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فضاي شهريبا تلفيق آن هنرعمومي و 

∗∗∗∗ مراديسلمان

چكيده
ود  هنري كه در قلمرو عمومي وج-به هنرعموميجهانسراسرريزان و طراحان شهري دردر سال هاي اخير برنامه

اگر . نگرندهايي پرجنب وجوش و با معنا در شهرهاي كوچك و بزرگ ميبه عنوان فرصتي در جهت ايجاد محيط- دارد
ساختمان هاي ، خيابان ها، عمومي شهرها كه در پارك هاي شهريهنر تلفيق شده با فضايبه عنوان، چه هنر عمومي

كنند و اوقات فراغت خود را زندگي مي، كار كردها در آنههاي مسكوني و هر فضايي كه مردم مجموعه، عمومي
ريزان و طراحان شهري و كساني كه براي شهر به اما برنامه، مفهومي جديد نيست، افتدگذرانند اتفاق ميمي

،  فيزيكيبسترتواند ارتقاء بايد آن را به مثابه يك عامل قدرتمند و تأثيرگذار در شهر كه مي، پردازندسياستگذاري مي
عمومي به دنبال گشودن هنر. در نظر گيرند، اقتصادي و فرهنگي شهرها و فضاهاي عمومي را باعث شود، جتماعيا

عمومي متكي بر نوعي هنر، عالوههب. را مشاهده كرداجتماعي هنرر ساختا، ياتوان از آن زوازواياي جديدي است كه مي
سازي در اين نوشتار سعي برآن شده تا به شفاف. باشدميهاي مشتركهمبناي بعضي انگار بر1اثر متقابل با عموم

.  پرداخته شود و شهريتبيين مرزها و تأثيرات هنر عمومي بر فضاي عمومي، تعاريف

واژه هاي كليدي
. فضاي شهري، فضاي عمومي، هنر عمومي

moradisalman@yahoo. com دانشگاه علم و صنعت ايران، طراحي شهريدانشجوي كارشناسي ارشد ∗∗∗∗
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ه   مقدم
مبناي اوضاع مختلف و تصويرش براي بودهدوره فرهنگي هرهاي ارزشهميشه بستري براي تجلي، فضاي عمومي در شهر

ش ميان خود را نهمكردرابطه متقابل و، اودست انسان و محيط فيزيكي ساخته . اقتصادي و سياسي تغيير كرده است، اجتماعي
ي هارهمان حال رفتادر وه بوداشانسان سازندهعاليق و ساختار نظام ارزشي ،  تصوراتبازتابي ازمحيطدر اين روند تقويت كرده و 

تر شده م رنگكبسيار، باشندبين عوامل مختلفي كه در محيط شهري دخيل ميمرزحال حاضردر. داده استقرارثيرأ را تحت تاو
دي با رمواتوان ميبه طوري كه ، در جريان استمداوم سازي و طراحي به طورمجسمه، هاي معماريزمينهحول2گرايينماد. است

طراحي به صورت ، گرامعماري مجسمه، گونهرسازي معما مجسمه :را در زمينه هنرهاي گوناگون مشاهده نمودچنين عناويني اين
حتي اين موضوع كه ما در حال حاضر. سازي به صورت طراحي و تعداد زيادي عناوين به اين شكلمجسمهي وسازمجسمه

 بررسي هنر موضوع، ببينيم در شهرزيبايي آثار هنري را به  و طراحي صنعتيتوانيم بعضي وسائل خانگي يا محصوالت مهندسيمي
عمل ر ها نيز در فضاي شهري بهتوسايلي كه حتي در بعضي موارد از مجسمه، كنديتر مهم پيچيده را بازشناسي آنعمومي و گونه

اي را در هنر با حضور خود در اين فضا نقش ارزنده، اما در تمام دوران حيات فضاي عمومي در شهرها از ابتدا تاكنون. ندنكمي
عمومي و شهري بازي كرده و ابزارهايي را به منظور پايداري اجتماعي جوامع و تحكيم نمادهاي فرهنگي و تلفيق آنها در فضاي 

