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سخن نخست 

نگاه به تجربه فضاهاي شهري موفق در دنيا و همچنين اسناد شهرهاي پيشرو در حوزه شهرسازي نمایانگر 
آن است که به ویژه در دو دهه اخير، هنر، نقش پررنگ تری در فرآیند برنامه ریزی و طراحي فضاهاي شهري دارد؛ 
به عبارت دیگر، هنر، ابزاري جدید در اختيار طراحان شهر است و تنوع ایده ها به وسيله این ابزار جدید باالتر می رود؛ 
اگر در زماني توجه طراحان شهر متکي بر استفاده از کالبد فضا در طراحي بود، در دوره های معاصر عالوه بر کالبد، 
محتواي فضا موردتوجه بيشتري قرار گرفته و تمرکز بر نقش انسان در فضاهاي شهري پررنگ تر شده است. هنر 
هم به واسطه ذات خود در این تغيير نگرش موردتوجه بيشتري قرار گرفته است. ماهيت چندبعدی هنر، زمينه مناسبي 
برای ترکيب با ابعاد اجتماعي فضاهاي شهري را فراهم کرده است؛ به ویژه این نگاه در بعد فرهنگي بيشتر موردتوجه 
بوده و به طور اساسی یکي از راهبردهای بازآفریني فرهنگ مبنا1 به عنوان یک رویکرد معاصر، بازآفریني مبتني بر 

هنر است2 که در این مسير بر اقتصاد هنر هم تأکيدی اساسي شده است.

در ایران به ویژه در کالن شهرها و به گونه چشمگيری در تهران، از دهه 1380، توجه نظام مند به هنر شهري در 
دستور کار مدیران شهري بوده است. با وجود توسعه کمي و کيفي در تجربه های شکل گيری هنر شهري در تهران، 
اسناد جامعي برای هدایت این موضوع در ترکيب با سندهاي شهري دیگر تدوین نشده است. با توجه به پراکندگي 
و گستردگي ادبيات و تجربه های هنر شهري در تهران و دیگر کالن شهرها به نظر می آید، الزم است ابتدا نگاه 

مفهومي و چيستي شناسي به مقوله هنر شهري در دستور کار پژوهشگران و مدیران شهري قرار گيرد.

بر این اساس، گزارش »مقدمه ای بر هنر شهري و سياست های ارتقای آن در کالن شهر تهران« هدف اوليه 
خود را در پرتو بررسي مفاهيم و تعاریف، گونه شناسي هنر شهري، تجربه های جهاني و چالش های تهران در حوزه 
هنر شهری، به این سوی جهت می دهد که ادراکي پایه نسبت به مفهوم هنر شهري ایجاد شود و زمينه الزم برای 
ارائه راهبردهایي اوليه براي هدایت موضوع هنر شهري در تهران فراهم آورد. اميد است که این گزارش پژوهشی 
به عنوان یکی از نخستين آثاری که در ایران به موضوع هنر شهری می پردازد، بتواند به شناخت بيشتر مدیران شهری 
نسبت به این مقوله انجامد و ایجادکننده انگيزه فعاليت های پژوهشی نزد دانشگاهيان و پژوهشگران این زمينه باشد.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1- Cultural-led Regeneration
2- Art-led Regeneration



چکیده

در ایران، پيدایش اوليه هنر در شهر با معماری همراه بوده است؛ برای نمونه: از دوره صفویه می توان گونه های 
جدید هنری را در فضاهای شهری مشاهده کرد. بر این مبنا و با توجه به بعد فرهنگی – تاریخی شهرهای ایران 
ارتقای  برای  زیادی  پتانسيل  ایران، می توان گفت که هنرهای شهری،  بر چالش های فضاهای شهری  مبتنی  و 
بستر غنی  در  را می توان  فرضيه  این  دارند. مهم ترین دالیل  تهران  مانند  در شهرهایی  کيفيت فضاهای شهری 
تاریخی-فرهنگی، گستره بسيار هنرمندان، کم هزینه تر بودن اجرای هنر شهری نسبت به دیگر مداخالت شهری و... 
جست وجو کرد؛ بااین همه، پتانسيل موضوع هنر شهری، ابعاد و گونه های آن و چگونگی تعامل با طراحی فضاهای 
عمومی شهری در ایران شناخته شده نيست و مطالعات کمی در این حوزه انجام شده است. گزارش حاضر با هدف 
ابعاد مختلف هنر شهری نگارش شده است. روش پژوهش مبتني بر تحليل محتواي متون، تجربه های  شناخت 
موفق و تحليل هایي درباره هنر شهري در تهران مبتني بر مشاهدات ميداني بوده است. بر این اساس، پس از بررسی 
ادبيات و پيشينه هنر شهری، گونه شناسی آن در شهر تهران موردتوجه قرار گرفته و درنهایت، سياست های اوليه ای 

برای ارتقای هنرهاي شهري در تهران ارائه شده است.

واژگان کلیدی: هنر شهری، هنر خيابانی، هارمونی و خوانش هنر شهری، شهر تهران
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1- کلیات موضوع

1-1- طرح مسئله

موضوع هنرهاي شهري، از مباحث نوین در حوزه نظری و عملی شهرسازي است که زمينه های شکل گيری آن 
در ادبيات معاصر به دهه های 1950 تا 1960 برمی گردد. این عنوان با اصطالحاتي مانند Public Art )هنر عمومي 
یا هنر همگاني(، Urban Art )هنر شهري(، Street Art )هنر خياباني( شناخته  شده که با وجود تفاوت هایي در 
محتواي این اصطالحات، در یک نگاه مشترک به پيدایش هنر در عرصه های عمومي شهر تکيه داشته و گستره 
زیادی از هنرهایي را که ظرفيت عمومی شدن دارند را در این زمينه موردبررسی قرار می دهد. در ادبيات شهرسازي 
معاصر، اصطالح هنر عمومي بيشتر به کار رفته است که به نوعی می توان آن را هنر در عرصه های عمومي شهري 

دانست.

از دیدگاه تاریخي، هنر همواره به عنوان ابزاري برای زیباسازي شهر استفاده شده که شاخص ترین جلوه پيدایش 
آن در عناصر یادماني مانند ساختمان ها، مجسمه ها و تزئينات نماي شهري مشاهده می شود. از تمدن های کهن مانند 
یونان، ایران و روم تا قرون وسطی و رنسانس، حضور هنر در شهر را می توان مشاهده کرد. رنسانس، نقطه عطفي 
در حضور مجسمه به عنوان گونه ای از هنر شهري است؛ به گونه ای که مجسمه ها عالوه بر قرار گرفتن به عنوان یک 
عنصر نمادین در ميدان های شهري، در نماها و خط آسمان فضاهاي شهري هم پدیدار می شوند. در تاریخ فضاهاي 
شهري در ایران، پيدایش هنر همواره با معماري همراه بوده است. از تزئينات آجرهاي لعاب دار دوره عيالمي در 
گچ بری های  و  هخامنشي  دوره  جمشيد  تخت  دیوارنگاره های  مجسمه وار،  ستون های  نقش برجسته ها،  و  شوش 
هنرمندانه دوره ساساني در پيش از اسالم تا تزئينات آجري دوره سلجوقي و کاشی کاری های دوره ایلخاني و پس 
از آن، می توان پيدایش هنر ایراني در بناهاي معماري مشاهده کرد که در بستر شهر و فضاهاي شهري نمایانگر 

می شوند.1 از دوره صفویه می توان گونه های جدیدي از هنر را در فضاهاي شهري مشاهده کرد.

با وجود زمينه های تاریخي بسيار در تمدن ها و فرهنگ های مختلف، دهه 60 ميالدي، نقطه عطفي در تثبيت 
پایه های هنر در شهر است؛ به ویژه زماني که انجمن ها و نهادهایي در آمریکا بخشي از بودجه خود با عنوان »برنامه 
درصدي براي هنر« را به طراحي و توليد هنرها در فضاهاي عمومي شهري اختصاص می دهند. هنر شهري در 
پرتوی اصطالح »هنر عمومي« اولين بار در مباحث نظري هنر، در اواخر دهه 60 ميالدي به کار برده شد. آن زمان 
این اصطالح در راستاي بررسي بيان های مختلف هنري شامل هنر مفهومي، مينيمال، نوآوری های هنري در محيط 
شهري و نصب انواع مجسمه هاي بزرگ مدرنيستي در ميدان ها به کار برده شد. با گذشت زمان، تحوالت جدیدي 
در ماهيت مفهوم هنر شهري و چگونگي پيدایش آن در شهر و ادبيات شهرسازي ایجاد شد. اصول این تحوالت را 

در موارد زیر می توان بررسي کرد:

1- ميدان نقش جهان اصفهان دوره صفوي با معرفي مسجد شيخ لطف اهلل و کاشی کاری ویژه آن، بناي معماري را به عنوان یک هنر شهري در فضاي 
ميدان عرضه می کند.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران10

چگونگي ارتباط هنر با فضاي شهري بستر آن )ویژه سایت بودن یا بدون ارتباط( •

چگونگي ارتباط شهروندان با هنر )ارتباط متقابل یا جداگانه( •

گونه شناسي هنرهاي شهري در گستره های هنرهاي تجسمي، نمایشي، دیجيتال و... •

چگونگي مشارکت مردم در شکل گيری هنر شهري و توليد مفهوم هنرهاي اینتراکتيو1 )تعاملي( •

چگونگي ترکيب هنر شهري با معماري و زیبایی شناسی فضا •

ارتباط هنر شهري و بازآفریني شهري •

هنر شهري به عنوان ابزاري در بازآفریني فرهنگ-مبنا •

راهبرد بازآفریني مبتني بر هنر •

عالوه بر تحوالت مفهومي در محتواي هنر شهري که به طور عمده توسط متخصصان هنري انجام شد، در 
بعد طراحي شهري دو مفهوم ارتقای کيفيت فضاهاي شهري و بازآفریني فرهنگ مبنا تأثير بسزایي در شکل گيری 
و حضور هنر در شهر داشته اند. در هر دو مفهوم، هنر به دليل پتانسيل و غناي ذاتي می تواند نقشي پررنگ در 
ارتقای کيفيت هایی مانند سرزندگي شهري داشته و زمينه پيدایش ابعاد فرهنگ در فضاي شهري را فراهم آورد؛ 
ازاین رو گستره ای از هنرها در خدمت پيدایش شاخصه های فرهنگي شهرها و ملت ها قرار گرفت و زبان، ادبيات، 
تاریخ و آداب ورسوم فرهنگي در فضاهاي شهري نمود جدیدي پيدا کرده و خود به عنوان عاملي برای تنوع بخشی 
به فضاهاي شهري عمل کردند. در پی این موضوع و شکل گيری برنامه پایتخت های فرهنگي و معرفي راهبردهای 
هنر مبنا در بازآفریني و معرفي هنر شهري به عنوان صنعت خالق2، گونه های هنرهاي شهري توسعه پيدا کرده و 
ابزارهاي متنوعي در اختيار طراحان شهر برای احيای هویت های فرهنگي فضاهاي شهري ایجاد شد؛ به گونه ای 
که هنرهاي دیجيتال و اینتراکتيو را می توان به عنوان آخرین و به روزترین گونه های هنرهاي شهري معرفي کرد. 
با توجه به ماهيت خالقيت در ذات هنر، در آینده پيش رو می توان گونه های جدید را هم پيش بينی کرد. نکته مهم 
در تحوالت هنر شهري، حرکت از بعد تزئيني در فضاي شهري به سمت عاملي اثرگذار بر کيفيت و بازتوليد فضاي 

شهري است.

بر این مبنا و با توجه به بعد فرهنگي – تاریخي شهرهاي ایران و چالش های فضاهاي شهري آن، می توان 
گفت هنرهاي شهري پتانسيل زیادي برای ارتقای کيفيت فضاهاي شهري در شهرهایي همچون تهران را دارند. 
مهم ترین دالیل این ایده را می توان در بستر غني تاریخي-فرهنگي شهر تهران، گستره بسيار هنرمندان، کم هزینه تر 

بودن اجراي هنر شهري نسبت به دیگر مداخالت شهري و... جست وجو کرد.

از دهه 80 و به طور ویژه در دهه 90 ميالدی، تهران پيشگام دوره جدیدي از شکل گيری هنرهاي شهرهاي 
در ایران بوده است و در این بازه می توان حجم زیادي از آثار هنر شهري را در تهران مشاهده کرد که روزبه روز 

1- Interactive Art
2- Creative Industries
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بر گونه های آن افزوده می شود. این تحول در پرتوی توجه نهاد مدیریت شهري تهران به ویژه سازمان زیباسازي 
شهر تهران شتاب گرفته است و به طور ویژه در مناسبت های مختلف مانند عيد نوروز، چهره فضاهاي عمومي شهر 
تهران با حضور هنرهاي شهري رنگي جدید به خود می گيرد. مبتني بر نگاه جامع به هنر شهري به عنوان یک 
عامل اثرگذار بر کيفيت فضاهاي عمومي شهري در یک نگاه اوليه می توان مسائل حوزه هنر شهري در تهران را 

در حوزه های زیر بررسی کرد:

فراوانی هنرهاي شهري تهران به طور عمده در دو گونه المان ها و دیوارنگاری ها بوده و به تنوع گونه های  •
دیگر هنر شهري نياز است؛

هنرهاي شهري تهران به طور عمده مناسبتي و موقت هستند و حضور هنر در فرآیند طراحي فضاهاي  •
عمومي شهري کمرنگ است؛

 در بررسي نمونه های اجراشده هنر شهري تهران، در موارد زیادی، مکان یابی هنرهاي شهري با توجه به  •
ماهيت فضاهاي شهري نياز به بازنگري و توجه بيشتر دارد؛

تناسب مفهومي هنر شهري با زمينه فضا، چالشي است که در پاره ای از هنرهاي شهري تهران مشاهده  •
می شود؛

به طورکلی به دليل کمبود فضاهاي پياده مدار شهري، بخش زیادی از هنرهاي شهري تهران در بزرگراه ها  •
و حاشيه معابر سواره شکل گرفته است؛

 سازوکار اجراي هنرهاي شهري که الزم است با دعوت عمومي از هنرمندان شکل بگيرد، در تهران جایگاه  •
روشني ندارد؛

به طورکلی در یک مسئله شناسي کالن می توان گفت که کالن شهری مانند تهران، به سندي جامع در حوزه  •
هنر شهري در ارتباط با دیگر سندهاي توسعه شهري نياز دارد.

در نگاهی اوليه می توان گفت که زمينه پایه ای چالش های باال مرتبط با کمبود مطالعات، پژوهش ها و ارزیابی ها 
در ارتباط با هنر شهري در جامعه علمي و حرفه ای شهرسازي در تهران است و با شکل گيری گفتمان هنر شهري 
به عنوان عاملي اثرگذار بر کيفيت فضاهاي عمومي شهري و نقش آفرینی در بازآفریني فرهنگ – مبنا می توان شاهد 

تحوالت جدي در این حوزه در تهران و دیگر شهرهاي ایران بود.

