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هویت شهری و حس  شتر به مفاهیم کیفی همچونرویکردهای نوین دانش شهری، هرچه بی چکیده :

تعلق شهری می پردازد و شاید یکی از پرچالش ترین سوال برنامه ریزی شهری در دهه های اخیر این باشد 

ی شهروندان را ارتقاء ببخشیم و حس تعلق به محل سکونت را در که چگونه کیفیت زندگی روزمره 

ی اصلی برای طرح یک مساله یزه انگنر در شهر،هحضور قدمت دیرینه ی از طرفی  شهروندان بیدار کنیم.

هنر آیا می توان از هنرهای بصری )هنر عمومی( بهره گرفت؟  تازه بخشیدن به شهرهابرای جان  است که

شور و های یکی از سرچشمه می تواند در فضای شهری عمومی  ه مفهوم حضور هنرهای بصریعمومی ب

نقش موثر هنر در شهر و بررسی نوشتار با هدف این رود و فضای امید را بیافریند؟  شهری به شمار  تعلق

هنر بصری می تواند فضاهای عمومی شهری را رونق آیا در پی آن است که روش توصیفی تحلیلی، به 

 ؟ و تا چه حد این توانمندی را دارا است؟ و فضای امید خلق کند ببخشد

    فضای امید، هنرهای بصری، منظر شهری، هنرعمومی، فضاهای شهری عمومیکلید واژه:

  شهر  تبیین گسست روابط انسانی درمقدمه :  

، داع وسایل نوین ارتباطیو اب وشتاب جهش های فناوری ها در طول تاریخ ناشی از پیشرفتتحول شهر

 در شهر های کهنبه شمار می رود.  زندگی شهری به ابعاد دیگر عین حال حاصل بی توجهی بشردرو

روندی سهل تر از امروز داشت و زندگی در آن ها ساده تر و عالیق و همبستگی بین مردم  رسیدگی به امور

بازار های مملو از  ن گرد می آمدند،استوارتر و محکم تر بود . ولی امروزه میدان کوچکی که مردم در آ

و تدریجا  سبز قرار داشتند از بین رفته  در پناه سایه ی درخت ها و فضایخانه های مسکونی که  ،مردم

جای  شهری  روزافزون های برای پاسخگویی به نیازمندی و آسمانخراش ها  تاسیسات تجاری عظیم امواج

 (1991)پیام یونسکوآن را گرفته است.
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،  عمدتا مبتنی بر رویکرد جهانی شدن و اشتغال ، شیوه های نوین تولیددگرگونی های فزاینده درتولید 

؛  ...وی تمرکز روزافزون خدمات و تسهیالت شهر استفاده از تکنولوژی برتر ، عصراطالعات و ارتباطاط نوین ، 

و در عین حال روابط گرم انسانی را با دگرگونی های  ؛انون های شهری گرد آورده جمعیت انبوهی را در ک

 مواجه کرده است. و گسستگی، عمیق 

ه ی جامع ها ،در آن ها ت و فشرده ترشدن انسانمنابع و تاسیسا ساختمان ها ، قرارگیری تنگاتنگ به واقع،

 و و آشفتگی های اجتماعی کرده و  انسان ها خود را در میان جمعی ناشناس شهری را دستخوش نابسامانی

 ی کنونی برخالف گذشته ، فاقد بستر فضایی مناسبشهر ها .بی ارتباط، حیران و سرگردان یافته اند       

 می طلبند.  را ینیراه حل های نو و تعامل اجتماعی بوده برای

از محیط شهری پیرامون هایشان ،تحصیالت ، عالئق حرفه ای و هدف  اما ساکنان شهر ها بسته به خاستگاه

کار و رفت و آمد  مکانی برای زندگی،ده متفاوتی دارند . شهر برای بسیاری از مردم به طور سا شان درک

به شهر همچون یک محیط زیست بسیار پیچیده تر می نگرند  ان این دو است. در حالی که برخی دیگرمی

برنامه ریزان شهری به شهر همچون عرصه ی  د.می گستران ی بسیار وسیع تری را در مقابل شان که عرصه

نیاز دارد. آنها  شهری ساخته شده در سازماندهی محله هایتجربه ی آن ها عملی می نگرند که به دانش و 

 مرج فائق گردانند و به بافت شهری شکل دهند.  می کوشند نظم را بر هرج و

ه به هنرهای توجکه  آنها بر این باورندشهر و هنر رابطه ای در هم تنیده و دیرینه دارند. از نظر هنرمندان،  

ـ و نیاز روزافزون شهروندان  به عنوان خالقیت و مهارت ران کنونیاگرچه در دو و هنر عمومی شهری بصری

به مثابه ـ همچون گرایش دیرینه ی بشری ـ مطرح می شود ولی از روزگاران گذشته  برای شهر سرزنده ـ

 ، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.سکونتگاه ها در مردم جزئی از زندگی