مهم ترين سوال در زمينه هنر عمومي اين . به وجود آورده است، شوندميروايت داستان هايي كه زيربنا و ثروت جوامع محسوب
ر؟ آيا در سير توان هنر عمومي محسوب كرد يا خيپيوندد را مياست كه آيا هر هنري كه در فضاي باز يا عمومي به وقوع مي

به تحكيم هويت ، به عنوان محلي براي مراودات اجتماعي، تواند با حضور خود در فضاي عموميهنر عمومي مي، 3سازيجهاني
بومي كمك كند؟ 

عموميفضاي 
اي مورد بيش از دو دهه است كه به طور گسترده، فضاي عمومي شهري به عنوان يكي از اجزاء تعيين كننده ساختار فضايي شهر

. ]Francis,1987;Carr, et. al. , 1992;Tibbalds,1992; Boyer, 1993 Crilley,1993, Madanipour, 2000[توجه پژوهشگران قرار گرفته است
هاي عمومي با مفهوم فضاي عمومي به صورت يك زمينه مشترك كه مردم فعاليت هنرمفهوماين موضوع مشهود است كه 

 مراسم  و يا جشن هامرهبه صورت عادت جاري روز، دنشوباعث انسجام و به هم پيوستگي جامعه ميي را كه آيينعملكردي و
آن دسته از فضاهايي كه به صورت تمام فضاها به جزدر اين رابطه . درارتباط غير قابل انكاري دا، انجام مي دهنددر آن ، ادواري

با توجه به اين تعريف در .)(Casanovas,2001ي عمومي دانستتوان جزء فضاهاآيند را ميقاطع فضاي خصوصي به حساب مي
 مورد نياز ي نيزفضاهاي جديد،  با گسترش زندگي عمومي ودنباش مي موجودي عموميهاهاي مختلفي از فضاگونه، جوامع امروز

ريزان و برنامهاين ميان در. شدسازي خواهند زنده يا بازشده رها هفضاهاي قديمي يا به صورت متروك،  كه در اين سيرد بودنخواه
در ، كردهجغرافياي شهر مداخله هاي مختلف در مكانو شخصيت هويت مبناي بر و مناسبهايشيوه بايد به طراحان اين فضاها

. سازي را به عهده گيرندزندهمورد فضاهاي جديد به تعريف هويت پرداخته و در مورد فضاهاي قديمي نيز مسئوليت باز

. باشدمي6بودنو معنادار5دمكراتيك بودن، 4 كه فضاهاي عمومي بايد داشته باشند شامل حمايتي بودنويژگي هاييخصوص اين در
، ي شهريهاپاركتوان بهمي نمونهبه عنوانشود كه ميها  از فضامتعدديهاي شامل گونه فضاي عمومي،ر هندر زمينه
،  زندگي كردههاي كه مردم در آنهايفضامراكز خريد و، هاي عموميساختمان، مناطق مسكوني، هاخيابان، هابيمارستان، هاكتابخانه

. گذرانند اشاره كردكار مي كنند و اوقات فراغت خود را مي
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عموميهنرمفهوم 
ي هايخي در فرهنگريشه تار، هايشو سنتاين هنر. وجود داشته استبلكه از زمان هاي دور، جديدي نيستمفهوم عمومي هنر
زمان  گذشت استفاده و عملكردش بامذهبي و اقتصادي مرتبط بوده و، هاي سياسياين هنر همچنين با قدرت. اند مختلف داشتهادوار

دهنده و نشانكننده تبييناشناختي يبز هنري واتگرايشبيش از ديگر ، يابيم ميعموميهنري كه ما در فضاي . تغيير كرده است
واي از شهراين زمينه به تشكيل تصوير ويژه صورت گرفته دراقدامات. باشد ميخود زمان اجتماعي و فرهنگي جامعه درموقعيت
هاي عمومي روابط بين مردم را تحت تأثير قرار داده و باعث ارتقاء هنر در مكان. كندآن كمك ميهاي قابل شناخت درعالمت