شهري،  هنر  حوزه  در  هدفمند  کاربردي  پژوهش هاي  نخستين  از  یکي  به عنوان  نوشتار  این  اساس،  این  بر 
مقدمه ای بر شناخت مفهوم هنر شهري بوده و جایگاه آن در تهران را بررسی می کند. هدف این نوشتار، فراهم 
کردن درک اوليه مشترک نسبت به هنر شهري بين متخصصان، حرفه مندان، کارشناسان و مدیران حوزه مسائل 
شهري است تا بتواند زمينه گفتگو و انتقاد در این زمينه را فراهم آورد. بدیهي است هرگونه نقد و بررسي این نوشتار 

می تواند به غناي محتوایي مفهوم هنر شهري در تهران کمک کند.
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1-2- ضرورت توجه به هنر شهري

در دهه های اخير، نگاه های مختلفي براي ارتقای کيفيت فضاهاي شهري مطرح شده است. یکي از شاخص ترین 
رویکردها، بازآفریني فرهنگ مبناست که تمرکز را بر پتانسيل های فرهنگي یک شهر یا محدوده قرار می دهد. این 
پتانسيل ها گستره متنوعي از بناهاي تاریخي تا رویدادهاي شهري، اجراهاي خياباني و گونه های دیگر هنر را در 
برمی گيرد. با توجه به پيشينه غني فرهنگي تهران در ابعاد مختلف، سرمایه های فرهنگي می توانند نقش مهمي در 
ارتقای کيفيت فضاهاي شهري داشته باشند. در این مسير، هنر به عنوان زباني نو و متنوع، ابزارها و پتانسيل های 
زیادي را در اختيار طراحان و برنامه ریزان شهري قرار داده تا در مسير احيای هویت فرهنگي در فضاهاي شهري 
به وسيله هنر گام بردارند. هویت فرهنگي می تواند گستره ای به بزرگی یک کشور تا کوچک ترین اجزا مانند یک 
شيء کاربردي یا نمادین را در برگيرد. هر فضاي شهري در گذر زمان، در ارتباط با بستر طبيعي و کالبدي، علت 
و چگونگی شکل گيری، حوادث گوناگون تاریخی  که بر آن گذشته است، شهرونداني که در تعامل با فضا به سر 
می برند )و جزء جدایی ناپذیر فضا هستند( و بسياري از موارد دیگر دارای هویتي مستقل می شود که آن را از سایر 
فضاها متمایز می کند. ارتباط دیالکتيکي بين هویت فضاي شهري )که نمود چيستي آن است( و فرهنگ شکل گرفته 
از هویت را شکل  با آن است(، مفهوم خاصي  در آن )که حاصل سبک زندگي و رفتارهاي جامعه خاص مرتبط 
می دهد که می توان از آن به هویت فرهنگي فضاي شهري تعبير کرد. در این ارتباط آنچه مهم است، لزوم حفظ این 
پایه های فرهنگي نه تنها با هدف هویتمندي فضاي شهري بلکه برای حفظ سرمایه های فرهنگي ملي، بومي و غناي 
محتوایي فضاست. ازآنجایی که شهرها بستر کالبدي و فضایي را برای رسيدن به این هدف در اختيار ما می گذارند و 
محيط شهري بهترین تجلی گاه زندگي اجتماعي است؛ یکي از بهترین راه های حفظ، تقویت و احيای هویت فرهنگي 
در شهر، استفاده از قابليت تداعی کنندگی فضاي شهري است. احيای هویت فرهنگي فضاهاي شهري، به کمک 
ابزارهاي گوناگون و با زیرشاخه های موضوعي گسترده ای در برنامه ها و پروژه های کشورهاي مختلف دنيا انجام 
می شود. یکي از مهم ترین این رویدادها، برنامه پایتخت های فرهنگي اروپاست. نتایج بررسی های انجام شده نشان 
می دهد که این برنامه عالوه بر تأثير در جذب گردشگر و رونق اقتصاد شهر، باعث ارتقای کيفيت فضاهاي شهري 

موجود، افزایش غرور شهري و بازنمود جاذبه های فرهنگي شهر شده است.

با نمایش معاني پنهان فضا که در حافظه جمعي کاربران ثبت  ابزارهایي است که  از   هنرهاي شهري یکي 
شده اند، باعث افزایش یکپارچگی بين کالبد و معنای فضا می شود و از نابودي ریشه های هویتي و فراموش شدن 
فضاهاي  فرهنگي  ماهيت  بر  تأثيرگذاری  بر  عالوه  هنرهاي شهري  می کند.  جلوگيري  زمان  گذر  در  آن  اصالت 
شهري، عاملي مهم در راستاي ارتقای کيفيت تنوع فضاهاي شهري هستند. این موضوع با توجه به ماهيت متنوع 
هنرهاي شهري بيشتر از دیگر عوامل سازنده کيفيت می تواند موردتوجه قرار گيرد؛ همچنين شکل گيری هنرها در 
فضاي شهري خود می تواند به عنوان زمينه ای براي اقتصاد هنر را فراهم آورد؛ درواقع می توان گفت که هنرهاي 

شهري ماهيتي نمادین و عملکردي دارند.

تعاریف و دسته بندی های گوناگوني از سوي پژوهشگران حوزه های مختلف براي هنر شهري بيان شده است 
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اما به طورکلی هنرهاي شهري به دسته ای از هنرها گفته می شود که در فضاي شهري واقع شده مخاطب آن، عموم 
مردم شهر هستند. در این ارتباط با مخاطب، این هنرها می توانند جنبه های اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تفریح و 
سرگرمي، احساسي و زیبایی شناسی داشته باشند. زبان هنر، زباني جهان شمول است؛ اگر هنر، امري فراتر از »هنر 
براي هنر« و خودبسندگي آن، در نظر گرفته شود، بيان فراگير آن می تواند بيش از هر ابزار دیگري، انتقال دهنده  
اندیشه ها و احساسات، به مخاطب باشد. لطافت پنهان در اثر هنري، با برانگيختن غریزه زیبایي شناسانه انسان و 
جذب او، امر انتقال مفاهيم مشترک فرهنگي و انساني را به مخاطب آسان می کند. در این زمينه، هنرهاي شهري 

به دليل نقش چندگانه خود، به طور دوچندانی بر بعد انتقال مضامين فرهنگي به شهروندان مؤثر هستند.

هنرهاي شهري در یک دسته بندی کلي شامل موارد زیر می شوند: •

هنرهاي تجسمي )مانند مجسمه، نقوش برجسته و نقاشي روي کف و دیوار و...( •

هنرهاي دیجيتال )مانند نورپردازي، طرح های رایانه ای روی کف و دیوار و...( •

هنرهاي نمایشي )مانند تعزیه ها، کارناوال ها، پرفورمنس ها، نمایش و موسيقي خياباني و...( •

معماري تندیس گونه، نمادهاي شهري و نماهاي شهري با نقش و نگار •

مبلمان شهري با طراحي هنري و متفاوت •

امروزه در بسياري از شهرهاي دنيا، تمایل فزاینده ای به کاربرد هنرهاي شهري در فضاي شهري به وجود آمده 
است اما در شهرهایي که مدیریت و برنامه ریزی شهري یکپارچه تری وجود دارد، کاربرد هنرهاي شهري هدفمند 
بوده و اسناد ویژه در حوزه هنر شهري تدوین می شود. استفاده مناسب و هدفمند هنرهاي شهري به وسيله روش های 

زیر می تواند موجب ارتقای کيفيت فضاهاي شهري و تقویت بعد اجتماعي- فرهنگي فضاي شهري شود:

افزایش جذابيت دیداری و غناي حسي •
افزایش سرزندگي و حضورپذیري در فضاي شهري •
افزایش شادي و نشاط شهروندان •
زنده کردن خاطرات جمعي شهروندان از فضاي شهري •
تعریف هویت خاص و جدید براي فضا •
ایجاد حس تعلق نسبت به فضا •
افزایش حس هم بستگي و غرور شهروندي •
افزایش مشارکت و ارتقای حس مسئوليت پذیری شهروندان •
شرکت در فرآیند بازآفریني فرهنگ مبنا •
تقویت تشخيص و چهره ملي و بين المللی فضاي شهري •
جذب سرمایه به فضاي شهري با جذب گردشگر •
ارتقای پایداري فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فضاي شهري •
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موارد باال به صورت نکته وار و جداگانه از یکدیگر بيان شده اند اما بسيار پيوسته به یکدیگر و در تعامل متقابل 
باهم قرار دارند؛ به  گونه ای  که تالش در بهبود هریک از شاخص ها بر ارتقای سایر آن ها و افزایش کيفيت کلي فضاي 

شهري تأثير می گذارد و هنر شهري می تواند نقشي مهم و اثرگذار در این زمينه داشته باشد.

تهران در دهه اخير خود را به عنوان پيشگام هنرهاي شهري در ایران معرفي کرده و تنوع و حجم هنرهاي 
شهري در تهران رو به افزایش است. با توجه به الگو بودن تهران در حوزه شهري براي دیگر شهرهاي ایران، برنامه 
اندیشيده شده و هدفمند در حوزه هنر شهري عالوه بر تأثير بر کيفيت فضاهاي شهري در تهران می تواند تأثيری 

گسترده تر بر دیگر کالن شهرهای ایران نيز داشته باشد.

با وجود این گستردگي، تعداد هنرهاي شهري در بازه زماني دهه اخير در تهران و خالقيت رو به رشد در این 
تهران مشاهده می شود؛  اجراي هنرهاي شهري در  و  برنامه ریزی، طراحي  در  یکپارچه  برنامه  حوزه، کمبود یک 
درواقع به نظر می رسد ترکيب این آثار در فضاهاي شهري تهران بدون تعریف نظری یک چارچوب و ساختار کلي 
بوده و با وجود نمونه های غني هنر شهري در تهران، درمجموع هدف های روشن و مشخصي استنباط نمی شود. 
به صورت مشخص، پيدایش این موضوع را می توان در مکان یابی نامناسب، توجه نکردن به مشارکت عمومي در 
خلق اثر، ارتباط نداشتن اثر با زمينه و تنها تزیيني بودن آن، توجه نکردن به مقياس و خوانایي اثر، بی توجهی به 
نمایش معاني هویتي پنهان در فضا و خاطرات مشترک شهروندان، ارزیابي نکردن تأثيرات هنر عمومي روي فضا 
پس از اجراي پروژه، متنوع نبودن هنرهاي عمومي و منحصر شدن آن ها به طور عمده به دو دسته دیوارنگاري و 

مجسمه هاي شهري مشاهده کرد.

مبتني بر تأثير هنرهاي شهري بر فضاهاي عمومي شهري در بعد کيفيت و فرهنگ و با توجه به زمينه روبه 
رشد هنرهاي شهري در تهران، الزم است عالوه بر تبيين دقيق این مفهوم و تجربه های آن، تدوین راهبردهاي 
اوليه ای که کاربرد مؤثر این آثار در فضاي شهري تبيين کند، ضروري به نظر می رسد. نکته ای که بایستی همواره 
در طول مسير  در نظر گرفته شود، توجه به هدف کاربرد هنرهاي شهري در فضاي شهري است؛ به عبارت دیگر 
در تجربه های جهاني، این هدف به طور عام، ارتقای کيفيت های فضاي شهري است اما در هر نمونه با توجه به 
رویکرد تدوین کنندگان راهنما و اهداف برنامه ها و چشم اندازهای فرادست، به طورمعمول بين شاخص هاي کيفيت 
اولویت بندی صورت می گيرد. این اولویت بندی، سبب می شود تا ارتقای یک یا چند شاخص کيفيتي فضا، به عنوان 
هدف اصلي در نظر گرفته شود و تدوین راهبردها و ضوابط به گونه ای باشد که عالوه بر رسيدن به هدف اصلي، 
بهبود شاخص هاي فرعي دیگر در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، الزم است گام های نخست در راستاي تدوین یک 

سند جامع براي هنرهاي شهري تهران برداشته شود.

1-3- اهداف و پرسش ها

بر مبناي آنچه در تعریف مسئله و ضرورت پرداختن به موضوع هنرهاي شهري در شهرهاي ایران مطرح شد، 
مهم ترین پرسش های این پژوهش را در موارد زیر می توان ارائه داد:



15 مقدمه ای بر هنر شهري و سياست های ارتقای آن در کالن شهر تهران

در چه مواردي می توان مفهوم هنر شهري و ابعاد ماهيتي آن را جست وجو کرد؟ •

ابعاد و شاخص های نمونه های موفق هنرهاي شهري در کالن شهرهای دنيا چيست؟ •

چگونه می توان بر اساس نگاه های نظری و تجربه های جهاني، یک  گونه شناسي جامع از هنرهاي شهري  •
را ارائه داد؟

چگونه می توان جایگاه هنرهاي شهري در ارتقای کيفيت فضاهاي شهري را تبيين کرد؟ •

چيستي و چگونگي خوانش هنر شهري متناسب با ویژگی های بومي و هویتي شهر تهران را در چه مواردي  •
می توان تبيين کرد؟

چگونه می توان راهبردهاي پایه برای شکل گيری و مدیریت هنر شهري در تهران را تبيين کرد؟ •

1-4- روش پژوهش

روش پژوهش مبتني بر تحليل محتواي متون و تجربه های موفق بوده و تحليل هایی درباره هنر شهري در 
ارائه می شود. گردآوري داده ها به وسيله مطالعات اسنادي و کتابخانه ای است؛  تهران مبتني بر مشاهدات ميداني 
بازدیدهاي ميداني  بر  بر کيفيت فضاهاي شهري مبتني  پيامدهای هنر شهري  از  همچنين یک تحليل توصيفي 

پژوهشگران از حدود سی شهر اروپایي ارائه می شود.

2- بررسي ادبیات و پیشینه

2-1- تعاریف و ماهیت هنر شهري

همگاني(، هنر  یا  عمومي  )هنر   Public Art مانند  مختلفي  اصطالحات  شد،  ارائه  مقدمه  در  که   همان گونه 
Urban Art )هنر شهري(، Street Art )هنر خياباني( براي بيان هنر در شهر مطرح شده است. بررسي اوليه ای 

نشان می دهد که اصطالح هنر خياباني بيشتر به هنرهاي غيررسمي همچون گرافيتي پرداخته و جامعيت الزم در 
بررسي گونه های مختلف هنر شهري را ندارد. دو اصطالح دیگر ازلحاظ مفهومي به هم نزدیک بوده که در ادبيات 
و متون شهرسازي جایگاه اصطالح هنر همگاني یا عمومي پررنگ تر است؛ درواقع اصطالح public را می توان 
به عرصه عمومي شهر تعبير کرد که  عموم شهروندان را نيز در برمی گيرد. از نگاه دیگر با توجه به قرار گرفتن 
گونه هایی همچون هنر زمين در دسته هنرهاي عمومي که خارج از شهر قرار دارند، به نوعی می توان گفت که واژه 
هنر عمومي عام تر از هنر شهري بوده و هنرهاي شهري می توانند به عنوان مهم ترین دسته هنرهاي عمومي مطرح 
شوند؛ درواقع می توان گفت که بازنمود هنر عمومي در شهر همان هنر شهري است و در بستر شهري، هردو اصطالح 
یک مفهوم را می رسانند. نگاه به ادبيات این حوزه نيز نشان از این موضوع دارد. در واژه شناسی فارسي، اصطالح »هنر 
شهري« برای بررسي هنر در شهر، گویایي بيشتري دارد. با توجه به کاربرد بيشتر اصطالح »هنر عمومي در ادبيات 
معاصر، برای حفظ اصالت منابع« در بخش مباني این گزارش، ابتدا مفهوم هنر عمومي به عنواني مفهومي فراگيرتر از 
هنر شهري موردبررسی قرار گرفته است؛ سپس یک جمع بندی در راستاي ژرف نگری مفهوم هنر شهري ارائه می شود.
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اصطالح »هنر عمومي«1 اولين بار در مباحث نظري هنر، در اواخر دهه 60 ميالدي به کار برده شد. آن زمان 
ابزار نمایش خاطرات  این اصطالح براي معرفي دو نوع مختلف بيان هنري به کار برده شد که از این لحاظ که 
از آن ها شامل هنر مفهومي، مينيمال، هنر  بودند. یک دسته  از هنر سنتي  نبودند، به طور اساسی متفاوت  جمعي 
زميني، نوآوری های هنري در محيط شهري بود و دسته دیگر به عنوان قسمتي از تالش مدیران شهري براي تغيير و 
افزایش جنب وجوش در محيط های شهري بدون تحرک و مرده بود؛ برای نمونه می توان »نصب انواع مجسمه هاي 
بزرگ مدرنيستي در ميدان ها را نام برد.« )Radišic, 2007( درواقع دهه  60 ميالدی، آغاز شکل گيری این مفهوم 

به صورت علمي است.

 »به تعبير ژاویر مادورلو2 هنر عمومي گونه ای مشخص از هنر که نصيب گروه خاصي از شهروندان در هنر 
معاصر نبوده و مکانش در فضاي باز شهري می باشد.« )مرادي، 1386( همچنين در زمينه ریشه های شکل گيری هنر 
عمومي، مادورلو )1994( بيان می کند که »از نيمه قرن هفدهم مفهوم توليد یک شاخه جدید از هنر که مخاطبش 

مجموعه شهروندان و مکانش فضاي باز شهري بوده، وجود داشته است.«

از ویژگی هایی که ارمجاني3  )1995( درباره هنر در فضاي عمومي بيان می کند می توان به »باز بودن، مفيد 
بودن و اشتراکي بودن آن« اشاره کرد؛ همچنين او بر این باور پافشاري می کند که »هنر عمومي بر مبنا و پایه 
فلسفه ای که قصدش جدایي هنر از زندگي روزمره انسان است، بنا نهاده نشده بلکه به دليل اتکاي هنر عمومي بر 
نوعي اثر متقابل با عموم بر مبناي بعضي انگاره های مشترک، این هنر به دنبال گشودن زوایاي جدیدي است که 

می توان از آن زوایا ساختار اجتماعي هنر را مشاهده کرد.«

در یک نگاه کلي به تاریخ هنر عمومي می توان گفت که هنر عمومي ایده تازه ای نيست و از زمان باستان 
وجود داشته است و ریشه های تاریخي عميقي در سنت ها و فرهنگ های مختلف دارد. نمود آشکار این موضوع، 
با  باستاني است. »هنر عمومي همواره  و... در معابد و شهرهاي  شکل گيری مجسمه هاي شهري، دیوارنگاری ها 
قدرت های سياسي، اقتصادي و مذهبي رابطه تنگاتنگي داشته است و کارکردهاي آن با گذر زمان تغيير کرده است. 
به علت تغييرات زندگي اجتماعي زمان ما، هنر عمومي نيز مانند بسياري از موضوعات دیگر اجتماعي دستخوش 
تغييراتي شده است. معناي هنر عمومي، در زمينه های مکان احتمالي و اجرا، فرم و عملکرد گسترش یافته و رشد 
کرده است. درک بهتر از نحوه تأثير محيط اطراف بر انسان و نحوه ارتباط متقابل بين موضوعات اجتماعي، روان شناسانه 
و فيزیکي در درک معني هنر عمومي و نحوه ترکيب آن با فضاي عمومي مفيد است« )Casanovas, 2005( به نوعی 

می توان گفت که هنر عمومي در دنياي معاصر، بخشي از زندگي در عرصه عمومي است.