ا را موجب می شوند ؛ از انسان هفردی و رشد و توسعه ی پیشرفت ،خالقیت  از یک سو ی امروزیهاشهر

حاصل از زندگی پیشرفته ی انسانی  تخریبی فعل و انفعاالت فقر رابطه، آشفتگی اجتماعی و سوی دیگر با
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مدیریت  شهرنشین، یق در تفکر و عمل گروه های مختلفیطی نیازمند تحوالت عمچنین شرااند. مواجه 

برای دستیابی به شرایط مطلوب  وفاق جمعیو رسیدن به پذیری مردم ساکن شهر  مشارکت مان،شهری بسا

دانسته  به همان میزان که کهاست در حالی این  .(1390و 1389است،)صرافی  ی شهروند مدنی و بهینه

های ما بسیار باالست و ساز و کار رسیدن به این اگاهی ها فراهم است ؛ به همان نسبت هم نیاز به دگرگونی 

قاب زیر نگاهی کلی است به وضعیت و مسائل شهرنشینی  و اقدامات اجرایی بسیار شدید است. وضعیت فعلی

 در قرن بیست و یکم:
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  از هنر عمومی  فضاهای شهری با بهره گیرینیاز به تحول 

گرایش ها و روندها نشان می دهد که رویای شهروند مدنی، همچنان در اولویت خواسته های ساکنان شهری 

است. از این رو، رویکردهای نوین به سمت مشارکت پذیری مردم و محقق کردن هویت شهری و حس تعلق 

که در ان شهروند و شهر در را به چالش می کشد فرایندی  و ان به سکونتگاهشان رهنمون شدهشهرنشین

 .متحول می شوند، کنار یکدیگر و در تعامل با یکدیگر
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شهرها، هم  .ن استن در گرو بارور کردن و پرورش اآبقای  هستی دارد و  ،ابه موجود زندهشهر به مثاما 

. توجه به فرهنگ و هنر به واقع به معنای توجه به خاستگاه و هم قهرمان تمدن و فرهنگ و هنر بشری اند

قلمداد می شود که به ویژه در سال حاصل از زندگی جمعی، بشری  مجموعه ی دانش و مهارت و خالقیت

 از جمله یونسکو ی معتبر بین المللینهادهای فرهنگ مردم سراسر جهان و نیز بسیار مورد توجه های اخیر 

به مثابه قدرت مهم و هنر فرهنگ هم اکنون قرار گرفته؛ چندان که   (2012،2013،2016،2015)یونسکو

یکی از مهم ترین دستاوردها و در عین حال یکی  ،شهری و تحقق شهروندی برای بهگشت وضعیت فضاهای

 ده که شهردر قاب زیر نشان داده ش شهرنشینی امروزی است.برای حل مسائل  ش ترین موضوعاز پرچال

ضا و همچنین محیط و متشکل از محیط طبیعی، انسان و فعالیت هایش در ف اموجودی زنده و پوی همچون

 تشکیل می دهد: از منظر طراحی و زیباشناسی شهری را بر روی هم ساختار پیچیده ای انسان ساخت،
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هنر )هنرهای   بوده، اما اینکهدارای ریشه های عمیق و ناگسستنی د شهر و فرهنگ و هنر از دیرباز، پیون

عمومی، هنرهای بصری( چگونه می تواند به این باروری در فضاهای شهری ـ و در پیوند با مشارکت مردم ـ 

تحقق ببخشد ؛ از مهم ترین و تاثیرگذارترین مسائل پیش رو درفرایند برنامه ریزی و طراحی شهری و نیز 

بیش از پیش شهری می شود، اهمیت نقش برنامه ریزان، مدیریت شهری است. هم اکنون در دنیایی که 

معماران ، طراحان شهری و هنرمندان عرصه ی هنر عمومی، پر رنگ تر می شود. برخی از مهم ترین 

 ضرورت ها در قاب زیر خالصه شده است: 

  

 تعریف مفاهیم 

o دیداری  هنرهایمشتمل بر  ،شودمی یاداز آن  بصری هنرهای که به عنوان تجسمی هنرهای

 صنعتی، طراحی گرافیک، عکاسی، دستی، چاپ محصول، طراحی سازی،مجسمه نقاشی، مانند

 طراحی، و هنرهای کاربردی مانند داخلی طراحی و عماریدست ساز حجمی، م صنایع سرامیک،

گسترش و ارتقاء فضاهای عمومی شهری،باروری و سرزندگی منظر شهری

گسترش و فراگیری مبلمان شهری،دیوارنگاری،رنگ و سازه های مفرح

مجال به هنرمندان هنرهای تجسمی برای خلق ایده های خالقانه

توجه ویژه به هنر چشم نواز شهری به مثابه یکی از ارزشمندترین دستاوردهای نگرش نوین
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 بسیار تجسمی هنرهای و طراحی کاری قلمرو.شودمی تزئینی هنرگرافیک و  طراحی صنعتی،

