدن 
عیالم منطقة وسیعی را در بر می گرفته و از یک طرف با تمدن فالت ایران و از طرفی با تمدن 
بین النهرین  در ارتباط بود. بدین معنی که از مغرب به دجله، از مشرق به قسمتی از فارس، از 
شمال به کوه های بختیاری، و از جنوب به خلیج فارس تا بوشهر محدود می شده، و در دورة 
اوج عظمت، از سمت مغرب به بابل، و از مشرق به اصفهان می رسیده است. » جغرافی دانان 
قدیم یونان و روم، مانند سترابون، ایالتی از عیالم را که شهر شوش در آن واقع بوده، به مناسبت 
اهمیت این شهر سوزیان یا سوزیانان خوانده اند« )پوپ،161:1387(. چغازنبیل که در نزدیکی 
شهر شوش قرار دارد، نیایشگاهی باستانی و بخش باقی مانده از شهر دوراونتاش است که در زمان 
عیالمی ها ساخته شده است. این نیایشگاه توسط )اونتش گال( پادشاه بزرگ ایالم در قرن 13 
پیش از میالد، ساخته شده است و به خدایان اینشوشینک)خدای حامی شوش( و نپیرش)خدای 

بزرگ( اهدا شده است.

مکان یابی و پراکنش فضایی مبلمان شهری در محدودة مورد مطالعه
پراکنش فضایی مناسب و مکان یابی صحیح از عوامل بسیار مؤثر در کارایی عناصر شهری 
از جمله مبلمان آن می باشد؛ رعایت اصول و استانداردهای الزم در این زمینه، امکان  پایداری، 
استفاده بهینه و رضایت مندی استفاده کنندگان از مبلمان را تا حد قابل قبول باال خواهد برد. 

بنابراین در این قسمت به بررسی این عوامل در محدودة مورد مطالعه پرداخته می شود.
از لحاظ مکان یابـی مبلمان، کل محـدودة مورد مطالعـه از مشکالت قابل ذکر و مشابهی 
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برخوردار می باشد. یکی از این مشکالت در سطح محدوده، لحاظ نکردن عوامل طبیعی در 
انتخاب مکان نصب مبلمان است. 

مشکل بعدی مکان قرارگیری تابلوهای هدایت گر می باشد که عموماً دید مناسبی نداشته 
و در اواسط مسیرها قرار گرفته اند. برعکس تابلوهای هدایت گر، تابلوهای اطالع رسان دارای 
پراکنش مناسب می باشد. پراکنش پرژکتورهای منطقه نیز به درستی انجام نپذیرفته است و در 
بعضی از مناطق با فاصلة کم و در نقاطی دیگر با فاصلة زیاد از هم قرار گرفته اند که این موضوع 

باعث عدم تقسیم صحیح نور در منطقه گردیده است.
با توجه به اینکه چغازنبیل در فهرست میراث جهانی قرار دارد و نیز اهمیت ویژه آن، اما 
تجهیزات مبلمان و محیط آن عالوه بر ناکافی بودن، معایب متعددی نیز دارند. هرچند در سالهای 
اخیر تالش هایی برای  ساخت مبلمان و غرفه های خدماتی این منطقه انجام گرفته است، لیکن 

همچنان نیازمند توجه بیشتر در طراحی و رفع معایب می باشد.
مشکل عمده مبلمان چغازنبیل عدم توجه به سابقة تاریخی و هویت این بناست . تالش های 
انجام گرفته در این خصوص  ناکافی و بدون آگاهی الزم بوده است.  از عمـده معایب مبلمان این 
منطقه ناکافی بودن تعداد مبلمان است، به گونه ای که تعداد نیمکت ها و سطل های زباله که باید 

با توجه به محدوده و تعداد بازدیدکنندگان محاسبه گردد بسیار کم است.
سطل های زبالة این منطقـه به دو دستة سـطل های پالستیکـی و سطل های چوبی تقسیم 
می شودکه سطل های پالستیکـی با رنـگ زرد نه تنهـا با محیط و سطل های دیگر هماهنگی 
ندارد، بلکه باعث ایجاد اغتشاش بصری و نازیبایـی محیـط شده است. عـالوه بر این پالستیک 
تشکیل دهندة این سطل ها نیز متناسب با منطقه و مصالح بومی نبوده و در اثر تابش آفتاب دچار 

فرسایش نیز می شود )تصویر1(.

     
تصویر1: سطل های زبالة پالستیکی و چوبی، ) منبع مرکز مطالعات چغازنبیل(

    
سطل های چوبی به نسبت سطل های پالستیکی نمای بهتری دارند و با غرفه های موجود در 
منطقه هماهنگی بیشتری پیدا کرده است، اما با هویت منطقه سازگاری مناسبی ندارد و بازتابی 
از منطقه ی چغازنبیل در آن دیده نمی شود. از نظر اختفای زباله در آن ها هر دو نوع سطل در 

حد متوسط قرار دارند زیرا بدون درپوش بوده و زباله در آن ها نمایان است.
نورپردازی منطقه در دوقسمت بنا و محوطه انجام شده است. تپه با پروژکتورهایی روشن 
شده که مناسبتر از تیرهای روشنایی است که برای محوطه به کار رفته است. تیرهای روشنایی 
پروژوکتوری محوطه متناسب با هویت  بنای باستانی نیست و مانند نمونه های موجوددر سایر 

اماکن  است. و تنظیمات آن برای روشنایی منطقه نیز مناسب نیست )تصویر2(. 
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                                                            تصویر2: پرژکتورهای نورپردازی محیط، )منبع نگارنده(