.]Worth, 2003[شودسطح سالمتي و تمول جوامع مي

 صورت اشياء به و چه ماني صورت بناهاي يادبه چه - هنوز وظيفه هنر كهتوان گفتميهنرورابطه تنگاتنگ بين شهردر مورد
هنري است كه در فضاي ، عمومي در مفهوم عامشهنر .]Argan, 1983 [ باشد اصالح بافت محيط زندگي مدرن مي-متحرك 

هنري است نظم يافته و تخصيص يافته ، اين هنر، اش تعريف كنيمخواهيم آن را از طريق قراردادياگر ب. عمومي واقع شده است
همچنين بر ،  پيدا كرديتوان در محيط بيروناز جنبه دسترسي آن را به طور معمول مي. براي عموم و داراي ويژگي اشتراكي بودن

پايدارشان غيرتمام اين تعاريف به همان ميزان گستردگي. باشد مي قابل دريافت و ادراك استكه در آن واقع شدهريمبناي بست
بندي از تعاريف تواند جمعتعريفي كه به خوبي مي. هاي اين مقوله را ندارندباشند و هيچ كدام از آنها قابليت پوشش تمام جنبهمي

ي مشخص از هنر كه نصيب گروه خاصي از اگونه" :بيان شده است7لووژاوير مادرباشد توسط عمومي  هنرمفهوممختلف از 
لوو مادرزمينه تاريخ هنر عموميدر]. Maderuelo, 1994["مي باشدمعاصر نبوده و مكانش در فضاي باز شهريهنرشهروندان در
-رگراي معاص نه مانند هنر تخصص- توليد يك شاخه جديد از هنر كه مخاطبشمفهوم از نيمه قرن هفدهم " :كهكند تصريح مي
 نبوده و مستقل  مطرح يك سبكهنر عمومي به صورت.  وجود داشته استباشدميشهري مكانش فضاي بازشهروندان ومجموعه
عمومي در فضا را به صورت قرارگيري يك  هنرمفهوم8جين كريستوف آمان. "ها گسترش يافته استمصالح و مقياس، هااز فرم

از . كندبيان مي، عملكردي و گويا به آن شوداجتماعي و،  معاني زيباشناختيكه موجب اعطاي9عمل در يك زمينه همپوش
 آن 13بودن اشتراكيو12بودنمفيد ، 11توان به بازبودن بيان مي كند ميعمومي فضايدرمورد هنردر10آرماجاني كه خصيصه هايي

 دربه اين معني كه.]Armajani,1995[باشدميهنرز  ا14ييزدااسطورهتالش برايعمومي درهمچنين او اعتقاد دارد هنر. اشاره كرد
همچنين او بر اين عقيده . كندبازي مي راينقش ضعيف ادراك آن از طرف عموم  در اثر هنري سازندهياسطوره، هنرعموميبحث 

 به بلكه، بنا نهاده نشده، ن استاز زندگي روزمره انساكه قصدش جدايي هنر، هعمومي بر مبنا و پايه فلسفكند كه هنرپافشاري مي
 به دنبال گشودن زواياي جديدي اين هنر، هاي مشتركهانگارمبناي بعضي متقابل با عموم برعمومي بر نوعي اثرهنردليل اتكاي 
. را مشاهده كردتوان از آن زوايا ساختار اجتماعي هنراست كه مي

؟ ردعمومي ادراك كتوان به عنوان هنرچه چيزي را مي
15پسندعامهبعضي از مظاهر هنر . ها و وقايع باشد فعاليتاز وسيعي از عوامل مختلف تواند به معناي محدودهعمومي ميهنر

 :اين حيطه مورد توجه قرار گيرد از اين جهت كه درتواندمي
.  بزنيمهان آتوانيم برچسب هنر را بههاي پرمعنايي هستند بنابراين ميفعاليت•
. افتند صحنه عمومي اتفاق ميدرد توجه عموم بوده و مور•
 با يك  همه اينهااما، به وسيله يك شخصشوند و بعضي ديگرآنها به وسيله منابع عمومي سرمايه گذاري ميبعضي از•

