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چکیده
این هنر گویاي تاریخ و تحوالت شهرهاست که دامنه آن از . شودیکی از عناصر مهم در شهرها محسو میPublıc Artهنر مردمی 

تأثیر این هنر در زمینه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی .گیرددر بر میراهاي در مقیاس شهرهاي میادین تا ساختمانمجسمه
ها و فضاهاي شهري به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این پدیده درگیر شهروندان روزمره در ساختمان.شهر امري انکار ناپذیر است

.گیردها تحت تأثیر قرار میشوند و به صورت ناخودآگاه ذهن و روان آنمی
یک المان شهري به عنوان هنر مردمی، از لحاظ کیفی تأثیر بسزایی در پویایی و یا ایستایی فضاهاي شهري دارد و باعث استقبال یا عدم 

همچنین به عنوان یک هنر مردمی، تأثیر مضاعفی در ارتقاي زیبایی شناسی مردم و تقویت ابعاد .شوداستقبال شهروندان از آن فضا می
این .تر داشتندشهرهاي ایرانی در گذشته نسبت به امروز به این پدیده نگاهی حساس.خود دارد، اجتماعی بافت پیراموناقتصادي

. کرد که با جهان بینی مردم آن زمان سازگاري داشتعناصر در فضاهاي شهري از بعد بصري تابلویی را در ذهن انسان تداعی می
باعث عدم توازن در فضاهاي شهري شده است و نه تنها باعث هماهنگی و ارتقا کیفی ،صر مهم شهريمتأسفانه امروزه عدم توجه به این عن

هاي مختلف هنرهاي مردمی و نقش این هنر در در این مقاله گونه. کندبلکه فضاهاي شهري را دچار اغتشاش می،فضاهاي شهري نشده است
.هایی جهت خلق و استقرار و مکانیابی این هنر ارائه گردیدرالعملشد و معیارها و دستوفضاهاي شهري و منظر شهري بررسی

هنر مردمی در فضاي شهري : 1تصویر شماره 

www.shahrsazionline.com



فرضیه
اجتماعی، اقتصادي آن هم موثر طرافش بر ابعاد فرهنگی،ي زیبا شناختی محیط اهاتیفیکهنر مردمی عالوه بر ارتقاي 

.بسزایی بر یکپارچگی فضاي شهري و ارتقاي هویت و حس مکان در این گونه فضاها داشته باشدریتأثتواندیماست و 

هنر مردمی چیست؟
اي که با منظور خاصی براي استقرار در قلمرو عمومیبه آثار هنريبه درستی Publıc Artواژه هنر مردمی 

راي هر هنري که در فضاي عمومی به نمایش گذاشته شده از جمله این واژه گاهی ب. کنداشاره میاند،واجراشدهریزيبرنامه
. رودبکار میهاي در دسترس عموم نیزساختمان

2شمارهتصویر

اي هاي عمومی ساخته شده و آثار هنريهنر مردمی با هنري که براي نمایش داده شدن در موزه، گالري، سایت یا مکان
:شوند سه تفاوت اصلی دارد وري میجمع آ کلکسیونرهاکه توسط افراد 

شود و جامعه نقش غیر قابل انکاري در انتخا هنرمند، اثر هنري و محل این هنر توسط فرایندي کامالً مردمی ایجاد می
.قرارگیري آن دارد

.گیردسرمایه گذاري براي خلق آثار هنري با استفاده از ثروت عمومی صورت می
 : Longevity Sense ofحس ماندگاري 
ها با گذشت ها و گالريآثار هنري در موزه

روند، ولی شوند و بفروش میزمان برداشته می
هنر مردمی توسط حقوق هنرمندان بصري 

شود و براي ایجاد تغییر در حمایت می
. موقعیت آن باید مراحل اداري طی شود

20اي بینهمچنین اثر هنري براي طول دوره
.ودشسال طراحی می50تا 

3تصویر شماره 

1:در مفهوم کلی هنر مردمی به انواع کارهاي هنري زیر اشاره دارد

1 - http://www.pps.org/Public Art An Introduction  Project for Public Spaces



4تصویر شماره 

ها،هنر انتزاعی،هیکل بر، نقش برجسته، هنرهاي سیار، کارهاي الکترونیکی، نورپردازي، تمثیلسازي تمامپیکره: مجسمه
.را تأمین کندتراشی؛ از مصالحی شکل گرفته تا دوام پروژه