 (1395)موسویان،. است گسترده

o  کرده  غییرگذشت زمان تادش برعملک رد وادوار مختلف داگ ه تاریخی در فرهنریش هنر عمومی

موقعیت اجتماعی  ی دهتبیین کنن، ات هنری و زیباشناختیبیش از دیگر گرایش هنر عمومی ت.اس

هنر در مکان های عمومی روابط بین مردم را تحت تاثیر قرار  است. معه در زمان خودو فرهنگی جا

 )پیشین( .جوامع می شود غنای و باعث ارتقاء سطح سالمتی و داده

o و  ها خیابان ها، ساختمان مجموعه به وساختاری بصری بخشیدن یکپارچگی هنر شهری منظر

 بصری و لذت بینیم می روز هر را شهر دورنمای .سازند می را شهری محیط که است هایی مکان

 که هائی ساختمان زیبائی و شکل،مقیاس است. خوب منظر شهری یک وجود درگروی شهر از ما

 آن در ظرهتغیرمن یراتغیاز ت ،دهیم می قرار تمجید مورد ، هستند منظر ایجاد این در شریک

. کنیم می شهر مقاومت در ارزشمند و آشنا های ساختمان دادن دست ازبا و  کنیم می پرهیز

 و ها ها ،خیابان ساختمانیعنی ـ منظر شهری  سازنده  اجزاء  چیدمان و کنارهم گذاشتن

مناسب )یا منظر شهری یک  ـ در ایجاد  هستند آن موثر فضائی وشکل فرم در که فضاهایی

  (پیشین) اهمیت بسزایی دارند.نامناسب( 

o  در فضای عمومی  خوب منظرشهری رآیند هنر عمومی و هنرهای تجسمی در ایجادبفضای امید

که به دست هنرمندان حوزه ی تجسمی و کاربردی با مشارکت  شهری و در تعامل با شهروندان،

فضای اجتماعی است  تولید به خلق فضای امید می انجامد. فضای امید به نوعی مردم ساخته شود؛

و رغبت  شده انوندکه با همیاری هنرمندان و مردم در کانون شهری، سبب شور و نشاط شهر

با مردم وبرای مردم و  همراه به یقین کنش اخیرحضور در مکان های عمومی را فراهم می سازد. 

 توسط مردم تداوم می یابد. 
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 فضای عمومی شهریهنر عمومی در سیر تطور تاریخی 

نیز در « آبراهام مازلو»ترین نیازهای اوست؛ همانطور که یکی از اساسی« زیبایی»نیاز انسان به  بی تردید

طبقه بندی سلسله مراتبی نیازهای انسان، نیاز به زیبایی را به عنوان یکی از نیازهای متعالی و برتر انسان 

      بیاورد. انسان به ارمغان را برای زیبایی نیز خلق آثاری است که عمومی اساسی هنر هدف  وبرشمرده 

تمرکز داشت و های زیست محیطی غدغهاش در اواسط قرن بیستم بر دگیریدر ابتدای شکل عمومیهنر 

فضاهای شهری  به فهوم اجتماعی خود،ی مبعدها با توسعهاما  ،ها بودها و دشتجنگل تراش بیشبستر تحقق

هنر . توجه قرار گرفت برخی از شهرهای اروپا و امریکا مورددر  60به طور خاص در دهه ی و  راه پیدا کرد

های عمومی، توسط بخش مکان ضای فرهنگی و ارتقای کیفیتهدف تشویق هنر و حضور آن در ف عمومی با

در خدمت  عنوان یک حرفههنر عمومی به 1980در دهه  .ایجاد شد و گسترش یافت و خصوصیعمومی 

قرار گرفت و باهدف ایجاد  اثر حجمی( پیکرتراشی، نقاشی، عکاسی وبا ترکیبی از هنرها نظیر )توسعه شهری 

 گفتگو میان اقشار مختلف )کامیونیتی( و نیز ایجاد فرایندی اجتماعی برای ،فضاهای شهری مطبوع 

از                                                (1390)وحدت طلب، . یافت تداومهای توسعه شهری خالق سیاست

که هدف آن آفرینش تجلی خالق و  یافته ایمومی شکلی رسمی و حرفههنر ع تا کنون، 20اواخر قرن 

درواقع، از این دوره بود که توجه به اثرات متقابل هنر عمومی . جهانی و ایجاد کنش متقابل با مخاطبان است

با تغییر پارادایم و شکل گیری نوع تازه ی هنر عمومی این  .ازپیش موردتوجه قرار گرفتبا مخاطبان بیش

ه اهداف وجودی هنر عمومی ایفا هنر به طور همه جانبه با فضای شهری در امیخته و نقش مهمی در نیل ب

                                                                                                                 (1391)مویدی،کند.می

رهای در شه تحت نظارت و کنترل نظام انباشت سرمایه ،ی در کشور های اروپایی و امریکاخاستگاه هنر عموم

مرتبط با نظام سرمایه داری و در راستای وفاق با آن شکل  به مثابه یک طمطراق دقیقا بزرگ به وجود آمد و