. دنشو فعاليت عمومي نمودار مي قالبهدف روشن در
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 :يمگسترش دهرا در موارد زير هنر عمومي  مفهومتوانيمما مي

وقايع•
كارهاي برجسته و شاهكارها •
هافعاليت•
نوع تظاهر هنر نمايشي هر•
قي يموس هنر نوع تظاهرهر•
. 17پرمعني و 16انههاي خالقو در كل تمام فعاليت•

 به موضوعاتي كه به صورت دائمي در فضاي عمومي قرار گرفته بيشترشدهعمومي صحبت  زماني كه در مورد هنرالبته معموالً
. شودرجوع مي

. بندي براي هنر عمومي دائمي به صورت زير بيان شده استترين دستهاصلي

هاي تاريخييادمان
تواند از يك شهر بزرگ تا يك محله كه اين جامعه مي،  باشديك جامعه يا موضوعي كه گوياي تاريخ برجسته نماتساخ، ءهرشي

. تغيير كند

هاي ويژه ساختمان
متفاوت از ، ملحق به آنهاشناختي  زيباهايارزش. 3به فرد بودنرصحنم. 2)خراش هامانند آسمان (مقياس. 1 : للينهايي كه به دآ

. كنندنمايي ميها در شهر خودساختمانديگر

هايادگاري
. د شهر باشندافراد مهم و حقايقي در مور، نمادها، تصاويرورآي كه ياديهاهساختآبنماها و، هامجسمه

اتتزئين
. اندشهر قرار گرفتهكه در جهت اصالح منظرشهري درييهاوارهف وهامجسمه

عناصر مبلمان شهري 
هاي زير سطح كيفي محيط شهري براي پاسخ به نيازهاي شهروندان است كه داراي جهت گيريءارتقاترين وظيفه اين عناصرمهم
 :باشندمي

دارندهمانعتي و بازهاي مدر جهت فعاليت•
فضاي عموميدهي به حركت در جهت نظمدر•
شهرشهروندان ازدر جهت ايجاد احساس بهتر•
معماري منظربه عناصردهيتمنظور جهه ب•

 عموميمكان
اال پرشده  ذكر شده بوسيله عناصره مكاني براي رويارويي عمومي كه ب، عرصه شهرنشينيگوهر، هابين ساختمان18خالي پرشده

به اين معني كه مكاني كه ، پذير است نيز امكان"مكان به عنوان يك اثر هنري"بايد توجه داشت كه ايجاد حس قدرتمند . است
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تواند به عنوان يك اثر هنري به حساب به خودي خود مي، ها را تحت تأثير قرار دهدارتقاء تبادل فرهنگي را باعث شده و بسط آگاهي
. ]Worth, 2003[آيد

 محيط ارتباط ا به عنوان هنري كه به نزديكي ب"هنر محيطي"، هنري كه با فضاي شهري تلفيق شده استن به عنوا"هنرشهري"
درهاي مختلفي از هنر عمومي هستند كه گونه، هاي روستايي پيدا كنيممحيطوهاباغتوانيم دركه ما مي" منظرهنر در"يا، يافته
كدام اما هر. استطور مشخصي متفاوت ه ب، عموم بنياد نهاده خواهد شد كه با محيط وايو رابطهملكرد هنراين موارد عكدام ازهر
پويايي و بايد عمومي را ترين ويژگي هنر مهمزيرا، د شدنخواه تبديل  يك زمينهبصري قسمتي از فرهنگ  در طول زمان بهنها آاز

. ]Casanovas , 1995 [ماندگاري آن دانست

فضاي در، هنري قسمتي از بافت شهري استيا اثرآ بستگي به اين دارد كه يشهرفضاي يك هنري درجه به قرارگيري كارتو
هنر عمومي در زمينه شهري باعث . گرفته باشد قرارييك زمينه شهرمستقلي درمعماري داخل يا خارجي واقع شده يا اينكه به طور