تنوع گونه های هنر عمومي سبب شده است که ارائه تعریف روشن و مشخص درباره هنر عمومي دچار مشکل شود.

»از مجسمه هاي دائمي تا آثار هنري موقت، فعاليت های سياسي، فعاليت های مردمي و مشارکتي، بقعه ها و یادمان، 

1- Public art
2- Maderuelo
3- Armajani
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فعاليت های اجتماعي و محله ای، برنامه هاي خارج از محوطه ی گالری ها و موزه ها، هنر زميني1، محوطه سازی ها، 
)Shaffrey, 2010( ».مبلمان خياباني و تزئينات معماري، همه با اصطالح هنرهاي عمومي جاي گرفته اند

در ميان متخصصان این حوزه بيش از همه، ژاویر مادورلو تالش کرده است که تعریفي از هنر عمومي ارائه 
دهد. او بر این باور است که »هنر عمومي در معناي کلي هنري است که در فضاهاي عمومي واقع می شود؛ اگر آن 
را به طریق سنتي معنا کنيم، هنري است که سفارشي و دولتي. ازلحاظ دسترسي، به طورمعمول در فضاهاي خارجي 
با محيط دربرگيرنده اش، درک می کنند؛ همچنين هنر عمومي  قرار دارد. در حالت بهينه، مخاطبان آن را همراه 
نوع خاصي از هنر است که جامعه هدف آن تمام شهروندان عادي _و نه فقط متخصص در هنر معاصر_ است و 
مکان وقوع آن، فضاهاي باز عمومي است. هنر عمومي یک سبک نيست و رشد و توسعه آن فارغ از فرم، مصالح 
و مقياس خاص است. وقتي از هنر عمومي نام می بریم، مقصود یک موضوع کلي است که برداشت های متفاوتي از 
این مفهوم را دربردارد. هنر عمومي به عنوان هنر، در مقابل هنر خصوصي قرار می گيرد و با توجه به سليقه عمومي 
مکان یابی می شود و هزینه آن توسط عموم مردم پرداخته می شود« )1990( »یک تعریف محدود وعملگرا از هنر 
عمومي، آن را معادل هنري که به وسيله سازمان های عمومي، با هزینه های عمومي، در مکان های عمومي نصب 

شده اند، می داند.« )Haunting, 2005( این تعریف به زمينه های رویه ای در شکل گيری هنر عمومي می پردازد.

همان گونه که در تعاریف باال مشاهده می شود، تأکيد بر دسترسي عموم به اثر هنري، حضور اثر هنري در فضاي باز 
عمومي، حمایت های نهادهاي دولتي و پرداخت هزینه ها از طرف بخش عمومي، ویژگی های اصلي این تعاریف هستند.

در مقابل این تعاریف از هنر عمومي، برخی از متخصصان اعتقاد دارند که »هنر، تنها با قرار گرفتن در معرض 
با هنر در فضاي  ارتباط مردم  بر چگونگي  از متخصصان  این دسته  به نوعی  دسترسي مردم، عمومي نمی شود.« 

عمومي و چگونگي ادراک آن از طرف مردم تأکيد می کنند.

 هيلد هاین )1996( در جمله ای این مفهوم را به خوبی رسانده است: »حضور محض هنر در فضاي بيروني یا 
در یک پایانه اتوبوس یا فضاي پذیرش هتل به طور خودکار آن را تبدیل به هنر عمومي نمی کند؛ همان طور که قرار 
دادن یک ببر در محوطه اطراف انبار آن را تبدیل به یک حيوان اهلي نمی کند.« »براي اینکه اثر به طور حقيقی 
عمومی  باشد، باید به گونه ای توسط مردم پذیرفته شود. باید از عرصه خصوصي گذشته و به محيطي با تجربه های 

)Haunting, 2005( ».فرهنگي مشترک وارد شود

به  توجه  با  آن  و ساختار  تعریف شود که موضوع  باید هنري  از متخصصان، هنر عمومي  گروه  این  نگاه  در 
تجربه های عمومي و مخاطبان تعيين شده است. جدای بحث هزینه ها، هنر عمومي باید مردم و محيط اطراف خود را 
درگير موضوع کند. فيليپس )1992( بر این باور است که »عمومي بودن بيش از آنکه یک موضوع فيزیکي محيطي 
باشد، امري روان شناسانه است.« در این زمينه، بازخوردها و تعامالتي که مخاطبان در ارتباط با اثر نشان می دهند، 
ميزان عمومي بودن آن اثر هنري را نشان می دهد. بر این مبنا به دیدگاه نایت )2008( در این زمينه می توان اشاره 

1- Land Art
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کرد که »هنر هنگامي در عمومی ترین حالت خود قرار دارد که عالوه بر دسترسي فيزیکي به آن، نمایشگر گستره 
فکري و احساسي مخاطبان باشد.«

»یک نگاه عمومی تر بر این تعاریف، به طور اساسی هر هنري را هنر عمومي می داند. به این دليل که رسانه های 
واسط بين اثر و مخاطب مانند موزه ها، تلویزیون، عکاسي خبري و... هنر را به حوزه عمومی  آورده و در دسترس 

عموم قرار می دهند.« )Miles, 1997( این نگاه هم بر بعد دسترسي به هنر عمومی تأکيد دارد.

نگاه به دو دسته نگاه باال در تعریف هنر عمومي شاخصه های مشترک زیر را پيش رو قرار می دهد:

در دسترس بودن براي عموم مردم و شکل گيری در فضاي عمومي •

تأمين هزینه ها توسط بخش عمومي •

حمایت های دولتي در شکل گيری هنر •

امکان ارتباط مردم با هنر و ادراک آن توسط مخاطبان •

متناسب با تعاریف مطرح شده، زماني که هنر عمومي در بستر شهر و فضاهاي شهري بررسی می شود، به طور 
اساسی هنر شهري است.

در  است.  هنر شهري  می کند،  پيدا  نمود  فضاهاي شهري  در  که  عمومي  هنر  هرگونه  اوليه،  تعریف  یک  در 
این راستا هنر شهري، گستره ای از هنر عمومي است که عالوه بر شکل گيری در فضاهاي شهري، امکان ارتباط 
شهروندان و فضاي شهري را فراهم می آورد. این ارتباط ممکن است تنها دیداری بوده یا در عمقي باالتر، دامنه های 
معنایي و اجتماعي هم پيدا کند؛ همچنين در این تعریف، هنر شهري طيفي از اثر تا فعاليت در فضاهاي شهري را 
در برمی گيرد. هدف از اثر، بيشتر آثار تجسمي مانند دیوارنگاري، مجسمه و... بوده و هدف از فعاليت، فعاليت هایی 

مانند پرفورمنس هاي شهري، رویدادهاي هنري در شهر و ... هستند که جنبه هنري پيدا می کنند.

با زمينه خود در فضاي  اثر هنري  یا  ارتباط شهروندان و چگونگي قرارگيری و پيوند خوردن فعاليت   ميزان 
شهري و ميزان ارتباط اثر هنري با زمينه های فرهنگي و اجتماعي فضا و مخاطبان می تواند بر ميزان موفقيت هنر 

شهري در نگاه عموم مؤثر باشد.

2-2- زمینه های تاریخي هنر شهري

»حضور هنر در فضاي عمومي را می توان از پيدایش هنر یعني دوره غارنگاره هاي پالئولتيک مشاهده کرد.« 
)Shaffrey, 2010( به صورت دقيق تر در بررسي تاریخچه هنر شهري، معماري نقشي پررنگ و قابل توجه داشته 
است. جدا از اینکه اثر معماري خود نوعي هنر شهري به شمار می رود، نگاه به تمدن های کهن در غرب و شرق نشان 
می دهد که پيدایش هنر در شهر، همراه و پيوسته با معماري بوده است. به تعبير برخی از متخصصان، »اگر به گذشته 

)Deng, 2012( ».نگاهي بيندازیم، می بينيم که هنر عمومي هميشه به گونه ای بخشي از بافت شهري بوده است
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در یونان و روم باستان، هنر شهري در قالب معماري و مجسمه هایي که به طور عمده در ساختار فضاي معماري 
طراحي شده اند، پدیدار می شود. در قرون وسطا، کليساها به عنوان مهم ترین بناهاي شهري، محل تجلي هنر هستند 
و طيف هایی از نقاشي دیوار، مجسمه ها و... شکل می گيرند. دوره رنسانس، آشکارترین دوره غرب در تجلي مجسمه 
و نقاشي در فضاهاي شهري است که این روند در دوره باروک هم ادامه پيدا می کند. مجسمه هاي لبه ميدان سن پيتر 
در شهر رم، مهم ترین نمود حضور هنر در فضاي شهري بوده که بر وضعيت دیداری فضا هم تأثير چشمگيری 
می گذارند. در همين دوره رنسانس و باروک، آب نماهای شهري به صورت هنري در ترکيب با مجسمه ها ساخته 
ناوانای شهر رم مشاهده کرد که هم اکنون نيز یک جاذبه  می شوند که شاخص ترین نمونه را می توان در ميدان 

گردشگري ویژه رم است.

دروازه  کرد.  را می توان مشاهده  معماري  با ساختار  ارتباط  در  هنر  پيدایش  نيز  و مصر  بين النهرین  تمدن  در 
گاوهاي بالدار، نقاشی های ورودي معبد ایشتار و خيابان مجسمه ها در معابد مصري، نمودي از این موضوع هستند.

در ایران به عنوان یکي از کهن ترین تمدن ها نيز پيدایش هنر همراه با معماري است. آجرنوشته ها و آجرهاي 
تخت  نقوش  و  آن  از  پس  و  هخامنشي  دوره  نقش برجسته هاي  عيالم،  دوره  در  شوش  چغازنبيل  معبد  لعاب دار 
جمشيد، نمونه هایی از هنر در فضاي شهري ایران باستان هستند. پس از اسالم نيز حضور هنر شهري را می توان 
ریشه های  که  گفت  می توان  به طورکلی  کرد.  مشاهده  معماري  بناهاي  گنبد  و  ایوان ها  سردرها،  کاشی کاری  در 
شکل گيری هنر شهري تا پيدایش مفهوم معاصر آن در دوره مدرن )از قرن نوزدهم به بعد(، همواره همراه با معماري 

بوده و به صورت یکتا به طور عمده در قالب مجسمه هاي شهري شکل گرفته است.

به طور اساسی با تکيه بر این موضوع که اصطالحات هنر شهري و هنر عمومي به طور عمده از دهه 60  ميالدی 
وارد ادبيات مباحث هنري و شهري شده است، زمينه های اصلي شکل گيری را باید در دوران معاصر جست وجو کرد. 
در دوران معاصر، اصطالح هنر عمومي بيشتر استفاده شده است اما با توجه به بستر شکل گيری آن که فضاهاي 
شهري معاصر به طور اساسی در بررسي زمينه های تاریخي معاصر قرار دارد، تفاوتي بين هنر عمومي و شهر نيست.

»تاریخ معاصر هنر شهري را بهتر است در آمریکا بررسي کرد. تاریخچه هنر شهري در آمریکا پویا و متغير است 
و ریشه های آن به اروپا و عملکردهاي دولت فدرال می رسد.« )Knight, 2008( »درواقع، اولين آثار هنر شهري 
در آمریکا شبيه آثار نام برده اروپایي هستند و درنتيجه، بيشتر آثار قرن هجدهم و نوزدهم، مجسمه هاي یادماني و 
آثار معماري هستند که براي نمایش ساختار قدرت بنا شده اند. در این زمان، آثار نمادین و روایت کننده تزیيني در 
فضاهاي عمومي و ساختمان ها به شکل رهبران و قهرمانان جامعه ساخته شدند.« )Goldstein, 2005( از پایان 
قرن نوزدهم در آمریکا، جنبش زیباسازي شهر شکل می گيرد که نگاه زیبایی شناختی به فضاي شهري را تقویت 

کرده و این زمينه ساز حضور بيشتر هنر شهري می شود.

»در سال 1982، هنري فوکس و چارلز هاول، انجمن هنر فرمونت پارک را در فيليپين پایه گذاری کردند که 
 )Knight, 2008( ».نخستين سازمان خصوصي غيرانتفاعي است که هنر عمومي و برنامه ریزی شهري را ترکيب کرد
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»قرن بيستم، دوره تحوالت جدي در هنر شهري آمریکا بود. در این زمان با تصویب قوانيني، نقش تأمين مالي 
هنر به عهده دولت گذاشته شد. حمایت دولتي از هنر، رسمي شد و برنامه هاي هنر در مقياس های محلی تر، در کل 
کشور گسترش یافت؛ درنتيجه، هنر شهري به فرم ها و شيوه های گوناگوني توسعه یافت.« )Deng, 2012( درواقع 

می توان گفت که حمایت دولتي کاتاليزور اصلي در توسعه هنر شهري در این دوره بوده است.

»در پی رکود اقتصادي ناشي از جنگ جهاني اول در دهه 1930 در دوره روزولت، پروژه هنر فدرال )FAP(1 اجرا شد 
که اولين و بزرگ ترین برنامه فدرالي کامل براي حمایت مالي از هنر بود. از سال 1933 تا 1943، هزاران هنرمند، صدها 
هزار اثر را ساختند که با حمایت این پروژه، براي توزیع در اختيار دولت های ایالتي و شهرداری ها قرار گرفت. خزانه داری 
دولت دو برنامه امدادرساني براي هنر در نظر گرفته بود: »پروژه موقتي کمک به هنر« )TRAP(2 )1939-1935( و 
»بخش هنرهاي زیبا«3 )1934-1943(. هر دو به ویژه برنامه دوم، هنر را به مکان های روزمره زندگي مانند کتابخانه ها، 
اداره های پست و... آورد. برنامه دوم هنر را به طور حقيقی عمومي کرد و جدا از پيشينه یا طبقه اجتماعي آن براي همگان 
آماده و قابل دسترس کرد؛ همچنين برنامه دوم، ایده مؤثر »درصدي براي هنر«4 را پایه گذاری کرد: 1 درصد از هزینه 

)Knight, 2008( ».تمام شده ساختمان سازی باید براي تزئينات آن کنار گذاشته شود

تصویر 2-2: مجسمه برنزي آبراهام لينکلن در پارک لينکلنتصویر 2-1: مجسمه آزادي، 1886 در نيویورک

»ایده درصدي براي هنر در توسعه بعدي مفهوم خود یعني اختصاص دادن مبلغي بين 0/5 تا 2 درصد از هزینه  
ساخت بناي عمومي یا پروژه های نوسازي به توليد هنرهاي عمومي؛ سياست های درصدي براي هنر در فرانسه 
بعد از جنگ جهاني دوم آغاز شد. از دهه 1970، سياست درصدي براي هنر تبدیل به یک ابزار مهم فرهنگي در 

)Kwon, 2002( ».ایاالت متحده و اروپاي غربي شد و تا دهه 1980 مقبوليتي گسترده و فزاینده داشت

»مدیریت و سرپرستي برنامه هاي درصدي براي هنر می تواند از مقياس فدرالي تا ایالتي را شامل شود یا حتي 
در شهرداری ها به وسيله مؤسسات مستقل انجام شود.« )همان، 2002( »ميزان موفقيت این امر در سراسر اروپا 

1- Federal Art Project )FAP(
2- Temporary Relief Art Project (TRAP)
3- Section of Fine Arts
4- Percent-for-art

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86
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و آمریکا متفاوت بود و با توجه به افزایش تعداد مجسمه ها در خيابان ها ارزیابي می شد. دولت ها این برنامه ها را 
به طور غيرمستقيم و ضمني پيگيری می کردند و انتخاب موضوعات موردعالقه براي حمایت را به شهروندان واگذار 
می کردند. این راهبرد بسيار موفق بود تا جایي که شهروندان خودشان به طورمعمول هزینه های مربوط به یک شورا 
را می پرداختند و اغلب خودشان به دليل غرور محلي و ملي، آغازگر فعاليت های مشارکتي بودند. شورایي که یک 
کار مشارکتي را آغاز کرد، شرح جزئيات کار را براي حاميان بالقوه مانند دولت محلي و ملي می فرستاد تا از وجود 

)Radišic, 2007( ».بيشترین حمایت ها مطمئن شود

»در سال 1963 سازمان خدمات عمومي )GSA(1 ناظر پروژه های ساختماني فدرال، شروع به اجراي برنامه »هنر 
در معماري« )A-i-A(2 کرد که این برنامه هم شامل سياست 1 درصد براي هنر می شد. این سياست، مدلي براي 
بسياري از برنامه هاي اجتماعي شهرداری ها و ایالت ها شد. در سال 1959، فيالدلفيا اولين برنامه درصدي براي هنر 
را در مقياس شهري اجرا کرد؛ سپس نوبت به آن بالتيمور )1964(، سان فرانسيسکو )1967( و سياتل )1973( رسيد.« 
)A-i-A« )Deng, 2012، نظریه هنر عمومي در آمریکا را با فلسفه خاص خود ایجاد کرد. A-i-A بر این باور بود 

 Knight,( »که هنر عمومي باید به طور عملي و فيزیکي در دسترس عموم مردم بوده و توسط مردم قابل درک باشد
2008( »بنابراین هنر عمومي، »عمومي تر«  یا شهروندمحور شد؛ همچنين این برنامه، اهميت »ویژه سایت بودن« را 

یادآور شد که سبب شد »جایگاه« به عنوان جزئی از فرآیند خالقانه هنر در نظر گرفته شود.« )همان، 2008( درواقع 
تأکيد این برنامه بر شهروند و محل قرارگيري هنر در فضاي شهري، مفهوم هنر شهري را تقویت کرد.