حضور در فضای عمومی و ترغیب به رونق بازار مصرف خود را گرفت. این هنر برای سر شوق آوردن مردم و 

متجلی کرد. اینکه چقدر توانست در نشاندن این هدف موفق باشد، مشاهدات و مکتوبات و گزارش های 
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 صت و هفتاد میالدیدر دهه ی ش ی موفقیت نسبی است و این رونق به ویژه پژوهشی همگی نشان دهنده

اما امروزه آن دالیل تاریخی برای بسط و ؛ قابل مشاهده است.نیویورک و ......... ، در شهرهایی از جمله شیکاگو

گسترش هنر عمومی کامال بی رنگ شده و نشانه های تولید فضای اجتماعی برای تعامل شهروندان و تحقق 

امه به واقع سخن از جذب مشارکت مردم در فرایند برن د مدنی مد نظر قرار گرفته است.آرمان های شهرون

د هنر عمومی، و برخاسته از همیاری فضاهای عمومی شهری است. و این مهم به مدریزی هرچه بهتر برای 

 جمعی، میسر است.

 تر تفسیر هنرمند از هستی قرار گرفت.معه و از همه مهمهنر در خدمت اندیشیدن به طبیعت، تاریخ و جا

 ای مرتبط با آن ایجاد کرد ودگرگونی رویکرد جامعه به هنر و پیدایش هنر شهری، تغییر بزرگی را در فضاه

فضاهای باز و عمومی شهرها را به  حوزه ی هنر عمومی، دانامروزه هنرمن .آمد به میان شهر و مردم هنر

زیر سیر  شکلتا هنر شهری روایتگر ارتباط هنرمند با شهر باشد.  نندی اثر خود برمی گزیارائهیگاه عنوان جا

نشان  دوران کنونیتحول و تکامل مفهوم هنر عمومی معاصر از ابتدای شکل گیری تا تغییر پارادایم آن را در 

  (1391و )مویدی، (1388 )علی الحسابی،  می دهد:
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 محمل بهگشت فضای عمومی و خلق فضای امید های بصری،هنر 

هنر یک فعالیت انسانی  (1383هر اثر هنری از لحظه ای که ارائه می شود منش ارتباطی می یابد : )احمدی 

است و مقصدش عالی ترین و بهترین احساساتی است که انسان ها بدان ها دست یافته اند. )تولستوی 

شهرها به مثابه کانون پویای قدرت، اقتصاد و فرهنگ، هنر عمومی را با طیف گسترده ای از هنرهای  (1364

عنوان اصلی ترین و بصری به مثابه تغذیه و باروری در خود متجلی کرده و به ویژه درخیابان های شهر ـ  به 

مهم ترین اجزای شهر ـ جاری می کنند.خیابان ها هستند که چه به صورت پیچ و خم های کهن 

اندازه و یا بی  -چندصدساله و چه به صورت جریان های دورانی چند قطبی امروزی به یک شهر مفهوم واقعی

که در وصف منظر شهر بیان شده  اش را می دهند.شاید یکی از موجز ترین و دقیق ترین عباراتی -قوارگی

گفته ی جین جیکویز باشد. وی می نویسد: به شهر می اندیشید و چه چیز به خاطر خواهد امد؟ خیابان 

های آن! هنگامی که خیابان های شهر زیبا و جالب باشد آن شهر سرزنده و زمانی که خیابان شهر زشت و 

(                                                           1961ه خواهد شد. )جیکوبز،خسته کننده باشد، آن شهر مالل آور به خاطر آورد

طراحی شهری بر این باور است که بهره گیری از هنر تلفیق شده با فضای عمومی شهر یکی از راهکارهای 

می اورد و حس  موثر در زیباسازی منظر شهری به شمار رفته و به مثابه رویکردی است که مردم را سر شوق

تعلق و هویت را به انها می بخشد. هر یک از گزاره های زیر نشانگر اهمیت وجود هنر عمومی برای شهروندان 

                   در فضای عمومی است و هنرمندان این عرصه مسئولیت سنگینی به عهده دارند:                                                          
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با عبور از یک فرایند قاب زیر بیان کننده ی مسیر اندیشه ورزی از دیدگاه طراحی شهری است که   
خلق فضای امید در شهر پیچیده و خاص به خود با کنش مندی هنرمندان و در تعامل با شهروندان به 

 می انجامد:

شهرها به مثابه محل برخورد افکار،تعامل و مرکز یادگیری، فرهنگ و خالقیت 

شهرها بستر و تجلی دانش، مهارت و خالقیت هنرمندان 

ی سرزنده کردن منظر شهری و فضاهای شهری عمومی با استفاده از هنرهای بصر

پویایی و بارورکردن فضاهای شهری با همیاری هنرمندان حوزه ی هنر شهری 

هنر محملی برای مشارکت مردم و برانگیختن حس تعلق و هویت شهری و بهگشت فضای شهری 
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 ویژگی های هنر عمومی      

 نبوده و وه خاصی از شهروندانگونه ای مشخص از هنر که نصیب گر می گوید: ژاویر مادرولو  

بازدید د افرا جاد تعامل و مشارکت مثبتهنر عمومی موجب ای مکانش در فضای باز شهری است.