تابلوهای راهنمای این منطقه به چند دسته تقسیم می گردند که عمدة آن ها تابلوهای اطالع 
رسان هدایت گر هستند. جنس این تابلوها عموماً از فلز است که با رنگ کرم  زمینه در مقابل 
قسمت های مختلف بنا، نقش اطالع رسانی خود را انجام می دهند. در قسمت رویی بعضی از آن ها 
شیشه های محافظ قرار داده شده و بعضی دیگر فاقد این شیشه ها هستند که این موضوع باعث 
تسریع روند فرسایش رنگ این تابلوها در اثر بارش باران و تماس با محیط اطراف است. بیشتر 
شیشه های محافظ تابلوها با گذشت زمان و در تماس با عوامل طبیعی دچار فرسایش و خرابی 
شده اند. نوشته ها و رنگ روی تابلوها اغلب مخدوش شده و در بعضی از قسمت های آن خصوصاً 
در تابلوهای بدون شیشه به دلیل کمرنگ شدن و یا پاک شدن نوشته ها خوانایی کم شده است. 
عالوه بر آن به دلیل جنس فلزی تابلوها و پایه ی آنها در تماس با رطوبت دچار اکسایش گردیده 

است )تصویر3(. 
                                              

تصویر3: تابلوهای اطالع رسان منطقه چغازنبیل، )منبع نگارنده(
  

اهمیت هویت بخشی گرافیک محیطی در منـاطق تاریخـی



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره چهارم، شماره هشتم- سال94
8

تابلوهای هدایت گـر نیز دارای مشـکل فرسایش مـی باشنـد و 
به دلیـل نداشتن محافظ در معرض خرابـی قرار دارنـد و طراحی 

آن ها نیز متناسب با محیط و هویت منطقه نیست)تصویر4(.
      

نــرده ها و حصارهـای اطراف قسمت های تاریـخــی که برای 
جـداسازی آن ها از محـل عبور و مرور بازدیدکنندگان قرار گرفته 
و به نوعی محافـظ این بناست، طراحـی مناسبـی ندارد، به عالوه 
تعدادی از میله های رابط سیم های حصار، از حالت عمودی خارج 

شده و فرم نامناسبی پیدا کرده است )تصویر5(.
   

تیرک های نشان دهنده محدوده عبور خودروها در منطقه نیز 
کاماًل نامناسب بوده و صرفاً نمونه ای از تیرک های موقت موجود 
در بازار است که هیچ گونه طراحـی خاصـی ندارند. این تیـرک ها 
از پالستیـک بوده و به رنگ نارنجـی است که فاقد هماهنگی با 
محیط است و استحـکام الزم را در مقابل ضربه، باد، بـاران و گرما 

ندارد )تصویر6(.
 

با توجه به موارد گفته شده می تـوان به این نتیجـه رسیـد 
که مبلمان این منطقه نه تنها از لحاظ تعداد کافی نبوده بلکه 
دارای پراکنش فضایی و مـکان یابی مناسب نیـز نیست و از همه 
مهم تر توجه بسیار کمی به هویت تاریخی- جغرافیایی منطقـه و 
انعـکاس فرهنگ ایرانی در مبـلمان شـده است. با در نظر گرفتن 
این مشکالت، یافت راه حـل مناسب برای رفع معایب گفته شده 

ضروری است. 

نتیجه
با توجه به توضیحات ارائه شده باید اشـاره کـرد که مناطـق 
تاریخی به عنـوان نمادی از گذشتة یک ملت باید، بازتاب دهندة 
فرهنگ و تمـدن آن بوده است و بازنمای بخشی از هویت بومـی و 
تاریخی آن کشور باشد. توجه به این بعد از هویت ملـی و نمایـش 
آن در جامعـه امری ضروری تلقی می گردد. زیـرا اجزای زندگی 
شهـری می تواننـد به عنوان آیینه ای تمام نمـا به عنوان بازتاب 
دهنده هویت و فرهنگ جامعه عمل کنند. حال اگر ایـن عناصـر 
در اماکن تاریخی قرار گیرند و با هویت تاریخی آن هماهنگ 
گردند، می توانند به بهترین وجه ممکن در هماهنگی با محیـط و نمایش هویت و حس مکان 
عمل کرده و باعث ایجاد نمای مطلوب بصری گردند. این موضوع باعث ایجاد فضایی مناسب 
برای گردشگران شده و تصویری ماندگار در ذهن آن ها از محیط به وجود می آورد. عالوه  بر این 

تصویر4:تابلوی هدایت گر، )منبع نگارنده(     

تصویر5: حصارکشی اطراف محدوده تاریخی چغازنبیل، )منبع نگارنده( 

 تصویر6: تیرک های ورودی منطقه تاریخی چغازنبیل، 
)منبع مرکز مطالعات چغازنبیل(
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می تواند رابطی مناسب در درک بهتر گردشگران از فضا و گذشته ی تاریخی آن گـردد.
منطقة چغازنبیل به عنوان اثری مهم و تاریخی و ایرانی، با پیشینه ای درخشان دارای هویت 
تاریخی منحصر به فرد است که می توان آن را در مبلمان و گرافیک محیطی این محوطه بازتاب 
داد. گمان می شود از کارهای انجام شده تا کنون  نتیجه ی مطلوبی حاصل نشده است و مبلمان 

این مجموعه متناسب با هویت منطقه نیست و نیاز به توجه بیشتر در این زمینه دارد. 
با توجه مطالب گفته شده  می توان راهکارهای زیر را جهت هویت بخشی به مبلمان منطقة 

تاریخی چغازنبیل پیشنهاد ارائه داد: 
-بررسی قوانین جهانی در ارتباط با طراحی مبلمان در مناطق تاریخی.

- به کارگیری عناصر هویت بخش در طراحی مبلمـان مناطق تاریخـی.
-توجه به زیبایی و هماهنگی ظاهری مبلمان طراحی شده با محوطه تاریخی. 
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