»در یک گام روبه جلو، برنامه هنر در مکان های عمومي )A-i-PP(3 جاي برنامه هاي اخير اداره کل خدمات 
عموم را گرفت. این برنامه جایگاه مفهوم هنر شهري را تقویت کرد؛ زیرا به طور اساسی، هنر در فضاي عمومي 
شهري را موردبررسی قرار می داد. اولين گام های مداخله فرهنگي با حمایت دولت، نگاهي موزه ای به موضوع داشت. 
نمایش تحميلي چيدمان هایی جذاب و مطابق مد روز از هنرمنداني شناخته شده و مطرح آن زمان. این برنامه جنبه 
عمومي اندکي داشت. بعد از گذشت زمان و مجادالت در این زمينه، این رویکرد با مجوزهاي کنترلي که به نهادهاي 
محلي در شکل گيری مراکز اجتماعي محله ها داده شد، تغيير کرده و اغلب به وسيله  سياست های درصدي براي هنر 

)Felemming, 2007( ».یا بودجه شرکت های بزرگ حمایت می شد

»امروزه بيش از سيصد برنامه دولتي براي حمایت از هنر در آمریکا وجود دارد و بسياري از شرکت های عمومي-
 )Knight, 2008( شده اند.«  فعال  زمينه  این  در  سرمایه گذاری  شرکت های  و  خصوصي  سازمان های  خصوصي، 
)Goldstein, 2005( ».حمایت های دولت آمریکا سبب شد تا هنر شهري در زندگي روزمره مردم نقش وسيع تری بازي کند«

از هنر شهري را در  نگاه به برنامه هاي باال به  روشنی تأثير حمایت های دولتي و برنامه هاي هدفمند حمایت 
توسعه و فراگيري مفهوم و آثار هنر شهري در آمریکا را بيان می دارد. این زمينه باعث شده است که به طور اساسی 

1- General Services Administration (GSA)
2- Art-in-Architecture program )A-i-A(
3- Art-in-Public-Places (A-i-PP)
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حمایت های دولتي و عمومي، در تعریف هنر شهري و به عنوان یکي از شاخصه های مهم آن مطرح شود. تحليل های 
باال روند شکل گيری هنر شهري بر مبناي برنامه هاي حمایتي در آمریکا را نشان می دهد.

 از نگاه ماهيتي بنا بر اعتقاد ميوان کوان )2002(، سه رویکرد جدا از هم را می توان براي جنبش هنر عمومي 
مدرن در 35 سال اخير در آمریکا تعریف کرد:

- رویکرد اول، »هنر در مکان های عمومي«1 است که توسط الکساندر کالدر و اثرش الگراند ویتس در گراند 
رپيدز ميشيگان )1967( پدیدار شد. این اثر، اولين اثر ساخته شده با همکاري برنامه هنر در مکان های عمومي بود؛

- رویکرد دوم، رویکرد »هنر همانند فضاي عمومي«2 است که توسط مجسمه هاي شهري طراح محور معرفي 
شد. هنرمنداني مانند اسکات برتون، سيا ارمجاني، مري ميس، نانسي هالت و دیگران توليدکننده نمونه این آثار بودند. 

این آثار به عنوان مبلمان خياباني، اجزاي معمارانه ساختمان یا المان های منظرسازی در محيط طبيعي ارائه شدند؛

- رویکرد سوم، »هنر مردم محور« است که به وسيله آرلين راون که منتقد هنري است، نام گذاری شد و توسط 
با عنوان »گونه جدید هنر عمومي«3 نظریه پردازی شد. هنرمنداني مانند جان مالپد، دنيل مارتينز،  سوزان ليسي 
هوپ ساندرا، گيلرمو گومز پنا، تيم رولينز و کي.ا.اس پگي دیگز که پروژه های آن ها به نمایش موضوعات اجتماعي 

و سياسي و تشویق به همکاری های اجتماعي پرداخته است، در این رویکرد قرار می گيرند.

- رویکرد اول: جنبش هنر در مکان های عمومي

»در اواسط دهه 60 تا اواسط دهه 70 ميالدی، هنر عمومي در تسلط پارادایم »هنر در مکان های عمومي« قرار 
داشت. مجسمه هاي آبستره  مدرنيزم که اغلب تقليد بزرگ مقياسی از آثاري بودند، به طورمعمول در موزه ها و گالری ها 
قرار داشتند. این کارهاي هنري اغلب توسط هنرمندان بين المللی و مشهور طراحی می شدند. ازجمله هنرمنداني 
که در این دوره بيشترین آثار را طراحي کردند، می توان از ایسامو ناگوچي4، هنري مور5 و الکساندر کالدر6 نام برد. 
هنرمندان پيشرو برای از بين بردن فاصله ميان زندگي و هنر، کارهاي هنري خود را از استودیوها خارج کردند و در 
خيابان ها قرار دادند.« )Kwon, 2002( آنچه به این آثار، به عنوان هنر عمومي و هنر شهري مشروعيت می بخشيد، 
یا در جایگاه هایی مانند پارک ها، محوطه دانشگاه ها، مراکز شهري، محوطه ورودي  واقع شدن در محيط خارجي 
ساختمان هاي دولتي، پالزاهاي کنار خيابان ها، پارکينگ های عمومي، فرودگاه ها و... بود که به دليل باز بودن و 
دسترسي فيزیکي مستقيم، عمومي ناميده می شدند؛ به طورکلی مجسمه هاي عمومي مدرن، هميشه به عنوان آثاري 
مستقل در نظر گرفته می شدند که در بهترین حالت، ارتباطشان با سایت اتفاقي بود؛ عالوه بر این، ازآنجایی که سایت 
هميشه یک عامل نامرتبط در فرآیند ایده پردازي و توليد اثر به شمار می رفت؛ بنابراین اثر باید در نقطه ای از سایت 

1- Art-In-Public-Places
2- Art-As-Public-Spaces
3- New Genre Public Arc
4- Isamu Noguchi
5- Henry Moore
6- Alexander Calder
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واقع می شد که بتواند توجه بيننده را با اجبار به سوی خود جلب کند.

اثر هنري  معماران فضا،  براي  بين معماري و هنر شکل گرفت.  فاصله  و  آثار، یک دوگانگي  این  اجراي  در 
از دید هنرمندان،  به شمار می رفت؛ درحالی که  یا ساختمان  با فضا  براي ترکيب شدن  الماني حاشيه ای  به عنوان 
سایت به عنوان زمينه و پایه ای براي قرار گرفتن اثر هنري بود که در اولویت قرار داشت؛ درواقع می توان گفت که 
هنرمندان، این رویکرد زمينه را بيشتر بر اي نمود اثر خود به کار گرفته و به طور اساسی توجه به زمينه از فرایند 

طراحي خارج بود.

تصویر 2-4: بدون عنوان. اثر الکساندر کالدر در ليسبون، پرتغال، 1968تصویر 2-3: مکعب قرمز، اثر ایزامو ناگوچي، نيویورک، آمریکا، 1967

- رویکرد دوم: جنبش هنر همانند فضاي عمومي

»با وجود اشتياق اوليه، در اواسط دهه 1970 رویکرد هنر در مکان های عمومي، به خاطر تأثيرات اندکي که بر 
زیباسازي شهر داشت، موردانتقاد قرار گرفت. بسياري از منتقدان و هنرمندان معتقدند که آثار هنری امضاگونه ای که 
در مکان های عمومي قرار گرفته بودند، بيشتر شبيه موزه هایی هستند که به تبليغ هنرمندان و هنرشان می پردازند 
به جاي اینکه حرکتي واقعي برای مداخله و مشارکت عمومي باشند؛ عالوه بر این در این آثار، با وجود دسترسي 
فيزیکي، هنر عمومي همچنان دور از دسترس است؛ زیرا سبک رایج انتزاعي مدرن، براي مخاطب عام کشف نشدنی، 
غير جذاب و بی معناست. به نظر می رسد اثر هنري نسبت به شرایط خاص سایت بی تفاوت است و به جای ترکيب 

)Kwon, 2002( ».شدن در جریان زندگي روزمره شهري، تبدیل به شیء تحميلي و جداافتاده از آن شده است

این انتقادات سبب شد که هنرمنداني مانند آتنا تاچا1، ند اسميت، آندره بلوم2، سيا ارمجاني3، الين زیمرمن4 و 
اسکات برتن5، رویکرد و »ویژه سایت« بودن هنر را ترویج کنند. در نگاه آن ها هنر عمومي دیگر تنها یک مجسمه 
مستقل نبود بلکه تعاملي متقابل و معنا دار با معماري و چشم انداز اطراف خود را پيدا کرده بود. در این دوره بسياري 
از هنرمندان مشتاق بودند تا کار گروهي را تجربه کنند. در حالت مطلوب، آن ها می توانستند ایده هایشان با معماران 
و برنامه ریزان شهري در تصميم سازي براي فضاي عمومي را به اشتراک بگذارند. این تغيير رویکرد که با تمایل 

1- Athena Tacha
2- Andrea Blum
3- Siah Armajani
4- Elyn Zimmerman
5- Scott Burton
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بسياري از هنرمندان و سازمان ها همراه بود، سبب شد تا رابطه بين هنر و فایده بهبود یابد. برای پاسخگو بودن، 
دسترسي بهتر و مرتبط بودن هنر عمومي با عموم مردم، ارزش اثر بر مبناي ارتباط آن با نيازهاي ساده فيزیکي و 

وظایف اجتماعي تعيين شد )مانند نشستن و سایه اندازی(.

- رویکرد سوم: گونه جدید هنر عمومي

یکي از اتفاقات مهم و اثرگذار بر شکل گيری این رویکرد را می توان توسعه مفهوم مداخله مشارکت اجتماعي 
درنتيجه  پروژه ناموفق »تيلتد آرک«1 اثر ریچارد سرا2 در فدرال پالزاي نيویورک دانست.

خالف مفهوم رایج از »ویژه سایت بودن«3 )که یکي از انواع طراحي شهري یکپارچه و مفيد شناخته می شد و 
به عنوان مدلي از هماهنگي اجتماعي و وحدت تصور می شد(، ریچارد سرا با مجسمه فوالدي حجيم و دیوارمانند 

خود )تيلتد آرک(، یک مفهوم متضاد را پيشنهاد داد.

تيلتد آرک با وجود اختالفات در ميدان فدرال نيویورک اجرایي شد اما پس از مدتي به علت اعتراض های فراوان 
گروه های مختلف مردم، برچيده شد. برخي آن را مجسمه ای معمولي، زشت و خشن می دیدند که شایستگي ناميدن 
اثر هنري را نداشت. برخي حضور آن را در ميدان ازلحاظ فيزیکي و رواني مزاحم می شمردند. عده ای معتقد بودند این 
اثر، خاطره پيشين ميدان را از بين برده و ناقض آرامش همگاني است؛ درنتيجه سازمان های دولتي بنا بر درخواست 
مردم، دستور جابه جایي اثر را دادند. درنتيجه  این درگيری ها، تيلتد آرک به طور کامل نامناسب شناخته شد و علت 
آن، فرآیند تصميم گيری از باال به پایيني بود که توسط گروه کوچکي از متخصصان و اعضاي اداري تحميل شده و 

به مشارکت اعضاي اجتماع محلي بی توجه بود.

پيدایش بحث انگيز »گونه جدید هنر عمومي« در سال 1989 هم زمان با برچيده شدن تيلتد آرک بود. در پی آن، 
ماجراي تيلتد آرک به عنوان موقعيتي توصيف شد که تقاضاي کارمندان اداري براي برچيده شدن مجسمه از ميدان 

به پاسخگویي و توجه بيشتر هنرمندان به مردم انجاميد.

مطابق با نظرات سوزان ليسي4، نظریه پردازی »گونه جدید هنر عمومي« از ارائه یک سري سخنرانی ها با نام 
»سایت های شهري: هنرمندان و راهبردهاي شهري« که در سال 1989 توسط کالج هنر و صنایع دستی کاليفرنيا 
حمایت و اداره می شد، استخراج و نام گذاری شد. این اصطالح به طور رسمي، براي یک سمپوزیم سه روزه که توسط 
سوزان ليسي و دیگران مدیریت می شد، ابداع شد؛ »نگاشت زمين: گونه جدید هنر عمومي«. این سمپوزیم در موزه 
هنر مدرن سان فرانسيسکو و در نوامبر 1991 برگزار شد. با توجه به تأکيد این  گونه جدید بر شهر و به طور اساسی، 

حضور فضاي شهري در زمينه شکل گيری آن می توان تعبير »گونه جدید هنر شهري« را استفاده کرد.

دو عامل اساسي را می توان در شکل گيری گونه جدید هنر شهري مؤثر دانست. عامل اول، مفهوم مشارکت و 

1- Tilted Arc
2- Richard Serra
3- Site Spicific
4- Suzanne Lacy
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حضور مردم در فرآیند توليد و شکل گيری هنر شهري است. عامل دوم، مفهوم هنر موقتي است که به هنرمندان 
اجازه داد انواع خالقانه هنرهاي شهري را ایجاد کنند.

»تجربه های اخير در قالب »گونه جدید هنر شهري« به افزایش ميزان فعاليت و مشارکت مردم در محيط زندگي 
و عرصه عمومی  انجاميده است؛ براي نمونه: ارتقای ميزان مشارکت، حس تعلق، حساسيت به موضوعات اجتماعي 
مانند چندفرهنگي شدن؛ همچنين به بهبود وضعيت و گاهي به یادماني شدن فضاي عمومي نيز کمک می کند؛ 
عالوه بر این، کاهش محروميت ها و انزواي اجتماعي نيز ازجمله نتایج فعاليت های هنري است که به جاي اهداف 

)Lacy, 1995( ».زیبایي شناسانه، مشارکت مردم را مدنظر قرار داده است

یا عملياتي که براي مدت زمان مشخصي ساخته شده بودند، گفته  »هنر موقت در دهه 1980 به چيدمان ها 
داشته  زمان  گذر  با  بيشتري  مناسبت  و  انعطاف پذیرتر  می توانند  موقتي  هنرهاي  دائمي،  آثار  به  نسبت  می شد. 
باشند.« )Philips, 1992( »هنرهاي موقت به هنرمندان اجازه می دهد تا با گروه های اجتماعي مشخصي و در 
را کاهش  بودن کار  ناموفق  نگراني  برقرار کند. هنر موقت می تواند  ارتباط  زمينه مشخصي در یک زمان خاص 
می دهد، مشوق سعي و آزمون است و سبب می شود تا هنرمندان با مفاهيم پيچيده تری درگير شوند؛ عالوه بر این، 
در هنر موقت محدودیت مصالح کمتري وجود دارد؛ زیرا مصالح نيازي به ماندگاري باال ندارند. در زیرعنوان هنر 
موقت، شکل های دیگري از هنر مانند هنرهاي نمایشي، هنر وابسته به مکان )مانند ویدئو اینستاليش ها و...( و هنر 
غيرمتمرکز )مانند پوسترها و کارت ها( ایجاد شدند. مبتني بر نگاه موقتي به هنر، فناوری دیجيتال و عصر اینترنت، 
فرم ها و واسطه های جدیدي را براي هنر شهري ایجاد کردند.« )Jones, 1992( درواقع می توان گفت نگاه موقتي 
به هنر سبب توسعه نگاه هنرمندان در استفاده از ابزارهاي مختلف شد و شکل گيری هنرهاي شهري دیجيتال یکي 

از بروندادهاي توجه به این رویکرد است.