شده با فضای عنوان فعالیتی تلفیقبه عمومیهنر  ارتقا می دهد. نشانه های شهری را کننده شده و

. این نوع گذاردمیرا در رابطه تنگاتنگ با محیط و مردم به نمایش های مختلفی از هنر گونه شهری،

به ارمغان می آورد. را نوعی مشارکت مثبت برای شهروندان  منظر شهری زیبا و در عین حالاز هنر، 

را در حس تعلق ارکت مردم در فضای عمومی شهری شده و همچنین موجب افزایش حضور و مش

در بیشتر موارد این اثار به عناصری نمادین و به یادماندنی همراه با ایجاد آن ها بیدار می کند.

ل گیری و فضاهای عمومی شهری بر اساس ماهیت شک بوجود می آورد.خاطره در ذهن مردم 
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 عملکردشان از پتانسیل باالیی در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی انسان در شهرها برخوردارند.

  (1392)پورمختار.الف

بحرینی معتقد است که فضاهای عمومی شهری از طریق فضاهایی تقویت و گسترش می یابند که در طراحی 

که در آثار هنر شهری و هنر اشند. با توجه به اینهای متنوعی از مردم در نظر گرفته شده بها جذب گروهآن

شود و گاهی از ناپذیر از اثر هنری قلمداد میدر فضاهای شهری، مخاطب به عنوان بخشی جداییعمومی 

توانند در افزایش شود؛ این هنر و آثار هنری میمشارکتش در فرآیند تولید این آثار هنری نیز بهره برده می

اجتماعی شهروندان و نیز میزان حضور آنان در فضاهای باز و عمومی شهری بسیار موثر ی مشارکت روحیه

  پیشین() .باشند

مردم از محیط را « ادراکی»های کوشند جنبهراپاپورت معتقد است در حالی که هنرمندان و طراحان می

، «سرپناه»، «واال بودن»، «صمیمی بودن»برند؛ لذت می« هاتداعی»تجزیه و تحلیل کنند، مردم بیشتر از 

 )پیشین(.توان در خلق هنر شهری استفاده کردها میو...، از گوناگونی و غنای این تداعی« خاطرات کودکی»

طلوب میان عناصر منظر هنر عمومی در جهت ایجاد مناظر شهری زیبا و پیوند م توان با بهره گیری از می

ند در تلفیق با هنر عمومی، ارتباطات و احساساتی را از توان عناصر و اجزای منظر شهری می، اقدام نمود

تلطیف روحیه، قبیل ایجاد حس غرور و افتخار برای مردم آن شهر، خوشایندی نسبت به فضا، برانگیختگی، 

های  یادمان توان در یجاد نماید که مظاهر عینی آن را میا ریهدر فرد و فضای ش؛ درگیری انسان با مکان 

تاثیر بکارگیری شکل زیر  .مشاهده نمود...... ، تزئینات، دیوارنما و اری هاهای ویژه، یادگ تاریخی، ساختمان

را نشان می دهد.  هنر عمومی در اجزای منظر شهری و مصادیق عینیت یافتن آن در هنر عمومی دائمی

     (1388و )مرادی، (1395)موسویان، 
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 های هنر عمومیگونه                                

 ای از هنر عمومی است که بر اساس تفاوت ماهیتی و نیز نوع ارتباطی که گونه :نقاشی دیواری

 .تاری و نقاشی دیواریشود: دیوارنگاری نوشکند به دو نوع عمده تقسیم میبرقرار می

www.udi.ir 
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  روها و فضاهای پیاده، هاهای پیاده راهپوشروی کف ها که اغلب برنقاشیاین  :فرش نقاشی

 است دوبعدی نقاشی اغلب  شوند نیز انواع گوناگونی دارند که گونه هنرمندانه آنعمومی کشیده می

  .شودبعدی درک میصورت سهبه که

 جزئی از مبلمان  بعدی و دارای فرم و بیان هنرمندانه است ومجسمه شهری، حجمی سه :مجسمه

ر سنگ، بتن، و از مصالح متنوعی نظیارج از فضای بسته قرارگرفته گردد که خشهری محسوب می

انگیزی فضا عنوان ابزار مهمی جهت خاطرهاین نوع از هنر عمومی به .شودساخته می ...فلز، چوب و

 .ستدهنده هویت و تشخص ویژه یک فضاگیرد و نشانمورداستفاده قرار می

  های دیواری تر از نقاشیدر برابر فرسایش مقاومن نوع از هنر عمومی ای )معرق کاری(:وزاییکم

 .ها موردنیاز استاجرای آن هستند و همچنین هزینه و زمان بیشتری برای

 یهای فضا، مبلمان و نیمکتو مترو های روشنایی، ایستگاه اتوبوسطراحی چراغ  :شهری مبلمان 