ي هنراثر. اي از شهر مي شودادماندني در فضاهاي عمومي و تشكيل و تقويت تصوير ويژهيهاي قابل شناخت و بهايجاد عالمت
ري وبصباعث باال رفتن كيفيت نمايي كند يا اينكه با كيفيت فضايي خودمحيط شهري خود درءتواند به صورت يك شيمي

يعني تبديل فضاي شهري به ان براي هنراين امك. كندليبد ت19يشهر را به مكان شهرياحساسي محيط شهري شده و فضاي 
در حال حاضر توجه به . بستگي داردن نيز آبه ابعاد فيزيكي، اد اجتماعي و محيطي زمينهبع ا وابستگي بهمكان شهري به اندازه
ين فرد وارتباط ببه اين معني كه ، اي به خود گرفته استكشورهاي توسعه يافته روند فزاينده شهري دريهاشرايط خرده محيط

. اصالح شودتقويت و، هاي انسانيمحيطهاي ناشي از رشد تكنولوژي درعدم تعادلگيري ازجهت جلو بايد درشفصلالزمينه ب

اثر يك ازر عمومي بايد فراتاز اين رو هنر. جهت ايجاد يك فرهنگ باالي انساني مورد استفاده قرارگيرد دردتوانفضاي عمومي مي
 فضايي محيط و كيفيت در جهت اصالح ايعهده گرفتن وظيفه بر بامورد بررسي قرار گرفته و، افتد اتفاق مي بازفضاي درهنري كه

. شودبررسي ترتر و راحت انسانيهاييايجاد محيط محيطي در- اصالحات رفتاري و اجتماعيه ن رآاز 
 :كهست گونه بيان شده ااينوسيله مايلسه هنر در فضاي عمومي بتأثيرات 

. دهد شور و احساس مي، مكانبههنر عمومي . 1
. كند و آنها را با مكان درگير ميدوشمردم استفاده كننده از مكان ميباعث ايجاد تعهد در. 2
. كندارائه مي20انگيزو تخيلكارهاي پرپندارازمدلي . 3
]. Miles,1994 [ي كمك مي كندرشه21سازيزندهبه باز. 4

" فراتر از يك مجسمه استعامليكه اي نشانه، به عهده گيرد را در منظر 22اي نشانهنقشعمومي بايد هنر"ظر مايلس از ن
]Miles,1994. [

ظهور هنر در فضاي عمومي    
رات اجتماعي ها و امكانات در زندگي عمومي مانند ديگر تغييعمومي به دنبال تغيير در موقعيت هنرمفهومحال حاضر تغييراتي در در

.  گسترش يافته استش نيزعملكردهاي و هافرم،  كرده اين هنر رشدمفهوم و در نتيجهبه وجود آمده است

كمك به احياء ، شهري منظر بهبود،  يادآوري خاطرات :از جملهباشد داراي كاربردهاي گوناگوني مي در فضاهاي عموميعموميهنر
هاي  به سياستگوييبخشي به جامعه و پاسخهويت، كمك به احياء فرهنگي و هنري، يگذاراقتصاد در خالل توريسم و سرمايه

عمومي بايد براي مردم و با هنرها اين است كه اما تفكر و مفهوم محوري در تمامي اين زمينه.  كيفيت زندگي شهري ارتقاءعمومي
]. Remesar, 2001[مردم باشد

چگونگي پديد آمدن هنرعمومي در فضاي  در مورد را به سمت سوال ذهن شهري ناگزيرفضايعمومي و تلفيق آن درهنرتفكر در
 فضاي عموميعمومي براي شهروندان به وجود آمده و دراين حقيقت كه هنر. كندشهري يا هر فضاي عمومي ديگري هدايت مي
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اما . به حساب آوردعمومي  هنرتوان را مي عموميدر فضايهاي مستقررالزاماً به اين معني نيست كه همه هن، قرار گرفته است
 اين اين موضوع را به23گويليوكارلوآرگان. نمايدميممكن عملي غيرهاي قاطع در اين رابطه به طوررتالش براي برگزيدن معيا