بر این اساس در گونه جدید، هنر شهری وارد به دوره جدیدي شد که اساس آن بر تعامل شهروندان با یکدیگر، 
شهر و اثر یا فعاليت هنري است. فراتر از آنچه هنر شهري در دو رویکرد پيشين براي توصيف مجسمه ها و چيدمان ها 
در مکان های عمومي استفاده می شد، گونه جدید هنر شهري که محصول دهه 90 ميالدی و قرن بيست و یکم 
است، از هر دو رسانه سنتي و غير سنتي استفاده می کند تا بين مخاطبان متفاوت و گسترده ای، ارتباط و اندرکنش 

برقرار کند و به موضوعاتي می پردازد که به زندگي خود آن ها مربوط بوده و بر پایه مداخله مردم بنا شده است.

بهبود  از  کرد؛  تغيير  جامعه  ارتقای  به  کالبدي  محيط  نوسازي  از  شهري  هنر  نقش  ميالدی،   90 دهه  »در 
زندگي.«  دادن  نجات  به  زندگي  کردن  غني  از  زندگي،  کيفيت  افزایش  در  مشارکت  به  زیباشناختي  کيفيت های 

 )Kwon, 2004(

در یک نگاه جامع در قرن بيست و یکم، هنر شهري به عاملي براي بازآفریني شهري تبدیل شده و هنر به 
ابزاري جدي به ویژه در بازآفریني فرهنگ مبنا تبدیل شده است.

آثار،  توليد  فرآیند  بيشتر مردم در  تاکنون، حضور  از دهه 90 ميالدی  به مفهوم هنر شهري  نگاه  این تحول 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران26

فعاليت ها و رویدادهاي هنري، تحوالت فناوری و مطرح شدن مفهوم خالقيت در طراحي شهري، سبب شدند هنر 
شهري به عنوان ابزاري خالقانه در ارتقای کيفيت محيط داراي گونه های متنوعي شود که با زمينه های اوليه خود در 
دهه 60 ميالدی قابل مقایسه نيست. شکل گيری هنرهاي تعاملي، هنرهاي مشارکتي و هنرهاي دیجيتال، نمونه ای 

از این گونه های جدید است.

در یک بررسي کلي می توان گفت هنر شهري زایيده تفکرات دوران مدرن در شهرسازي بوده و از دهه 60 
ميالدی در پی حمایت نهادها و برنامه دولتي در آمریکا جهشي قابل توجه پيدا می کند. تحول رویکردها در ارتباط 
هنر، فضاي شهري و شهروندان به عنوان مخاطبان فضا سبب شکل گيری گونه های مختلف هنر عمومي در پایان 
قرن بيستم شده است. تحوالت فناورانه و گسترش ابزارهاي ارتباطي و تأکيد بر خالقيت در فرآیند توسعه شهري 
سبب شده که امروزه هنر شهري در قالب طيف ها و گونه های زیاد و خالقانه به عنوان ابزاري مهم در راستاي ارتقای 

کيفيت فضاهاي شهري موردتوجه قرار گيرد.

2-3- گونه شناسي هنر شهري

متناسب با آنچه در بخش مفاهيم ارائه شد، تنوع گونه های هنر شهري از شاخصه های این مفهوم بوده که سبب 
دشواري در تعریف آن نيز می شود. عمده متخصصان نيز به فراوانی گونه ها در هنر شهري اشاره می کنند؛ بااین  همه 

در یک جمع بندی، چند دسته نگاه در گونه شناسي هاي موجود را می توان موردتوجه قرار داد:

گونه شناسی  محتوایي: هنر شهري را بر مبناي محتواي انواع هنر دسته بندی می کند. متخصصان مختلف،  •
گونه های متفاوتي را در این زمينه ارائه داده اند؛

و  • سه بعدی  دوبعدی،  دسته های  به  شهري  هنرهاي  نگاه،  این  در  فضایي:  ابعاد  مبناي  بر  گونه شناسی  
چهاربعدي تقسيم می شوند؛

گونه شناسی  بر مبناي تأمين بودجه: در این نگاه سه دسته عمومي، عمومي-خصوصي و خصوصي مطرح  •
است؛

گونه شناسی  بر مبناي زمان ماندگاري در فضاي شهري: در این نگاه، هنرهاي شهري بلندمدت و موقت  •
مطرح می شوند.

متناسب با دسته اول گونه شناسی  و در نگاهي فراتر از هنر شهري در قالب هنر عمومي، آنتوني رمسار )2005( 
در یک نگاه به نسبت جامع در مقاله  »هنر عمومي: به سوی یک چارچوب نظري«1 تالش می کند همه اصطالحاتي 

که با هنر عمومي مربوط می شوند را گردآوري کرده و در یک فهرست جامع ارائه دهد:

1- Public Art: Toward a Theoretical Framework
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»هنر در معماري1، مجسمه در فضاي باز2، هنر محيطي3، مجسمه عمومي معاصر4، هنر یادمان5، هنر ویژه سایت6، 
هنر ساخت جعبه7، هنر بی ارتباط با سایت8، هنر طراحي چتر9، هنر چندرسانه ای10، هنر اجتماعي11، هنر زمين12، هنر 
نامتعارف در سایت13، هنر و درمان14، هنر ميراثي15، هنر سياسي16، هنر عمومي انتقادي17، هنر ضد یادماني )بنا بر 
مقياس انساني(18، طراحي چشم انداز به عنوان هنر19، طراحي چشم انداز شهري به صورت هنري20، هنر اجرا21، طراحي 
فضاي عمومي به صورت هنري22، هنر در مراکز شهري23، هنر زینتي24، مجسمه سازی25، هنر یادبود26، طراحي در فضاي 
عمومي27، عرصه عمومي28، معماري29، هنر دیوارنگاره30، هنر مردم پسند31، هنر شهري32، گونه جدید هنر عمومي«33 
بدیهي در صورت تبلور هرگونه از موارد اشاره شده در فضاهاي شهري، گونه شناسی  باال تعميم پذیر به هنر شهري است.

آنتوني رمسار ازجمله متخصصاني است که دامنه و تعریف هنر عمومي را گسترده تر کرد و به فعاليت ها نيز اشاره 
می کند. این نوع نگاه در گونه شناسی  متأثر از رویکرد گونه جدید هنر شهري است. رمسار در تعریف اینکه چه چيز 

می تواند هنر عمومي دانسته شود، چنين توضيح می دهد:

1- Art-in-architecture
2- Sculpture in the open air
3- Environmental art
4- Contemporary Public Sculpture
5- Monumental Art
6- Site-specific Art
7- Packet art
8- Plop Art
9- Parachuted Art
10- Multimedia
11- Community art
12- Earth works...and beyond
13- The turd in the plaza
14- Art& Therapy
15- Heritage Art
16- Political Art
17- Critic Public Art
18- Anti-monumental Art
19- Landscape Art
20- Townscape Art
21- Performance Art
22- Public Space
23- Civic Art
24- Ornamental Art
25- Statuary
26- Memorial Art
27- Design for Public Space
28- Public Sphere
29- Architecture
30- Mural Art
31- Art in Public Interest
32- Urban art
33- New Genre Public Art
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»هنر عمومي می تواند شامل اشيا، فعاليت ها و رویدادهاي مختلفي شود. برخي از نمودهاي هنر مردمي می تواند 
جزء هنر عمومي در نظر گرفته شود؛ زیرا:

این فعاليت ها نمایشي هستند، پس می توان آن ها را هنر ناميد؛ •

آن ها مردمي و محبوب هستند و در صحنه  عمومي روي می دهند؛ پس »عمومي« هستند؛ •

برخي از آنان توسط منابع دولتي سرمایه گذاری می شوند، برخي دیگر توسط بخش خصوصي اما با هدف  •
قرارگيری در عرصه عموم.«

بر مبناي این نگاه او، رویدادها1، پرفورمنس ها2، فعاليت ها، هرگونه اجراي موسيقي و همه فعاليت های خالقانه 
یا نمایشي در گونه های هنرهاي عمومي قرار می گيرند.

عالوه بر نگاه متخصصان در گونه شناسی ، اسناد شهري که به صورت ویژه براي هنر شهري یک شهر خاص 
تهيه شده اند، وضعيت روشن تری از گونه شناسی را  ارائه می دهند. در یک جمع بندی از نمونه های این اسناد می توان 

گونه های زیر را مشاهده کرد:

طراحي عالئم و پرچم ها به صورت هنري •

کف سازي هنري •

نقاشي روي سطوح کف و دیوار •

نمایشگاه های هنري •

فستيوال ها •

هنر وابسته به فناوری نمارسانه •

هنر ساخته شده توسط مردم •

هنر در ترکيب با آب •

هنر تعاملي •

هنر یادماني •

هنر تزیيني •

گرافيتي و دیوارنگاري •

مجموع بررسي منابع مختلف در گونه شناسی  نشان می دهد که توافق خاصي بر گونه شناسی  محتوایي وجود 
ندارد و نمی توان یک مجموع خاص را به عنوان گونه های هنر عمومي نام برد؛ به ویژه در اسناد کاربردي، هر شهر 

متناسب با نياز خود و ویژگی ها و پتانسيل های شهر، یک گونه شناسی را  ارائه می دهد.

1- Event
2- Performance
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ابعاد فضایي، گونه های هنرهاي  بر مبناي  بر اساس محتوا، در دسته بندی  از گونه شناسی   در نگاهي متفاوت 
شهري را به صورت زیر می توان بررسی کرد:

هنرهاي دوبعدي: •

عالئم و پيکتوگرام ها -

ورودي و تابلوي سردر -

استندها -

نقشه ها -

کاغذدیواری و پرده -

کف مکان ها -

دیوارها و جداکننده ها -

سقف ها -

بيلبورد و پوستر -

نقاشي دیواري و دیوارنوشته ها -

طراحي روي بدنه یا داخل وسایل نقليه -

ماکرو تلویزیون ها -

هنرهاي سه بعدی: •

احجام -

مجسمه ها -

تندیس ها -

آب نماها -

هنرهاي چهاربعدي: در این نوع از هنر عمومي، یکي از عوامل حسي دیگر به کار گرفته می شود تا بر تأثير  •
آن بيفزاید. در بسياري از موارد، عامل صوت مانند پخش موسيقي همراه با یک اثر هنري یا آب نماهای 

موزیکال شرکت داده می شود. برنامه هاي نور و صدا نمونه به نسبت کاملي از این گونه هستند.

بر اساس موقت یا دائمي بودن هم گونه شناسی  زیر را می توان ارائه داد:

کارهاي بلندمدت هنري: مجسمه ها، فواره ها؛ •

کارهاي موقت هنري: تأسيسات قابل حمل، رویدادهاي موقت هنري و انواع متفاوت هنر که با استفاده از  •
مصالحي ساخته می شوند که بعد از مدتي از بين می روند مانند کارهاي هنري محيطي؛
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کارهاي هنري که بخشي از طراحي فضا هستند: نيمکت ها، نرده ها، پله ها، کف سازي، کارهاي شيشه و... . •

همان گونه که در دیدگاه های مختلف در ارتباط با گونه شناسی  هنر شهري اشاره شده است، طيف های متنوعي 
از هنر در شهر را می توان در دسته هنرهاي شهري ارائه داد.

در کنار زمينه های دسته بندی هنر شهري می توان بر اساس هنر شهري با مدیریت و غيررسمي نيز گونه شناسی  
را ارائه داد؛ درواقع هنرهاي غيررسمي به صورت خودجوش و فردي مانند گرافيتي و هنربافت1 انجام می شود. این نوع 
هنر شهري به طور عمده بدون هماهنگي با مدیریت شهري و به عنوان یک عمل اجتماعي شکل می گيرد. هنرمندان 
این گونه هنر شهري تالش بر ناشناخته ماندن دارند و هدف ارائه چنين هنرهایي شامل عالیق و احساسات شخصي 
هنرمند، مضامين اجتماعي و سياسي یا ارتقای کيفيت دیداری فضاي شهري است. هنرهاي مدیریت شونده با توجه 
به نياز فضاهاي شهري به صورت برنامه ریزی شده شکل می گيرد. در این گونه هنر شهري، نهادهاي مدیریت شهري 
یا مؤسسات عمومي و خصوصی، فرآیند انتخاب هنرمند، توليد و اجراي هنر شهري را مطابق با یک برنامه از پيش 

تعيين شده پشتيباني و مدیریت می کنند.

برای ارائه یک گونه شناسی  به نسبت جامع، بهتر است طراحي بناهاي معماري و طراحي چشم انداز که در ذات 
خود هنر را به همراه دارد، در یک دسته جدا بررسي شود. به نوعی طراحي یک بنا خود می تواند پيدایشی از هنر 

شهري باشد.

این گزارش گونه های مدیریت شده توسط هنر شهري را بررسی می کند. بر این اساس و مبتني بر گونه شناسی  
محتوایي هنر شهري می توان گونه های هنر شهري را در موارد زیر بررسي کرد:

طراحي بناهاي معماري و طراحي چشم انداز به صورت هنري: در این نگاه، هنر در طول فرآیند طراحي  •
در نظر گرفته می شود؛ درواقع محصول طراحي یک اثر هنري بوده که با نمونه های مشابه طراحي خود 

متفاوت است. در این گونه ممکن است هنر در بخشي از طراحي موردتوجه ویژه باشد؛

دیوارنگاری و نقاشي روي سطوح شامل دیوار، کف و سقف: این گونه شامل هرگونه اثر هنري روي سطوح  •
از  یا استفاده  است. عالوه بر گرافيتي مدیریت شده، نقاشي دیواري نمونه هایي مانند هنر کاشي شکسته 

مصالح دیگر روي دیواره ها و سطوح شهر در این دسته قرار می گيرند؛

 مجسمه ها و المان های شهري شامل هرگونه نصب عنصر هنري در فضاي شهري؛ •

نمایش های خياباني در طيف های نمایش های آیيني که دارای جنبه هنري باشند و تئاترهاي خياباني؛ •

پرفورمنس هاي شهري مانند مجسمه هاي زنده، اجراهاي مفهومي و...؛ •

 هنرهاي تعاملي که بر تعامل مخاطب و هنر تأکيد دارد؛ •

موسيقي خياباني؛ •

1- Yarn Bombing/ Urban Knitting
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رویدادهایي که جنبه هنري دارند مانند فستيوال های هنري؛ •

نورپردازي شهري: جلوه جدیدی به بناي معماري، فضاي شهري و المان های شهري می دهد؛ •

 هنرهاي دیجيتالي: بر استفاده از فناوری تمرکز دارند؛ •

هنرهاي مشارکتي: این گونه درنتيجه مشارکت گروه های مختلف هنرمندان و مردم است؛ •

هنرهاي ترکيبي: گونه های مختلف هنر را باهم ترکيب می کند مانند هنرهاي چندرسانه ای که نور و صدا  •
را با بناي معماري ترکيب می کنند.

در یک جمع بندی باید اشاره شود که متناسب با هر فضاي شهري الزم است یک گونه شناسی  انجام شود که 
انتخاب گونه ها به ماهيت فضا، اهداف طراحي فضا، مخاطبان و استفاده کنندگان فضا و جایگاه فضا در اسناد شهري 

دارد.

2-4- تأثیر هنر شهري بر کیفیت فضاهاي شهري

مهم ترین مأموریت طراحي شهري، بهبود کيفيت زندگي بشري است اما براي رسيدن به این موضوع، ابزارهایي 
خاص نياز است. استفاده از هنر شهري، گامی براي افزایش کيفيت محيط در فضاي شهري است. هنر شهري در 
شهر، المان های قابل تشخيص و خاطره انگيز را در فضاهاي عمومي و تصویري خاص از شهر را ایجاد کرده و بهبود 
می بخشد. کار هنري می تواند خود را به عنوان چيزي در محيط شهري یا توسط کيفيتي خاص، دليلي براي افزایش 
کيفيت عاطفي دیداری محيط شهري معرفي و فضاي شهري را به مکان تبدیل کند. هنرهاي شهري می توانند 
به عنوان یکي از پایه های اساسي در طراحي براي خلق متن فضاي شهر مؤثر باشند؛ یک فضاي مطلوب که توانایي 
خلق حس تعلق ذهني، فضاي نوآورانه و درنهایت، فضایي شایسته بشر معاصر را دارد. هنرهاي شهري می توانند 
زمينه های هویت خود را مشخص کنند، کيفيت محيط فيزیکي را بهبود بخشند و دليل افزایش حضور مردم در 
فضا و ایجاد حس مکان در آن ها باشند و می تواند در طي سياست های دیگر طراحي در خلق مکان همکاري کنند.