 در. گیرند قرار عمومی هنر از دسته این در …های تلفن و ها، کیوسکهای گل، باغچهشهری، جعبه

  .هستند عملکردی چند اغلب هامبلمان نوع این جدید، هایطراحی

 :دهد،گرافیک شهری است. از یکی از هنرهایی که هنر محیطی را به منظر شهری پیوند می گرافیتی

سانه شنامفاهیم زیبایی استفاده از رنگ در محیط است. زیبایی گرافیک محیطی ترین عوامل موثر برمهم

شود. بنابراین از محقق می« گرافیک شهری »نری به نام چوب هاردر محیط و منظر شهری در چ

ود کیفیت و فضاهای شهری و منظر شهری؛ بهب بخشی بهترین اهداف گرافیک شهری، هویتیاصل

  است.سیمای شهری و همچنین ارتقای فرهنگ بصری و تجسمی در شهروندان  آرامش بصری در

 در فضاهای عمومی شهر هنر عمومی های موفقتجربه   



  

 :  فضای امید

    خلق فضای امیددر باره ی نقش هنرعمومی در 

 آذر جوادزاده

 شناسی و فرهنگانسان

 
 

o دریکی از  کنندهجاد هنرهای سرگرمو در راستای تحقق پروژه ایدر شهر استکهلم  پیانویی پلکان

مردم، می دهند که بیش از شصت درصد . تحقیقات نشان شدههای مترو شهر ساختهستگاهای

عنوان عنصری دهند. این پروژه هم بهبرقی ترجیح میاستفاده از پلکان موزیکال را به باال رفتن از پله

واسطه ماهیت موزیکالش جزو هنرهای عمومی پویا به شمار از هنر عمومی ایستا عمل کرده و هم به

   .خود جذب نماید سویخوبی توانسته مردم را بهرود که بهمی

 

 پلکان پیانویی در ایستگاه شهر استکهلم
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o آبنمای کراون Crown Fountain  هزارهبوستان درMillennium Park روی  شیکاگو

و بزرگ ترین باغ ساخته شده روی یک سازه ی   , هساخته شد سقف یک پارکینگ زیرزمینی

این آبشار ترکیبی است از یک استخر گرانیتی سیاه و دو برج آجری در جهان است.  زیرزمینی

در این اثر هنرمند سعی در ترکیب نور و آب داشته که  اند.هم قرارگرفتهبه رویای که رو شیشه

تعاملی فیزیکی بین مردم و آب به وجود آورده است. بسیاری از شهروندان به امید دیدن چهره خود 

 (1390،)وحدت طلبآیند.ارک میلی آبشار به این پدر نمایشگرهای دیجیتا
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 آبنمای تاج،بوستان هزاره، شیکاگو

o ل توجهی در این که خالق آثار هنری قاب هنک هوفسترا اثرهنرمند هلندی هجوم مورچه ها

پیکر سه متری و قرمزرنگ که در حال جدا شدن از مرکز رنگ هستند های غولمورچهزمینه است. 

 برند. و به سمت شهر یورش می

o است که در فضاهای عمومی شهر لیواردن هلند هوفسترا اثر دیگری از  الجثههای عظیممرغتخم

اند وزن کودکان ردکه قاطراحی شده  ی بزرگ و غیرواقعیها در مقیاسمرغاجرا شده است. این تخم

 ند.را تحمل نمای



  

 :  فضای امید

    خلق فضای امیددر باره ی نقش هنرعمومی در 

 آذر جوادزاده

 شناسی و فرهنگانسان

 
 

o که  ای به طول یک کیلومترد، جادهدر شهر دارچن هلن هوفسترااز دیگر کارهای  رنگی آبیجاده

ی با حروف هشت متری در کناره، «آب زندگی است»سطح آن با رنگ آبی پوشیده شده و عبارت 

به این جاده تبدیل شده  60ی ای است که در دههآن نوشته شده است. این جاده یادبودی از آبراهه

های منظر شهری که برای این خیابان و های بصری و کیفیتعالوه بر جذابیت ریاین اثر هن  .است

یعی متعلق به فضای طب تماعی در احیایبه یک مشارکت اجمردم را  ،شهروندان آن به ارمغان آورده

 www.henkhofstra.n. کندخودشان دعوت می

 

  هامورچه هجوم                                         الجثهعظیم هایمرغتخم 
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 رنگی آبیجاده

 ،در خیابان های تهران معرق کاریخیابان ولیعصر تهران، رنگیپله های ر عمومی می توان به از دیگر آثار هن
مجموعه  و پل طبیعتپارک ملت،  ه های مفرحساز، طراحی نیمکتطراحی آب و آتش تهران ، آبنمای پارک

 .................. نام برد.  اراضی عباس آباد تهران وی فرهنگی ـ تفریحی 
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 پله های رنگی،خیابان ولیعصر، تهران

 

 ورودی پارک ملت تهران
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 ورودی پارک ملت، تهران
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 معرق کاری در یکی از خیابان های شهر تهران 
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  پارک آب و آتش، مبلمان شهری
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 پل طبیعت، پارک آب و آتش و پارک طالقانی
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 مجموعه ی فرهنگی ـ تفریحی شمال اراضی عباس آباد تهران

 

  هنرهای بصری، رانه ی خلق فضای امید 

فضای شهری تنها یک مفهوم کالبدی نیست بلکه کنش تعامالت شهروندی و فعالیت های شهری را نیز 

اصلی ترین مخاطب هنر به شمار به عنوان فضای شهری، محیط زندگی مردماز این رو در بر می گیرد. 