ده شود وتواند اثر هنري نامي در يك زمان هم ميءشود كه يك شي در وضعيت فرهنگي حاضر گفته مي : كهكندصورت روشن مي
 بر دخالت ديدگاه و آرگانتأكيد .  استكننده و كافيتعيينحتي بيننده در اين زمينه ديدگاه و نيت و منش دروني هنرمند و، هم نه

كار بررسي چگونگي ظهور هنرعمومي را باز هم ، عموميي هنربندي يك اثر در حيطهنيت سازنده و حتي بيننده اثر هنري بر دسته
بندي عوامل مؤثر در در تالش براي حل اين مشكل و تدوين چارچوبي به منظور درك و دسته24وانادني كار. دكنتر ميمشكل

 :پردازدبه صورت زير به عوامل توليد آن ميپيدايش هنر عمومي 

هنريكار= بودجه +  ضوابط عملياتي + زمان +  مكان +  كميسيون 

. شودعمومي ايجاد ميسسات خصوصي وؤكميسيون به وسيله م. 1
. يك محل طبيعيموقعيت دقيق ممكن است هم در يك منطقه شهري باشد و هم در. 2
كه به يك واقعه مشخص وابسته است دارد يا به صورت دائمي ، موقع تعيين زمان بايد مشخص شود كه آيا كار يك دوره محدود. 3

. تهيه و تحقق بخشيدن به كار نياز داردهمچنين بايد مشخص شود كه هنرمند چقدر زمان براي . است
ن چيست؟  آترين استفادهبراي چه هدفي كميسيون ايجاد شده است و مناسب. 4
چه ابزار مالي در دسترس هنرمند قرار خواهد گرفت؟. 5

هدف هنر عمومي را دعوت ، پردازدمي ميدني كاراوان به عنوان يكي از هنرمنداني كه به طراحي و ساخت مجسمه در فضاهاي عمو
 :كندخاطرات و به طور كلي خودشان معرفي مي، مصالح، مردم به مراوده و ايجاد ارتباط با محيط

. كنمو با وسواس زياد تمام مراحل كار را از ابتدا تا انتها دنبال مي، هااز ريشه، من سعي خود را مي كنم كه از سرمنشأها شروع كنم"
پس از تقبل . ماننداند باقي ميكه در آنها ايجاد شدههاييورد دليل اين است كه كارهاي من تنها به واسطه و براي مكانهمين م

در ديدگاه . با محيط موجود شروع كنم، نه در مورد فرم ها و نه در مورد مصالح، گونه پيش مفهوم ذهنيكنم بدون هيچسعي مي، كار
شامل مصالح واقعي ، شودكار من در محل شامل عناصر و عوامل آشكار و نهان مي. يگري برتري نداردمن هيچ فرم يا مصالحي بر د

اول با پاشيدن ، ام با سرآغازها شروع كنممن اغلب سعي كرده. هاي فردي و تاريخيو عناصر غير ملموس از قبيل خاطرات و آگاهي
هنرمند در يك زمان هم كار هنري را هدايت ، ي پيچيده و عجيبي استالقانهفرآيند خ، اين. ها و با مشاهده مراحل رشد آنهادانه
كنم به كاري را كه من آغاز مي. گيرددهد و در مقابل از آن جهت مياو به كار جهت مي، شود وسيله آن هدايت ميكند و هم بهمي

] .Remesar, 2001[" مردم استساختن براي، هدف من. يابدوسيله مردم و جامعه به مثابه يك كل پايان مي

توان از هاي مشترك جامعه و توليد اين هنر براي مردم را ميبنابراين دو عامل اساسي يعني اتكاي هنر عمومي بر انگاره
. كنندهايي دانست كه مرز بين هنر عمومي و هنري كه صرفاً در فضاي بيروني اتفاق افتاده است را مشخص ميمشخصه

هنر عموميارزيابي 
در بررسي امكان ارزشيابي . كنندعمومي را قبول نمي هنريارذگابي و قيمتييند ارزآفر، باشندارتباط ميهنر در كه باافرادياغلب 

ما و.. . استيمورد معنبلكه در، تي نيست زش وتوجه كرد كه زيباشناسي سوالي در مورد زيباييرگانآبايد به اين گفته هنر عمومي 
عمومي تالش كنيم براي ارزيابي هنريمانوتبنابراين ما مي، ندگيري و تجزيه و تحليل قابل اندازهانيدانيم كه معبي ميبه خو

]Argan, 1983[.