تأثير هنر در فضاي عمومي توسط »مالکوم مایلز« تعریف شده است:

هنر عمومي به مکان، حس خوشحالي و هيجان می دهد؛. 1

حس مسئوليت را در مردمي که از مکان استفاده می کنند، ایجاد می کند و آن ها را با مکان درگير می کند؛. 2

مدلي متفکر و متصور از کارها را ارائه می دهد؛. 3

به احيا کردن شهر کمک می کند.. 4

مزایاي فرهنگي و آموزشي هنر عمومي را در موارد زیر می توان بررسي کرد:

بهبود سليقه هنري مردم؛. 1

بيدار کردن و بهبود بخشيدن قدرت نوآوري مردم؛. 2
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زندگي بخشيدن و روح دادن به زندگي شهروندي؛. 3

کمک به آموزش شهروندان؛. 4

درگير کردن هنرمندان در فضاهاي ساخته شده همراه طراحان شهري و معماران؛. 5

ادامه هنر بومي؛. 6

آموزش تاریخ به مردم؛. 7

آموزش فرهنگ و هنر بومي؛. 8

کمک به دانش شهري؛. 9

آموزش هنر.. 10

هال و رابرتسون، مسئوليت های زیر را براي هنر شهري در نظر دارند:

ترویج حس اجتماع و آگاهي از هویت فرهنگ بومي؛. 1

ترویج توسعه شبکه های اجتماعي و مقابله با محروميت جامعه؛. 2

ترویج حس مکان و ارتباط بين جوامع و اماکن؛. 3

توسعه و ترویج هویت اجتماعي؛. 4

داشتن عملکرد آموزشي؛. 5

رفتار کردن به عنوان انگيزش تغييرات اجتماعي.. 6

همچنين هنر شهري می تواند نقش های زیر را داشته باشد:

افزایش زیبایي محيط ها؛ •

فعال به عنوان یک رسانه براي ارتباط معاني نمادین؛ •

فعال به عنوان یک وسيله براي فعاليت های مشارکتي. •

هنر مردمي در تعامل با محيط طبيعي و ساخته شده و در ارتباط با مردم محلي است و از این روش می تواند به 
نتایج زیر دست یابد:

- خلق حس تمایز محلي یا منطقه ای

به  مکان،  آن  بی مانند  فرهنگي  ویژگی های  ازجمله  قراگيریش  موقعيت  ویژگی های  بر  تمرکز  با  مردمي  هنر 
تقویت هویت فرهنگي و ارزش های اجتماعي می پردازد.

- ارتقای محیط مصنوعی و طبیعي

آثاري که به شهروندان اجازه لذت بردن و تأثيرپذیری از محيط طبيعي را می دهند، در ارتقای فرهنگ شهرنشيني 
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تأثير دارند؛ بنابراین آثاري که با معماري و طراحي شهري ترکيب می شوند، معنا و شخصيت خاصي به محيط محلي 
می دهند و خلق مکان می کنند.

- بهبود فرهنگ جامعه

هنرهایي که در ارتباط با مردم محلي هستند، نوعي احساس هویت اجتماعي را ایجاد می کنند. هنگامی که جامعه 
در جریان طراحي و اجرا مشارکت داشته باشد، وحدت اجتماعي نتيجه ارزشمندي از این فرآیند خواهد بود.

- تقویت تنوع فرهنگي

با به کارگيری هنرمنداني که فرهنگ های مختلف را در خلق اثر دخالت می دهند، می توان تنوع فرهنگي را ایجاد 
کرد.

- کمک به تقویت اقتصاد محلي

هنگامی که رابطه محکمي بين توليدات صنعتي، هویت فرهنگي و رشد اقتصادي وجود داشته باشد، هنرهاي 
مردمي می توانند نقش مهمي را در ارتقای نقش اقتصادي مراکز شهري و محيط های تجاري بازي کنند. هنر مردمي 
اقتصادي  فعاليت های  براي  ایجاد مکان های دلپذیر  احياي فضاهاي تجاري و تقویت حضور مردم و  به  می تواند 
کمک کند؛ عالوه بر این، خلق یک اثر هنري می تواند براي هنرمند، طراح و سازنده اثر و... اشتغال زایی داشته باشد.

- ارتقای خالقیت

نقش هنر به عنوان ابزار قدرتمند فرهنگي که می تواند دید افراد به دنياي پيرامون را تغيير بدهد، انکارناپذیر است. 
بر این مبنا می توان اشاره کرد که هرگونه مداخله در راستاي ارتقای کيفيت فضاهاي شهري باید نقش هنر شهري 

را به عنوان یک پتانسيل ویژه که ابزارهاي متنوعی را در اختيار دارد، مدنظر قرار دهد.

همچنين هنر مردمي می تواند هم زمان چندین هدف مانند ایجاد لذت براي مردم، ایجاد محيطي منظم، ایجاد 
مداخله الزم در نماهاي خسته کننده و بي معنای ساختمان ها، استفاده از نقاشی های دیواري و ایجاد اعتبار و شهرت 

براي محله را برآورده کند.

باز عمومي، ویژگی های متنوعي دارند و در تقویت روابط اجتماعي، خلق  فعاليت های هنرمندانه در فضاهاي 
تجربه های زیباشناختی و ایجاد پيامدهای محيطي در ذهن مردم نقش ایفا می کنند.

در نگاهی دیگر، تأثير آثار هنري و فعاليت های هنرمندانه بر کيفيت فضاهاي شهري می تواند در مقوله های زیر 
بررسی شود:

- هویت

ایجاد هویت در یک شهر به نيازی در دنياي در حال جهانی شدن تبدیل شده است تا تفاوت مکان ها را تقویت 
کند. هنر به عنوان یک عامل اصلي هویت بخش به سکونت گاه ها، فضاهاي باز شهري را متفاوت، خاص و جذاب 
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کرده، ویژگی های اجتماعي و فرهنگي را بازتاب می دهد، حس مکان را ایجاد و روشي براي معنا دادن به فضا را 
خلق می کند. اثر هنري می تواند به عنوان نمادي براي شهرها به کار رود و بی مانند بودن مکان را به واسطه اثر هنري 

در ذهن مردم ایجاد کند مانند مجسمه آزادي در نيویورک و طاق پيروزي در پاریس.

- ارتباط اجتماعي

شهري،  فضاهاي  در  می افتد.  اتفاق  دنيا  به  دیدگاه  تغيير  و  هنر  از  افراد  فهم  تغيير  با  هنر  در  جامعه  سهم 
فعاليت های هنري )فستيوال ها، کارناوال ها و رویدادها( با مردمي که اهميت ارتباطات اجتماعي را درک کرده اند، 
تعامل مؤثرتري برقرار می کند. این فعاليت ها در گرد هم آوردن مردم، خلق هم بستگي و افزایش تجربه های مشترک 

و ارتباطات متقابل نقش مؤثری ایفا می کنند.

- تداوم فرهنگي

انتقاد اساسي درباره فضاهاي شهري قرن بيست و یکم، کمبود سرزندگي و پویایي زندگي شهري است. این مهم 
می تواند درنتيجه کاهش فعاليت های فرهنگي یا اهميت نداشتن اجتماعات باشد. هنر همانند بازتاب مستقيم فرهنگ 
و مؤلفه های آن، اهميت انکارناپذیری در توسعه ساختار اجتماعي دارد. فرهنگ خود را به وسيله هنر و عينيت های 
لمس شدنی آن به نمایش می گذارد. هنر در برخي مالحظات، پيامد تغيير شکل فرهنگ به شکل های کاربردی است.

هنر مردمي، از رویکردها و فرآیندهاي هنرهاي کالسيک مجزاست و با انواع پدیده های فرهنگي سروکار دارد. 
این هنر، با مجسمه ها و یادمان های تاریخي که بازتاب مردم و امر واقع بر آن هاست، هم زمان با تعریف شهر، به 
مردم درباره رویدادهاي مهم در تاریخشان آگاهي می دهد و آن ها را به فکر کردن درباره گذشته شان تشویق می کند.

- تجربه های زیباشناختی

دارد،  نظر  در  را  افراد  زیبایی شناختی  نيازهاي  که  مهمي  عنصر  همانند  شهري  فضاهاي  در  هنر  از  استفاده 
توانایی های خالقانه و انگيزه های آن ها را افزایش می دهد. محيط هایی که به لحاظ زیبایی شناختی، کيفيت باالیي 

دارند، براي مردم ساکن انگيزه ایجاد می کنند و به نيازهاي استفاده کنندگان احترام می گذارند، اهميت دارند.

- مزایای اقتصادي

روشن است که فعاليت های هنر مردمي، فستيوال ها و کارناوال ها در محيط های شهري، شمار زیادي از مردم 
را به شهر جذب می کند.

در یک نگاه جامع می توان گفت که هنر شهري، ابزاري کارا برای ارتقای کيفيت محيط شهري است که نسبت 
به دیگر مداخالت شهري، هزینه های کمتري به همراه داشته و نمود سریع تری در فضاي شهري دارد.

3- بازنگری چند تجربه موفق از کاربست هنر شهري در کالن شهرهای منتخب دنیا

تجربه های متنوعي در زمينه کاربست هنر شهري در کالن شهرهای دنيا وجود دارد و دسته بندی این تجربه ها 
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نيازمند پژوهشي جداگانه است. تجربه ها را در دو دسته کلي می توان بررسی کرد. دسته اول به نمونه های  خود 
اجراشده هنرهاي شهري در فضاهاي شهري اختصاص می یابد و دسته دوم، اسنادي است که مبتني بر راهنماي 
این گزارش به نمونه های اجراشده پرداخته می شود. در  برنامه ریزی هنرهاي شهري تهيه می شود. در  طراحي و 
بررسي تجربه های اجراهاي هنرهاي شهري، شاخص هاي روشني برای ارزیابي ميزان موفقيت این آثار ارائه نشده 
است اما به طورکلی با توجه به ارجاع منابع مختلف به پاره ای از هنرهاي شهري به عنوان آثار شاخص، عوامل زیر را 

می توان به صورت اوليه برای ارزیابي موفقيت یک تجربه ارائه داد:

تأثير آن ها بر رونق گردشگري شهري و مطرح شدن به عنوان یک جاذبه گردشگري •

ارتقای کيفيت فضاهاي شهري •

نقش بستن در تصویر ذهني و تصویر شهر •

بر مبناي شاخص های باال و ارجاع منابع مختلف در این زمينه، نمونه هایي در این بخش بررسی می شود.

- گالري ایست ساید، برلین، آلمان

دیوار برلين که در سپتامبر 1989 به دليل اعتراض به نظام کمونيستي فرو ریخته شد؛ قسمت هایی از آن که 
باقی  مانده است، توسط هنرمندان با بيش از صد دیوارنگاره و گرافيتي پوشانده شده است. این اثر یادمان قدرتمندي 

از رژیم قدرتمند پيشين و نمادي از بازسازی های پس از جنگ بوده و نمونه ای از گونه نقاشی های دیواري است.

تصویر 3-1: دیوار برلين
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- مجسمه مانکن پیس1، بروکسل

این مجسمه برنزي و تاریخي، اثر معروفي از بني هيل است. 
اثر اصلي در سال 1388 ساخته  شده اما بعدها تخریب شد. مردم 
بروکسل در سال 1616 خواستار ساخته شدن نمونه ای مشابه و 
جایگزین براي آن شدند. این اثر جزء 10 جاذبه برتر گردشگري 

بروکسل بوده و نمونه ای از گونه مجسمه هاي شهري است.

- گرافیتي هاي بنکسي

است.  گرافيتي  حوزه  در  هنرمندان  از شاخص ترین  بنکسي 
با  او  یافت.  می توان  جهان  جاي  هر  در  را  بنکسي  مرموز  آثار 
کاربرد استنسيل در گرافيتي و به طنز کشيدن موضوعات سياسي 
و فرهنگي، این هنر را تا سطح باالیي در دنيا ارتقا داده و این 

نمونه از گونه هنرهاي گرافيتي و نقاشي دیواري است.

- مجسمه آزادي، نیویورک

جهاني(  تجارت  مرکز  تخریب  از  بعد  )و  حاضر  حال  در 
مجسمه آزادي که معروف ترین نماد دیداری آمریکاست، حضور 
دارد.  فيلم های ساخته شده آن  آمریکا و  شایسته ای در سينماي 
و  شده  تبدیل  آمریکا  هویتي  نماد  به  یادماني  شهري  هنر  این 

نمونه ای از گونه مجسمه هاست.

- رودینا مت، ولگوگراد

این مجسمه فوالدین به نام رودینا مت )سرزمين مادري( با 
8000 تن وزن و ارتفاع 108 متر، یکي از بزرگ ترین مجسمه هاي 
دنياست. این مجسمه به نوعی یادآور 30 ميليون سربازي است 
که روسيه در جنگ جهاني از دست داد. در مقایسه با حالت آرام 
چهره  و  برافراشته  شمشير  با  اثر  این  آزادي،  مجسمه  زیباي  و 

1- Manneken Pis 

تصویر 3-2: مجسمه مانکن پيس

تصویر 3-3: نمونه ای از گرافيتي اثر بنکسي

تصویر 3-4: مجسمه آزادی

تصویر 3-5: مجسمه رودینا مت
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چين خورده از خشم، سرشار از نيرو و اضطراب و هيجان بوده و  نمونه ای از گونه مجسمه هاست.

- پارک گوئل، بارسلون

در  شهري  هنر  معرفي  برای  نمونه  بهترین  از  گوئل  پارک 
طراحي چشم انداز است. اسپانيایی ها شيفته این اثر معروف آنتوني 
گائودي، معمار بزرگ اسپانيا هستند که بين سال های 1900 تا 
1914 ساخته شد. این اثر جزء جاذبه گردشگري ویژه بارسلون 
و از آثار شاخص در تاریخ معماري است. پارک مربوطه در اصل 
ایده  این  اگرچه  شد،  طراحي  مسکوني  منطقه  یک  به عنوان 
به سرعت کنار گذاشته شد. سبک عجيب و ارگانيک گادپئودي 

در این کار، به شکل استاالکتيت هایي ساخته شده از سراميک های شکسته رنگي، یک نيمکت طوالني به شکل 
مار و گوشه ها و مخفيگاه هایی شبيه غار بی نظير است. این نمونه گونه های ترکيبي هنر شهري را در قالب طراحي 

ارائه داده است.

- زنگوله های میدان فدراسیون، ملبورن

ميدان فدراسيون ملبورن، یک فضاي شهري قرن بيست و 
یکمي است که با رویکرد فرهنگي طراحی  و پس از شکل گيری 
به سرعت به یکي از جاذبه های گردشگري ملبورن تبدیل شده و 
به عنوان مهم ترین فضاي شهري ملبورن شناخته می شود. یک 
اثر هنري خاص در این ميدان، 39 زنگوله وارونه در اندازه های 
مختلف روی ميله های استيل بلند قرار دارند و در یک فضاي باز 
پراکنده شده اند که می توان در بين آن ها راه رفت. زنگوله ها به 

کمک رایانه به گونه ای برنامه ریزی شده اند که می توانند هفت نوع ملودي متفاوت را اجرا کنند؛ همچنين هرکسي 
)افراد معمولي یا موسيقی دان ها( می توانند آهنگ های ساخته خودشان را نيز براي پخش شدن سفارش دهند. این 

نمونه از گونه هنرهاي تعاملي و ترکيبي است.
- سیاتل، ایالت واشنگتن1

مبتني بر برخی از منابع، سياتل بهترین شهر در زمينه هنر شهري و فضاهاي عمومي است. در امتداد اسکله، 
بازدیدکنندگان می توانند شاهد مجسمه ها و ساختارهاي گوناگوني باشند که از آن جمله می توان به »پارک مجسمه 
المپيک«2 اشاره کرد؛ همچنين مجسمه معروف »مرد چکش زن«3 که بازوهاي آن به طور مداوم و بی صدا حرکت 

1- Seattle, WA
2- Sculpture Olympic Park
3- Hammering Man

تصویر 3-6: پارک گوئل

تصویر 3-7: ميدان فدراسيون ملبورن
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می کند )به جز در روز کار که استراحت می کند( و در کنار موزه هنر سياتل قرار دارد. از موارد دیگر می توان مجسمه 
»انتظار براي اتوبوس درون شهری«1 در حوزه فریمونت2  را نام برد که شامل چهار مجسمه است که در کل سال، 
آن ها عکس  با  و  آن ها می پوشانند  تن  به  گوناگون  لباس های  یا سنتي،  فرهنگي  مناسبت های مختلف  در  مردم 

می گيرند و... .

تصویر 3-9: مجسمه مرد چکش زنتصویر 3-8: مجسمه انتظار براي اتوبوس درون شهری

تصویر 3-10: مجسمه Patent Troll، سياتل

سياتل ازجمله شهرهایي است که به صورت هدفمند از هنرهاي شهرهاي در ارتقای کيفيت فضاهاي شهري 
بهره برده است.

- شیکاگو، ایالت ایلي نویز3

برنامه هنر عمومي شيکاگو بيش از 700 اثر هنر عمومي که در گوشه و کنار قرار گرفته اند و بيش از 150 وسيله 
تجهيزات شهري را شامل می شود. یکي از محبوب ترین آثار هنري، »دروازه ابر«4 یا لوبياي نقره ای غول پيکر، است. 