فضای شهری و تولید اجتماعی فضا در  بهگشت طراحی شهری و هنرعمومی شهری، از منظر می رود.

آسایش و خوش احوالی شهر، نه به معنای خوشبختی مکان بلکه به معنای ارتقاء کیفیت زندگی و
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در حوزه ی اخیر، مهم ترین گزاره تعریف می شود که همواره مورد توجه ویژه قرار می گیرد.  شهروندان

 ها به شرح زیر در قاب پیوست، ارائه شده است:

 

(، در public artهنر عمومی ) و(artاتفاق خوب در دهه های اخیر، توافق همگانی بر سر اهمیت نقش هنر)

به کارگیری از فرهنگ و هنر  در واقع در هم افزایی با شهروندان است. خلق فضای شهری عمومیفرایند 

ا مردم برای عرضه ی بومی، بهره گیری از خالقیت مردم ساکن شهر و  تشویق هنرمندان به مشارکت ب

هم ترین دستاوردهای نگرش نوین در خلق فضای هنر ِچشم نواز ِشهری و منظر شهری خالق و زیبا،یکی از م

کارشناسان زیبایی شناسی شهری و منظر شهری ، بر این باورند که هنر عمومی امید به شمار می رود.

(public art)   بامعنا تلقی می شود. به عنوان فرصتی برای  ایجاد محیط سرزنده و 

موثر تلقی  فضاهای شهری بسیار نوع هنر با مردم حاضر درتوجه به رویکرد تعاملی بودن و کنش متقابل این  

هنر عمومی در فضاهای عمومی شهر توجه بسیاری از متخصصان طراحی شهری را به خود شده، و حضور 

ارتقاء فضاهای شهری عمومی برای ایجاد رغبت بیشتر حضور شهروندان

ی شهریگسترش کمی و کیفی و فراگیری مبلمان شهری به عنوان یکی از اجزای فضا

بسیج نیروی انسانی و جلب مشارکت مردم

باروری و سرزندگی منظر شهری با اتکا به هنر عمومی

افزایش حضور و مشارکت مردم در فضاهای شهری مفرح و ایجاد حس تعلق 
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از نظر مقیاس، اندازه و حتا از نظر  گفته می شود تناسب هر اثر هنری در فضای شهری عمومی، جلب کرده.

جنس مواد و مصالح سازنده ی آنها، سبب تبدیل شدن این آثار به عناصری نمادین و به یادماندنی شده که 

قش موثری ایفا در ایجاد خاطره در ذهن مردم و افزایش سرزندگی فضا و نیز ایجاد حس تعلق به فضا، ن

توجه به انسان و پاسخگویی به نیازهای وی از طریق ارتقاء سطح سرزندگی فضاهای عمومی  خواهند کرد.

تداوم حضور فعال شهروندان را در محیط به همراه خواهد داشت.  به نوبه ی خود،شهری،

 (1391)مویدی،محمد

به توجه و محبت یکدیگر  ان ها، انسان هافقدفارغ از همه ی  سیاست ورزی ها،اما فارغ از مسائل اقتصادی و 

چندان که در طول حیات ش جمعی است. نیازمندند. و این موضوع انگیزه ی خوبی برای جمع شدن و کن

شاد و سالم اند. بر این "زندگی "زنده نیستند و خواهان  "نان "نسان ها تنها بهبشری، بارها گفته شده : ا

و حس تعلق به شهر، و ...؛ مفاهیمی هستند که می توانند در رویکرد روال سرزندگی، نشاط، هویت شهری 

قاب زیر، نشاندهنده ی توالی نکات زیبا سازی شهری  تجلی یافته و ارتقاء زندگی شهری را موجب شوند. 