براي به نمايش اين صورت اين فضا محليزيرا در، ر هنري نيست آثااشتنذموزه يا گالري براي به نمايش گيك فضاي عمومي 
فرهنگي يك ـ اد اجتماعيبع و اخاطرات، اشتن افتخاراتذبه نمايش گاي  فضايي برنه، خواهد بودفتخارات يك فرد اشتن توانايي و اذگ

براي ارزيابين دسته از قواعد كه آبا به كلي، قرار داده شده است"مكانعمومي دررنه"قواعدي كه براي ارزيابي بنابراين . جامعه
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در مورد ارزيابي  ] Remesar,2001 [ معيارهايي كه توسط رمسار1در جدول . متفاوت است، دنباشيك نمايشگاه مدرن مورد نياز مي
. هنر عمومي پيشنهاد شده ارائه شده است

)(Remesar, 2001 هنر عمومي در مكان  ارزشيابي شاخصه هاي-1جدول 

مشي براي راستاي ارتقاء كيفيت محيطي با ايجاد خط مختلف جهان در در نقاطمتعدديشهرهاي ريزان در برنامههاي اخير سالدر
اري ذگ شروع به سياستهاي آن براي ساخت محيط هاي انسانيگيري از قابليت در فضاي شهري و بهرهعموميهنرظهور 
ن ست هو بخشچارچوب تعريف شده دربهها اين نمونهاهداف و ابزارهاي مورد استفاده در، راستاي استفاده از تجربياتدر. اندنموده

. شده استاشاره مختصري 

نمونه موردي
25هريس/ تنسهودر بخش هنر عمومياهداف كالن و اهداف خرد، موريتأچارچوب م

26 مامورت

وشهرتصويرن ره بهبود بخشيدن به كل كيفيت زندگي و آازطراحي وون از طريق هنرستهو بصري محيط شهرء كيفيتارتقا
.  و بازديدكنندگاننجذب شهروندا

27اهداف كالن

. سيهر/ ن ستزمينه شهري بخش هوعمومي با باالترين كيفيت درطراحي و هنر ازتصويري كاملايجاد 
.  جامعويند بازآيك فرسازي درهبراي پيادي ساختار متعادل واتجهت اقدام يك چارچوب درتدوين

. كند اجتماعي را تسهيل ميملتعا ارتباطي كهگسترش ابزار
. هاي زيرساختيهپروژگذاري دولتي و خصوصي دركمك به سرمايه
28ضوابط عملياتي

. كند ميترجمهتر چه وسيعهرعمومي راهنرهاي طراحي شهري وكه فرصتباز وفراگيرريزي يند برنامهآطريق يك فراز
. ينهادهاي عملكرددرجستاروقيقات حاضرارزيابي تح، هاي موجودپيمايش وضعيت و برنامه

. موجوداقدامات اوليه گسترش برنامه چارچوبي به عنوان امتزاج  
. اريذگاختيارات قانوناري وذگمكانيسم سرمايه،  رهبرهايپروژهي كاتاليزورها شامل هتنظيم كردن تعداد متنا

پارامترهاي ارزيابي
هاشاخص

، اميت، تمموجوديت مستقل، تمايزهويت
استقالل از زمينه

مصالح، فرم، مقياس، شكل، رنگساختار

معنا

، مفيد بودن،عملكردي بودن
 داشتن تمناسب، قابل شناسايي بودن

يكپارچه بودن، با زمينه
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. سازي هماهنگبراي پيادهپيشنهاد يك ساختار