1- Waiting for the Interurban
2- Fremont District
3- Chicago, Ilinois
4- Cloud Gate
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پارک هزاره1 یک پارک شهري محبوب در شيکاگو بوده که آب نماي آن بسيار مشهور است؛2 روي این آب نماهای 
غول آسای دوطرفه، چهره شهروندان روي این مکعب ها نشان داده می شود. مجسمه »پيکاسو«3 در ميدان دالي4 که 

بسيار معروف است، نمادي از مدرنيسم و تغييرات فرهنگي در شهر شيکاگو است.

تصویر 3-12: دروازه ابر )لوبيای نقره ای غول پيکر(تصویر 3-11: پارک هزاره شيکاگو

- کلیولند، ایالت اوهایو5

صخره های کليولند که با آثار هنر عمومي ترکيب شده است و از درونی ترین مناطق شهري تا نواحي حومه ای را 
در برمی گيرد، بازدیدکنندگان را مجذوب خود کرده است. این شهر با ساختمان هاي تاریخي و مجسمه هاي رنگارنگ 
گيتار واقع شده در خيابان های مختلف، حال و هوایي متفاوت از سایر شهرها دارد. با قدمت ترین اثر هنر عمومي کليولند، 
»استامپ آزاد« است که در پارک ویالرد واقع شده است. در نزدیکي موزه هنر کليولند، دو پارک وید و راکفلر قرار دارند 

که جایگاه بسياري از تندیس ها و پيکرهای تاریخي، مجسمه هاي معاصر و چشم اندازهای طبيعي است.

تصویر 3-13: مجسمه های گيتار در فضاهاي شهري کليولند

1- Millennium Park
2- Crown Fountain
3- icasso
4- Daley Plaza 
5- Cleveland, Ohayo
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تصویر 3-14:تابلوي معرفي تاریخچه موسيقي راک در شهر کليولند

تصویر 3-15: مجسمه استامپ آزاد در کليولند

- نیویورک سیتي، ایالت نیویورک1

هنر تاریخي و مدرن جزء اصلي فرهنگ نيویورکي است و برنامه »هنر در پارک« هرساله در سراسر شهر و 
ناحيه بروکلين برگزار می شود. مجسمه آزادي، یک نماد جهاني و مجسمه پرومتئوس تصویر پس زمينه شبکه های 
تلویزیوني است. پارک مجسمه »سکریت« در قسمت النگ آیلند، یک منطقه معروف دیگر در زمينه هنر عمومي 
نيویورک است که با آثار هنرمندان محلي گردانده می شود. می توان آثاري پنهان از هنر عمومي را در سنترال پارک 

یا باقی مانده آثار هنري ممنوعه را در متروي نيویورک یافت.

تصویر 3-16: پرفورمنس در فضاي شهري، نيویورک سيتي

1- New York City, New York
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تصویر 3-18: اجراي موسيقي در سنترال پارک نيویورکتصویر 3-17: پارک مجسمه سکریت در نيویورک سيتي

مجموع تجربه های مبتني بر شاخص ترین ها ارائه شده و براي تحليل دقيق هر نمونه نياز به پژوهشي جداگانه 
است تا بستر این هنرها را متناسب با محتوا و ماهيت هر نمونه تحليل کند اما در یک جمع بندی اوليه می توان به 
این نتيجه رسيد که این هنرها به بخشي از هویت و شاخصه هر شهر تبدیل شده و در برخی موارد، جنبه گردشگري 
هم پيدا کرده است؛ عالوه بر این، هنرها در راستاي تنوع به عنوان یکي از کيفيت های کليدي فضاهاي شهري، 
نقش بسزایی داشته اند. تحليل نمونه های باال به  روشنی نشان می دهد که هنر شهري ابزاري جدید در فرآیند طراحي 
فضاي شهري بوده و هر شهر متناسب با ماهيت و نياز خود مبتني بر ذات خالقانه بودن هنر، باید هویتي جدید خلق 
کند. متناسب با آنچه در بخش مباني این گزارش در سير تحول هنر شهري بيان شد، تنوع و تکامل گونه های هنر 
شهري و حرکت به سمت هنرهاي شهري، ترکيبي تعاملي به واسطه ارتباط بيشتر با مخاطبان در تجربه جدیدتر 
بيشتر مشاهده می شود. در یک نگاه کلي به تجربه ها به ویژه شهرهاي با برنامه یکپارچه، می توان گفت برنامه ریزی 
هنر شهري در یک نگاه یکپارچه با ساختار شهر، عالوه بر ارتقای کيفيت فضاهاي شهري می تواند تصویري متفاوت 
از شهر ارائه دهد. انعطاف پذیری و خالقيت در هنر شهري زمينه اي است که هر شهر می تواند ابعاد مختلف فرهنگ 

و هویت خود را در دوران معاصر به وسيله آن احيا کند.

4- تحلیل هنر شهري در تهران

4-1- بررسي زمینه ها و ریشه های هنر شهري در ایران و تهران

تاکنون پژوهش مدوني به صورت یکپارچه درباره ریشه های انواع هنر شهري در ایران انجام نشده است. باید 
یارآور شد که به صورت جداگانه درباره هریک از هنرها مانند نمایش خياباني و دیوارنگاري می توان به پژوهش هاي 

چشمگيری اشاره کرد.

 در یک نگاه اوليه می توان نخستين ریشه های پيدایش هنر شهري در ایران را در قالب آثار و بناهاي معماري 
بناي  وقتی که  به ویژه  است.  داشته  وجود  معماري  بناي  به  هنري  نگاه  ایران  تاریخ  در  همواره  زیرا  کرد؛  بررسي 
معماري در بستر شهري نمود بيشتري پيدا می کند، ماهيت هنري بودن آن بيشتر آشکار می شود. تزئينات در نماي 
بنا که جزئي از بدنه شهري می شود، نمودی دیگر از هنر شهري در تاریخ ایران است. نگاه به تاریخ شهرهاي ایران 
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پيش از اسالم از دیدگاه هنر شهري، نمایانگر آن است که عمده هنرها در داخل فضاهاي معماري پدیدار شده اند 
و تنها تزئينات نماي این بناها در بستر شهري به عنوان هنر شهري متجلي شده است. نمونه هنرهاي حجاری های 
تخت جمشيد به صورتی آشکار گویاي این موضوع است. شاید بتوان نخستين زمينه دیوارنگاري به عنوان یک هنر 
ایران پيش از اسالم مشاهده کرد. در دوران پيش از اسالم، برگزاري جشن های  شهري را در نقش برجسته هاي 
باستاني در فضاي عمومي را می توان یکي از ریشه های نمایش های خياباني به عنوان گونه ای از هنر شهري دانست. 
نقش برجسته هاي دوره عيالم و هخامنشي در این زمينه قابل توجه هستند. در دوره ساساني، مجسمه شاپور اول در 
نزدیکي شهر بيشابور، یکي از نقاط ارجاع پذیر در هنر عمومي است. کاشی کاری هایی با نقش آناهيتا در شهر بيشابور 
نيز نمودي دیگر از کف سازي هنري است. بعد از اسالم و با توجه به تأکيد بر هرگونه تصویرنگاری انسان در بناهاي 
معماري، هنر شهري به طور عمده در قالب تزئينات بناي معماري متبلور می شود. تزئينات آجرکاري دوره سلجوقي، 
معقلي هاي دوره ایلخاني و کاشی کاری های دوره صفوي نمود آشکار این موضوع هستند. از دوره قاجاریه با گذشت 
زمان، تصویرنگاري در کاشی کاری بناها آغاز می شود و می توان گفت اولين زمينه های نقاشي دیواري شکل می گيرد. 
آیين ها و مراسم جمعي مالحظه کرد که  قالب  را می توان در  ایران  این زمان جنبه دیگر هنرهاي شهري در  تا 
شکل هنري به خود پيدا می کند؛ درواقع می توان گفت هنر شهري در قالب نمایش خياباني خود را نشان می دهد. 
از جشن های ایران باستان، آیين سوگ سياوش، مراسم باران خواهي تا مراسم ویژه عاشورا در شهرهاي مختلف 
ایران شکل هنري به خود گرفته و به صورت ویژه در قالب هنري به نام تعزیه خود را نمایان می کند. به صورت ویژه، 
کاوش در شهرسازي دوره صفویه می تواند نمونه به نسبت جامعي از لحاظ هنر شهري در ایران پس از اسالم را 

پيش رو قرار دهد.

اینکه تهران  با توجه به  ارتباط بيشتر با غرب، شروع تحول هایی در این زمينه است.  دوره قاجاریه به واسطه 
بيشتر  شهرها  دیگر  به  نسبت  دوره  این  تهران  در  شهري  هنر  تحول  زمينه های  است،  قاجار  حکومت  پایتخت 
قابل مشاهده است؛ به گونه ای که نمایش های پرده خوانی، نقالي و نقاشي قهوه خانه به عنوان نمونه های جدید هنر 
شهري، خود را نمایان می کنند. در دوره پهلوي، مجسمه سازی رونق بيشتري پيدا کرده و با شکل گيری نهادهایي 
همچون موزه هنرهاي معاصر در دوره پهلوي دوم، توجه به هنرهاي مدرن بيشتر می شود. می توان گفت بيشترین 
پيدایی هنرهاي شهري در این دوره به مجسمه ها در فضاهاي بازي همچون پارک ها اختصاص می یابد. مجموعه 
پارک الله یا مجسمه کوهنورد در ميدان دربند از نمونه های قابل توجه هستند. در این زمينه با دعوت از هنرمندان 
که  نخل  اثر  به  می توان  زمينه  این  در  است.  شهري  هنر  از  دیگري  جلوه  ایران  در  اثر  خلق  براي  بين المللی 
توسط مجسمه ساز معروف فنالندي -ایال هيلتونن- اشاره کرد. با شکل گيری انقالب اسالمي، هنر شهري ماهيتي 
اجتماعي پيدا می کند و می توان گفت نخستين نقاشی های دیواري هدفمند در شهرهاي مختلف به ویژه تهران شکل 
می گيرد. می توان گفت در دهه های 60 و 70  شمسی، بيشترین پيدایی هنر شهري در قالب نقاشي دیواري است که 
تهران یکي از بهترین شهرها براي بررسي در این حوزه است. در نيمه دوم دهه 70 شمسی با تحول سياست های 
فرهنگي، دامنه نمایش های خياباني به عنوان هنر شهري گسترش یافته و در دهه 80  شمسی، با اقدامات سازمان 
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زیباسازي شهر تهران می توان گفت فصلي جدید در هنرهاي شهري در ایران آغاز می شود. این حرکت در دهه 90  
شمسی، گستردگي ببيشتري پيدا کرده و می توان گفت در پنج سال اخير، کميت و کيفيت هنرهاي شهري تهران 
دچار تحول اساسي شده است؛ البته باید یادآور شد که نگاه سازمان های فعال در حوزه هنر شهري در این دوره در 
تهران به طور عمده معطوف به دو گونه دیوارنگاري و عناصر حجمي و سطحي در فضاهاي شهري است؛ ازاین رو 
می توان گفت طيف جامعي از هنرهاي شهري در دستور کار قرار نگرفته است. برنامه نور و صداي ميدان آزادي که 
با همکاري متخصصان آلماني در سال 1394 اجرا شد، می تواند نمونه مناسبي براي آغاز هنر چندرسانه ای باشد. 
در کنار هنرهاي شهري رسمي در تهران، هنرهاي غيررسمي مانند گرافيتي از دهه 80  شمسی رشد چشمگيری 
داشته است که عمده این آثار در فضاهاي شهري رهاشده بيشتر نمود پيدا کرده اند. رشد موسيقي خياباني در تهران 

به صورت مردمي نيز از دهه 90 شمسی در فضاهاي شهري تهران قابل توجه است.

4-2- چیستي و چگونگي هارموني و خوانش هنر شهري با ویژگی های زمینه ای )بومي( و هویتي 
شهر تهران

جایگاه بين المللی تهران به عنوان پایتخت ایران و تأکيد سند چشم انداز تهران به عنوان شهري جهاني و تمرکز 
هنرمندان، نهادها و مؤسسات هنري در این شهر، زمينه مناسبي براي توسعه هنر شهري را فراهم می آورد. با توجه 
به مسائل شهري که تهران با آن درگير بوده و از کيفيت زندگي در این شهر می کاهد، هنر شهري با تأثيرگذاری بر 

کيفيت فضاهاي شهري می تواند نقشي پررنگ و مؤثر داشته باشد.

 همان گونه که بيان شد، تهران شهري پيشگام در حوزه هنرهاي شهري در ایران معاصر است؛ اگر شکل گيری 
انقالب اسالمي 1357 را به عنوان نقطه عطفي در عمومی تر شدن هنر شهري به عنوان عملي اجتماعي در قالب 
ماهيت  با  را  تطابق  بيشترین  تهران  هنر شهري  زمان،  آن  از  بگيرید، می توان گفت  نظر  در  دیواري  نقاشی های 
زمانه خود داشته است؛ البته نگاه مثبت یا منفي در این تطابق مطرح نيست. در سال های اوليه انقالب، نقاشی های 
دیواري هویت مبارزه، گروه های اجتماعي و کارگري، استکبارستيزي و... را نمایش می دهند. با شروع جنگ تحميلي 
با توجه به  از نيمه دهه 70 شمسی  از نقاشی های دیواري بر موضوع شهادت و... متمرکز می شود.  حجم زیادي 
نگاه فرهنگي دولت، فضاهاي فرهنگي در شهر توسعه بيشتري یافته و مجموعه ای مانند تئاتر شهر تهران و خانه 
هنرمندان، در حوزه هنرهاي نمایشي پيشگام می شوند. بر این اساس، جشنواره های هنري مختلفي نيز همچون 
جشنواره تئاتر عروسکي، نمایش خياباني، موسيقي نواحي و... شکل می گيرد. از شروع دهه 80 شمسی و تمرکز 
سازمان زیباسازي شهر تهران بر هنرهاي شهري، توجه متخصصان شهرسازي و هنرمندان به موضوع هنر در شهر، 
تحول فناوری اطالعات و دسترسي به تجربه های سایر کشورها، طيف های متنوعي از هنرهاي شهري در تهران 

شکل می گيرد.

تحليل هنرهاي شهري در تهران تا این زمان بيانگر آن است که نقش زمينه و هویت تهران در شکل گيری 
آثار هنر شهري بسيار پررنگ بوده است. مجسمه کوهنورد ميدان دربند که در دهه 40 شمسی ساخته شده است، 
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به روشنی هم خواني اثر با زمينه خود را نشان می دهد یا مجسمه هاي معاصر محوطه موزه هنرهاي معاصر به طور 
کامل هم خواني با زمينه خود را پيش رو قرار می دهند. این پيدایی هویت در بعد از انقالب، در نقاشی های دیواري 
قابل مشاهده است. به گونه ای که عمده نقاشی های دیواري به وقایع اجتماعي و سياسي زمان خود تأکيد دارند. شاید 
بتوان گفت از دهه 80 شمسی که دوره جدید در هنرهاي شهري تهران است، نتوان به روشنی زمينه مشخص هویتي 
و زمينه ای را در آثار هنر شهري مشاهده کرد. زمينه این مسئله را می توان در نبود یک برنامه یکپارچه هنر شهري 
از  نياز و هویت تهران دانست. نبود این برنامه و فاصله گرفتن هنرهاي شهري همچون دیوارنگاري  با  متناسب 
مسائل شهر تهران سبب می شود با وجود خلق آثار ارزشمند، دیوارنگاري تنها به  وسيله اي براي پوشش نماها تبدیل 
شود؛ همچنين محدود شدن هنر شهري به دو حوزه دیوارنگاري و المان های شهري سبب می شود نتوان ماهيت 
تهران را در قالب هنرهای شهري بيشتر به تصویر کشيد. ماهيت طبيعي تهران در دامنه البرز، چالش های مختلف 
تهران به عنوان مهم ترین کالن شهر ایران، زمينه های تاریخي و فرهنگي تهران و...، زمينه هایي هستند که هنرهاي 
شهري تهران می توانند با تمرکز بر آن ها هویت تهران را غنی تر کنند و امکان انتقال پيام هایی به شهروندان در 
ارتباط با وضعيت تهران را فراهم آورند. در تحليل خوانش هنرهاي شهري تهران متناسب با زمينه های هویتي، برای 
نمونه: پياده راه سپه ساالر به عنوان اولين پياده راه شهر تهران، می تواند نتایج خوبي را پيش رو قرار دهد. با وجود قرار 
گرفتن این خيابان در بخش تاریخي تهران، هيچ نمودي از هویت تاریخي در مجسمه هاي نصب شده در این فضا 
مشاهده نمی شود. به همان اندازه که مجسمه مادر و فرزند با هویت فضا به عنوان یک مرکز خرید هماهنگ بوده 
است، مجسمه هایي که بر کتاب و ارتباط کودک با کتاب تأکيد می کند، به صورت ناهمگون با زمينه این فضا شکل 
گرفته است. تحليل آثار هنر شهري شکل گرفته در پياده راه به روشنی نبود یکپارچگی و برنامه مشخص بين هنرهاي 
شهري این فضا را نشان می دهد. یک نکته مهم در ماهيت و زمينه تهران متناسب با هنر شهري و اثرگذاری بر 
ميزان کارایي آن بر کيفيت فضاهاي شهري، کمبود فضاهاي شهري پياده مدار در تهران است. این مسئله سبب 
شکل گيری هنرهاي شهري در مکان هایی می شود که به طور عمده در دید شهروندان سواره است که در این حالت، 

درک و ارتباط مناسب و عميقي از طرف شهروند با هنر شهري صورت نمی گيرد.