 مهم فوق است:  
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در جهانی که هر روز بیش از پیش شهری می شود، ارتقاء کیفیت روزمره ی زندگی اهمیت بیشتری یافته و 

شاخص های کیفی شهری همچون سرزندگی شهری، حس تعلق به شهر، هویت شهری، مشارکت جمعی 

اری شهروندی، همچنان در اولویت قرار می گیرد. طراحان شهری و اهل فن، همواره  چشم به کمک و همی

هنرمندان هنر عمومی و بصری، و نیز همراهی مردم ساکن شهر دارند. در فرایند اخیر همکاری مدیران 
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و ساز و کار بسیج همگانی نیز بسیار مهم است. از این رو الزم است برای ایجاد فضای عمومی شهری شهری 

 برد.ی ذینفع و ذی نفوذ بهره سرزنده، برای ایجاد فضای امید، از همه ی نیروها

به نام هنر شهری به مثابه تلفیق هنرهای بصری در فضای عمومی شهر می شناسیم، به  سرآخر آن چه

عنوان یک جزء اساسی در شهر الزم و ضروری شمرده می شود و دنیای امروز بیش از هر زمان حضور فعال 

باشند، اینکه  اینکه مردم چقدر آماده ی همکاریفضای عمومی را می طلبد. و مداوم شهروندان در 

هنرمندان تا چه اندازه بتوانند حضور موثر وفعال داشته باشند، اینکه مدیران شهری تا چه میزان فرایند 

وامل موثر در هرچه سرزنده کردن منظر شهری، تولید حضور مردم و هنرمندان را تسهیل کنند، همگی ع

نتایج در دو قاب زیر خالصه شده  رود.تولید فضای امید به شمار می فضای اجتماعی جذاب و در نهایت 

 است:
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هنرعمومی و 
:  تعاملی،مشتمل بر

سازه های مفرح، اثر 
بدیع و پویا، مبلمان 

... شهری خالق،

فضای عمومی شهر 
همچون عرصه 

هنرورزی و مشارکت 
هنرمندان و مردم

تولید فضای 
اجتماعی و عرصه ی 

:کنشگری خالق

فضای امید



  

 :  فضای امید

    خلق فضای امیددر باره ی نقش هنرعمومی در 

 آذر جوادزاده

 شناسی و فرهنگانسان

 
 

 

  :منابع مورد استفاده 

o انتشارات  ،حقیقت و زیبایی )درس های فلسفه ی هنر( چاپ هشتم  ،1383 ،بابک ،احمدی

 سعدی

o ،سازمان زیباسازی شهر تهران، نقش هنر محیطی در 1392پورمختار.الف،ل.خدابخش ،
 و اجتماعی فضاهای عمومی شهریارتقای کیفیت های کالبدی 

o  248شماره  ( ؛شهر ها در تنش،1991پیام یونسکو )ژانویه 

o  امیرکبیر انتشارات  ،مترجم کاوه دهگان ،هنر چیست ،1364تولستوی لئو 
o زندگی و مرگ شهرهای آمریکا، ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو 1961جین جیکوبز،

  1386افالطونی، 

o  ،بررسی سیر تحول و تکامل مفهوم هنر 1388مهران و سلمان مرادی علی الحسابی ،

  2شماره  1388عمومی، فصلنامه دانشگاه هنر، بهار و تابستان 

هنرعمومی و 
تعاملی

بسیج 
هنرمندان و 

مردم

سازه های 
هنری جذاب 

و مفرح

تولید فضای 
اجتماعی و مجال 

برای تداوم 
حضور مردم و 

تعامل شهروندی

فضای امید
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o ،جایگاه هنر عمومی در منظر شهری و نقش  ؛1395ی،حسین اردالن و یده عطیهس موسویان

 عمران و شهرنسان معماری و دومین کنفرانس بین المللی ا ،آن بر زیباشناسی شهر

o  هنر عمومی و تلفیق ان با فضای شهری مجله باغ نظر مرکز  1386مرادی سلمان

  8تحقیقات نظری پاییز و زمستان شماره 

o ،تحقق پایداری اجتماعی از طریق طراحی و ایجاد فضاهای عمومی 1391مویدی،محمد، ،

 شهری سرزنده انسان محور، همایش ملی معماری و شهرسازی انسانگرا 

o دانشگاه شهید بهشتینقش برنامه ریز در توسعه پایدار شهری(؛ 1389فی،مظفر)صرا ، 

o (؛ 1390صرافی، مظفر) و عدالت اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتیجهانی شدن شهرها 

o  بررسی مفهوم هنر عمومی و کنش ، 1390وحدت طلب، مسعود و محمد رامین رحیمیان

اولین همایش ملی شهرسازی و معماری متقابل ان با مردم در فضاهای عمومی و شهری، 

 در گذر زمان،

 

o www.henkhofstra.n 

 

o www.unesco.com 

 

o www.zibasazi.ir 

 

o www.udi.ir 

 

 UNESCO, 2015,May,Culture: Key to Sustainable Development, adopted in Hangzhou, China 

 UNESCO,2015, Global Report on Culture and Sustainable Urban Development,  



  

 :  فضای امید

    خلق فضای امیددر باره ی نقش هنرعمومی در 

 آذر جوادزاده

 شناسی و فرهنگانسان

 
 

 UNESCO, 2016, Intangible cultural heritage and sustainable development 

 UNESCO, 2012,The Power of Culture for Development 

 UNESCO,2013,Cultural for Sustainable Development 

 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