ريزي مبتني بربراي برنامهثرؤتواند به عنوان يك ابزار ماي كه ميرايانه30تعاملييك قالب ه گيري ازربه، 29احد زبانيتوليد يك و
. گرفته شودجامعه به كار

 نتيجه گيري 
يدي براي هاي مختلف زندگي بشر طيفي از اشكال مختلف به خود گرفته است و در تمام طول تاريخ هنرمندان ميل شدهنر در دوره

اند و اين موضوع زماني با موفقيت به دست آمده است كه كار هنري با درگير شدن با زمينه كالبدي و ذهني جامعه از خود نشان داده
هاي مختلفي  و شكلهامي تواند به صورتعموميهنر. يك مكان يا واقعه خاص پيوند خورده و هنر عمومي را به وجود آورده است

در ... هاي مخابراتي وبرج، هاپل، هاساختمان،  فضاهاي عموميمبلمان، هانقاشي، 31ديوارنماها، هاي بزرگ و كوچك مجسمهاز قبيل
لحاظ شوند اما بعضي 32ادمانيتوانند به صورت بناهاي ياين ميان بعضي از اين اشكال هنري مياما در. شود پديدارفضاهاي عمومي

. اين خاصيت را ندارندديگر

خاطرات عموم و ، هنر عمومي كه در حد اعالي خود33گراييزمينه، ار جذابيت هاي ايجاد شده در فضاي عموميدر كن
 قوتي به يتواند نقطهمي، كنداي براي توليد كار هنري معرفي ميكنندگان فضا را جزئي از مصالح و در عين حال زمينهاستفاده

فضاهاي عمومي و شهري منتج از 34پردازد و بي همتاييبر آن به تحكيم هويت بومي جامعه ميحساب آيد كه هنر عمومي با اتكاء 
اتكاي هنر عمومي بر نوعي اثر متقابل با عموم جامعه بر . كننده از اين فضاها را تضمين كندهويت بومي و سنت هاي مردم استفاده

سازي جامعه و روابط ها و تالش براي باززندههت احياي اين انگارههاي مشترك اجتماعي فرصتي بسيار مناسب جمبناي بعضي انگاره
نياز به محيط هاي انساني و پرجنب وجوش در شهرهاي شلوغ و پرازدحام امروزي نيازي است كه فكر . دهداجتماعي را به دست مي

اي نه چندان در گذشته. ل كرده استريزان و سياستگذاران شهري را به خود مشغوبرنامه، تمامي مسئولين شهري از قبيل طراحان
ريزي خاصي و تنها بر اساس نيازها و خالقيت دخالت هنر عمومي در ايجاد شهرهاي با هويت و زنده بدون هيچ برنامه، دور

ا اما در مادرشهرها وكالن شهرهاي پرجمعيت امروزي استفاده از اين شيوه به خاطر كثرت جمعيت نه تنه. گرفتشهروندان انجام مي
نمايد كه طراحان و رو الزم مياز اين. تواند باعث ازدحام و آشفتگي منظر شهري شودبلكه به فرض امكان مي، نمايدغير ممكن مي

، هايي باز به منظور شركت هنرمندان در ايجاد محيط هاي شهري مناسبمشيها و خطريزان شهري با ايجاد و تعريف سياستبرنامه
. جاد محيط هاي انساني در قالب تعاريفي روشن و سازمان يافته از هنر عمومي سامان بخشندبه مشاركت عمومي در اي
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پي نوشت 
1.Public

2.Symbolism

3.Globalization

4.Supportive

5.Democratic

6.Meaningful

7.Javier Maderuelo

8.Jean-Christophe Ammann

9.Overlapped context

10.Siah Armajani

11.Open

12.Useful

13.Common

14.De-myth

15.Popular Art

16.Creative

17.Expressive

18.Filled emptiness

19.Urban place

20.Imaginative

21.Regeneration

22.Landmark

23.Giulio Carlo Argan

24.Dani Karavan

25.Houston/Harris

26.Mission

27.Goals

28.Objectives

29.Language module

30.Interactive

31.Murals

32.Monuments

33.Contextualism

34.Uniqueness
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