در یک نگاه مسئله یابي متناسب با ویژگی های زمينه ای و هویتي تهران، در خوانش ماهيت هنرهاي شهري 
موجود تهران و ظرفيت ها و پتانسيل های آن در حوزه هنري شهري می توان نکات زیر را ارائه داد:

 بخش عمده فعاليت سازمان زیباسازي به عنوان مهم ترین نهاد اثرگذار در حوزه نقاشي دیواري و نصب مجسمه 
و المان صورت می پذیرد. نگاه جامع نداشتن به گونه های هنر شهري سبب می شود نتوان هویت تهران را در قالب 

هنر به تصویر کشيد؛

 عمده فعاليت سازمان زیباسازي، ماهيت مناسبتي پيدا کرده و به طور عمده در نزدیکي شروع سال نو رونمایي از 
آثار هنر شهري صورت می پذیرد. این نوع نگاه، نگاه موقتي به هنر شهري است. هرچند برخی از این آثار در بعضي 
فضاها ماندگار می شوند اما درمجموع، این نگاه موقتي سبب شده است که هنرهاي شهري در سال های اخير تهران 

نتوانند نقشي مؤثر بر هویت تهران داشته باشند؛
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در حوزه نقاشی های دیواري، راهنماي یکپارچه ای در دسترس نيست و در گوشه هاي مختلف تهران فراوانی 
در تنوع را می توان مشاهده کرد. با وجود آثار ارزشمند، در موارد عمده، هنر شهري وسيله ای براي پوشش نماهاي 
نامناسب شهري است. برخی از این نقاشی ها بسيار حرفه ای بوده و به زیبایي شهر کمک می کنند اما برخی دیگر 
به طور اساسی بدون توجه به زمينه و تنها برای پوشش بدنه های شهر استفاده می شوند. بدیهي است با این نگاه 

توجه به زمينه کم رنگ می شود؛

در حوزه مجسمه ها و المان ها نيز راهنماي مشخصي در مکان یابی و طراحي مشخص نيست؛ همچنين  •
زمينه های فضا و ماهيت فعاليت و رفتارهاي شهري در فضا الزم است نقشي تعيين کننده در شکل گيری 
هنر شهري داشته باشد. در مورادي این بی توجهی به فضاي شهري، زمينه سبب انتقال آثار هنر شهري از 

یک فضا به فضاي دیگر شده است؛

شاید بتوان گفت چالش اصلي هنرهاي شهري موجود، کمبود توجه به زمينه فضایي است که در آن قرار  •
از تخصص های  می گيرد. ماهيت هر فضاي شهري الزم است در یک تحليل جامع که توسط گروهي 
مختلف معماري، طراحي شهري، جامعه شناسی و مدیریت شهري در همراهي با هنرمند صورت می گيرد، 
زمينه های اثرگذار فضا بر اثر هنری تدوین شود. به نوعی می توان گفت هنر شهری الزم است در راستاي 
باید  برنامه ریزی کالن  بزرگ تر،  برنامه ریزی و طراحي شود. در مقياسي  ارتقای کيفيت هر فضا،  برنامه 

متناسب با ارتقای کيفيت در کل شهر تهران صورت پذیرد؛

عمده هنرهاي شهري موجود تهران به مقوله تاریخ و فرهنگ تهران بی توجه بوده اند؛ درحالی که ظرفيت های  •
زیادي در تاریخ تهران در این زمينه وجود دارند؛

عمده المان ها و مجسمه ها در فضاهایي دور از دسترس عابران در لبه بزرگراه ها و... قرار می گيرد که این  •
مسئله خود نشانه ای از کمبود فضاهاي پياده مدار شهري است. این مسئله در هنر شهري کاشي شکسته 
هم مشاهده می شود. عمده موارد هنر کاشي شکسته در لبه بزرگراه ها و زیر پل ها به جز موارد کمی مانند 

ميدان صنعت قرار گرفته است؛

شکل گيری هنرهاي شهري تهران الزم است دارای یک رویه و فرآیند باشد. در این رویه باید به چگونگي  •
انتخاب هنرمند، انتخاب فضاي شهري، موضوع هنر شهري، تأمين مالي و مدیریت اجرا توجه شود؛

به طور اساسی الزم است نهاد مدیریت شهري در حوزه هنر شهري اولویت فضاهاي شهري مشخص کند.  •
در دیگر طرح های توسعه شهري بهتر است طراحي و برنامه ریزی هنر شهري در متن شهر خدمات شهري 
قرار گيرد تا هرگونه برنامه ریزی در این حوزه متناسب با فرآیند طراحي فضا به صورت هماهنگ با دیگر 

اجزاي فضا صورت گيرد.

در یک نگاه اوليه می توان گفت سازمان زیباسازي نياز به تدوین یک سند یکپارچه در حوزه هنر شهري داشته 
که این سند الزم است با همکاري متخصصان مختلف شهرسازي، معماري، هنري و جامعه شناسی تهيه شود.
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4-3- گونه شناسی  هنر شهري در تهران

نگاه به مطالعات موجود در ارتباط با هنرهاي شهري در ایران نشان می دهد که مطالعه مدوني در ارتباط با 
به  نياز  تهران هم  فعلي  ندارد و گونه شناسی  هنرهاي شهري در وضعيت  تهران وجود  گونه شناسی  هنر شهر در 
پژوهشي مفصل دارد. پایه های گونه شناسی  در بخش اول گزارش بررسی و بيان شد؛ به دليل تنوع آثار هنر شهري 
دستيابي به یک گونه شناسی  مشخص بسيار مشکل است. در یک نگاه روش شناسی، بخشي از هنر شهري تهران 
دارای گونه شناسی  است که به صورت متمرکز زیر نظر سازمان زیباسازي در اداره های مختلف این سازمان شکل 
می گيرد. در ترکيب این نگاه با تحليل های متکي بر بازدید ميداني فضاهاي شهري در تهران می توان گونه شناسی  
اوليه ای را ارائه داد. باید یادآور شد که بازدید ميداني زماني که مبتني بر نگرانی های ذهني پژوهشگران این حوزه 

باشد، عمق و جامعيت بيشتري پيدا می کند.

بر این مبنا و در یک نگاه اوليه می توان هنرهاي شهري موجود )که در فضاهاي شهري تهران مشاهده می شود( 
از لحاظ محتوا را در موارد زیر بررسي کرد:

مجسمه ها و المان ها •

نقاشي دیواري •

دیوارنگاری به صورت هنر کاشی شکسته •

بناهاي معماري •

تزئينات بناها •

نمایش های خياباني در گونه های مختلف: نمایش، تئاتر خياباني، مراسم و آیين ها •

پرفورمنس هاي شهري مانند مجسمه هاي زنده •

موسيقي خياباني به صورت گونه های کنسرت فضاي باز و موسيقي غيررسمی •

گرافيتي غيررسمي •

نورپردازي و هنر چندرسانه ای •

رویدادهاي هنري در شهر مانند فستيوال تئاتر عروسکي، جشنواره تخم مرغ های رنگي با برنامه گالري به وسعت 
یک شهر

از دیدگاه گونه شناسی  موقت یا دائمي، هنرهاي شهري تهران در دهه اخير در هر دو دسته قرار می گيرند اما 
سهم هنرهاي موقتي بيشتر است.

از دیدگاه گونه شناسی  بر مبناي تأمين بودجه ها، بودجه هنرهاي شهري تهران توسط شهرداري تهران از بخش 
عمومي تأمين می شود.
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تصویر 4-1: دیوارنگاري به صورت هنر کاشي شکسته در بزرگراه های تهران
)سرعت وسایل نقليه در بزرگراه درک این جزئيات را پایين می آورد.(

تصویر 4-2: مکان یابی نامناسب
)عالوه بر تناسب نداشتن اثر با زمينه، هم اکنون اثر به دریاچه چيتگر منتقل شده که به روشنی بی توجهی به این زمينه در فرآیند طراحي را نشان می دهد.(
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تصویر 4-3: هنر چندرسانه ای نور و صدا در ميدان آزادي
)یک آغاز مناسب در زمينه توجه به گونه های دیگر هنر شهري(

تصویر 4-4: جشنواره تخم مرغ های رنگي در پارک آب وآتش به عنوان یک نمونه موفق برنامه ریزی هنر شهري در هماهنگي با فضا
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تصویر 4-5: پرفورمنس آرت با عنوان »تجربه بحران« به عنوان یک 
تجربه مناسب در گونه اجراهاي شهري

 هنرمند: مسعود نيکدل
 مکان: ورودي اصلي برج ميالد، تهران، ایران

 مدت اجرای کامل: 3 ساعت
 تاریخ:11 سپتامبر 2015

عکس: زهرا رمضان قرباني

5- ارائه راهبردهاي مقدماتي هنر شهري در شهر تهران

و  رسيد  شهري  هنر  از  پایه  درکي  به  تجربه ها  و  پایه  مفاهيم،  بر  مبتني  شد  تالش  پيشين  بخش های  در 
گونه شناسی  اوليه ارائه شد. مبتني بر تجربه های تهران نيز گونه شناسی  اوليه و تحليلي پایه شکل گرفت. این بخش 

به ترسيم مسير اوليه در ارائه راهبردهای مقدماتي براي تهران می پردازد.

بر اساس آنچه بيان شد، در این مرحله از پژوهش می توان تنها راهبردهاي اوليه در هنرهاي شهري تهران 
را ارائه داد. رسيدن به سياست ها، به پژوهش مفصل در شناخت و تحليل عميق وضع موجود هنرهاي شهري در 
تهران نياز دارد. این راهبردها مبتني بر تجربه ها و مباني عالوه بر اینکه راه پژوهش هاي بعدي را هموار ساخته 
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است، مسيري روشن پيش روي نهادهاي مداخله گر در این حوزه قرار می دهد. سرفصل راهبردها را در موارد زیر 
می توان ارائه داد:

 تبيين جایگاه هنرهاي شهري در فرآیند شکل گيری و ارتقای کيفيت فضاهاي شهري و در پی آن، تبيين  •
این جایگاه در فرآیند مدیریت شهري در مقياس های مختلف شهر تهران؛

 تدوین اسناد جامع در برنامه ریزی، طراحي و مکان یابی هنرهاي شهري در تهران بر اساس مقياس های  •
مختلف؛

 شناسایي فضاهاي شهري مهم در تهران برای شکل گيری هنرهاي شهري؛ •

پياده مداري برای فراهم آوردن بستر پيدایی هنرهاي  • بر  ارتقای کيفيت فضاهاي شهري موجود مبتني   
شهري؛

 فراهم آوردن بودجه مشخص براي شکل گيری هنرهاي شهري؛ •

 فراهم آوردن امکان مشارکت و مداخله مردم در شکل گيری هنرهاي شهري؛ •

 ارتقای هویت فرهنگي در فضاهاي شهري به وسيله هنرهاي شهري و پيدایش هرچه بيشتر فرهنگ در  •
فضاهاي شهري به وسيله هنر؛

 تمرکز فعاليت هنري شهري زیر نظر یک نهاد مشخص در شهرداري تهران؛ •

ارزیابي ميزان اثرگذاري هنرهاي شهري موجود بر تصویر ذهني مردم و تدوین راهنمایي در توسعه های  •
بعدي؛

ارزیابي کيفيت فضاهاي شهري دارای هنرهاي شهري و بررسي ميزان تأثيرگذاری این هنرها بر کيفيت  •
فضاها؛

حمایت از پژوهش هاي دانشگاهي در این حوزه به سوی کاربردي کردن این پژوهش ها متناسب با نيازهاي  •
مدیریت شهري.

براي دستيابي به اهداف موردنظر در ایجاد هنر مردمي و تأثيرگذاري هرچه بيشتر بر عوامل گفته شده از ابتداي 
شروع طراحي تا اجراي یک اثر هنر مردمي معيارها و اصولي باید در نظر گرفته شود که عمده ترین آن ها عبارت اند 

از:

اثر به عنوان یک جزء با ساختمان های اطراف یا شهر، فرهنگ و مردم ارتباط مؤثری برقرار کند؛ •

اثر براي نمایش خارجي مناسب باشد؛ به این معنا که نيازها و شرایط الزم حفاظت و نگهداري از آن در  •
محيط بيروني لحاظ شده باشد؛

اثر با محوطه قرارگيري و جامعه ميزبان، به ویژه در رابطه با ارتقای عملکرد و کيفيت فضاي شهري ارتباط  •
مؤثری داشته باشد؛
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مقياس اثر هنري با محيط قرارگيري آن تناسب داشته باشد. •

همچنين براي اطمينان از توزیع عادالنه هنر مردمي در شهر و قرارگيري آن ها در مسيري که به ارتقای کيفيت 
فضاهاي شهري انجامد، فضاهایي که هنر مردمي می تواند در آن به نمایش درآید باید داراي خصوصيات زیر باشد:

سطح باالي ترافيک پياده را تحمل کند و جزئی از شبکه راه های شهر باشد؛ •

دسترسي آسان و قابل مشاهده براي مردم داشته باشد؛ •

به پيوستگي و فعال شدن محيط خود کمک کند؛ •

کليت محيط عمومي و تجربه چشم انداز خيابان توسط پياده را ارتقا بخشد؛ •

به خلق مکاني براي حضور جمع و فعاليت در محيط کمک کند؛ •

نشانه ها و دروازه هایی براي محله ایجاد کند. •

مکان مناسب براي اجراي یک هنر مردمي نقش انکارناپذیری در ارتقای فضا و همچنين اثر هنري یا برعکس 
ایفا می کند.

مانند بسياري از آثار هنري در شهر تهران، یک اثر هنري با قرارگيري در محيط نامناسب حتي می تواند ارزش 
هنري خود را نيز از دست بدهد و فضا را تضعيف کند؛ ازاین رو الزم است پيش از طراحي و اجراي یک اثر هنري با 

در نظر گرفتن معيارهاي مناسب که در ادامه اشاره می شود، مکان مناسب براي اثر انتخاب شود:

اثر هنري نباید روزنه ها و ورودی ها را مسدود کند و مانع جریان حرکت پياده درون و بيرون ساختمان شود  •
)مگر اینکه این هدف جزئي از تجربه یا طراحي اثر باشد(؛

قرار  • بایسته های نگهداري و حفاظت آن مناسب نيست،  نباید در مکان هایی که چشم انداز طبيعي و  اثر 
بگيرد؛

مردم  • بيشتر  توسط  که  بگيرد  قرار  مکاني  در  یا  شود  مشاهده  بی درنگ  که  بگيرد  قرار  جایي  باید  اثر 
قابل مشاهده باشد؛

اثر باید در محيطي قرار بگيرد که در رقابت با مقياس محيط، ساختمان های اطراف یا نشانه های پرجزئيات  •
و بيلبوردها و... ازهم پاشيده نشود؛

اثر باید در محيطي قرار بگيرد که ارزش محيط اطرافش را ارتقا بدهد یا حداقل آن را کاهش ندهد )نقطه  •
کور براي فعاليت های غيرقانونی ایجاد نکند(؛

اثر باید در محيطي قرار بگيرد که مشوق حضور مردم بوده یا در موقعيتي باشد که سطح باالي ترافيک  •
پياده و فعاليت در جریان داشته باشد؛

اثر باید در محيطي قرار بگيرد که به طور مؤثر تجربه چشم انداز خيابان و عابر پياده را ارتقا بخشد و فعال تر  •
کند.
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مکان هایی که دربرگيرنده فضاي موردنظر براي هنرهاي مردمي هستند عبارت اند از:

پارک ها؛ •

پالزاها؛ •

در طول مسيرها، جزیره های ترافيکي یا سکوي وسط خيابان؛ •

پل ها؛ •

محل هایی که به عنوان مکان در ذهن شهروندان شکل گرفته است. •
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معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

ــت هاى ارتقاى آن در كالن شهر تهران» به عنوان يكي از  ــهر، «مقدمه اى بر هنر شهري و سياس دانش ش
نخستين پژوهش هاي كاربردي هدفمند در حوزه هنر شهري، مقدمه اى بر شناخت مفهوم هنر شهري بوده 
و جايگاه آن در تهران را بررسى مى كند. هدف اين پژوهش، فراهم كردن درك اوليه مشتركى نسبت به 
هنر شهري بين متخصصان، حرفه مندان، كارشناسان و مديران حوزه شهري است تا بتواند زمينه گفتگو و 

انتقاد در اين زمينه را فراهم آورد. 