...شامل حکاکی، نقاشی روي دیوار، :معرقموزائیک
هاي آبیها و المانفواره

.گري،بافت،نساجی، چو، آهن و پالستیک و شیشه کاري منقوش و آثار کامپیوتري کالژ، عکاسیسفال:زیباهنرهاي
الحاقاتتأسیسات 

هنرهاي محیطی و عملیات خاکی
.ش یا عملکردي که توسط هنرمند طراحی شده باشدعناصر دکوري، نمای

هاهاي دیواري و طراحینقاشی
بناهاي یادبود و آثار تاریخی

تواند براي ایجاد یک جزء از تواند هنر دائمی یا موقت باشد؛ مینتیجه می. هاي مختلفی وجود دارندهنرهاي مردمی در فرم
تواند از یک خالق با بیانی منفرد استفاده کند، یا از چند هنرمند قل باشد؛ میوجود آمده باشد یا یک کار مستمکانی خاص به

محیط براي ریزي شده یا براي داخل ساختمان برنامههنري باشد که تواندمی؛ یا منتج شده باشدهاي متعدديبا دیدگاه
. باشدریزي شده و در معرض محیط طبیعی برنامهخارجی

نسخه از 200یا بیش از  نقاشی ،مجسمه آید، اگر منحصر به فرد نباشدمردمی به حسا نمیمعموالً یک کار هنري، هنر
هاي نا محدود، آثار تزئینی در مجموع آثار چاپ شده، تولیدات انبوه و چاپ. هابراي هنرهاي زیبا و عکس آن چاپ شده باشد 

ند عالئم و تابلوهاي بزرگ و رنگی تا هنگامی که توسط یک و یادبود و عناصر عملکردي و معماري و عناصر هدایت کننده مان
. آیدنمینشده باشد جزو هنرهاي مردمی به حسا هنرمند تولید

هاي مختلف هنرهاي مردمیگونه
هاي متفاوتی توان به گونههاي مختلفی که دارند میهنرهاي مردمی را از لحاظ ویژگی

:دکی در فرآیند انجام دارندهاي اندسته بندي نمود که هرکدام تفاوت

تاریخیزیباشناختیعملکردي



تاریخیزیباشناختیعملکردي
5تصویر شماره 

تقسیم بندي کرد که تاریخی، زیبا شناختی و عملکردي توان به سه گروه بندي دیگر هنرهاي مردمی را میدر یک دسته
2.شودمیاي از هر کدام در تصویر مشاهده نمونه

نقش هنر مردمی
تواند به نتایج زیر هنر مردمی در تعامل با محیط طبیعی و ساخته شده و در ارتباط با مردم محلی است و از این طریق می

:دست یابد
اي خلق حس تمایز محلی یا منطقهCreating a sense of local or regional distinctiveness : هنر مردمی با تمرکز

فرد آن مکان به تقویت هویت فرهنگی و هاي فرهنگی منحصر بههاي موقعیت قراگیریش از جمله ویژگییژگیبر و
.پردازدهاي اجتماعی میارزش
ارتقاء محیط مصنوع و طبیعیEnhancing the built and natural environment: آثاري که به شهروندان اجازه لذت

بنابراین آثاري که با . دهند، در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی تأثیر دارندعی را میبردن و تأثیر پذیري از محیط طبی
.کننددهند و خلق مکان میمعماري و طراحی شهري امتزاج دارند معنا و شخصیت خاصی به محیط محلی می

 بهبود فرهنگ جامعهDeveloping community culture : هنرهایی که در ارتباط با مردم محلی هستند
جریان طراحی و اجرا مشارکت داشته باشد هنگامی که جامعه در. کنندایجاد مینوعی احساس هویت اجتماعی

.وحدت اجتماعی نتیجه ارزشمندي از این فرآیند خواهد بود
تجلیل از تنوع فرهنگیCelebrating the diversity of cultures :هاي با بکارگیري هنرمندانی که فرهنگ

.توان تنوع فرهنگی ایجاد کرددهند، میخلق اثر دخالت میمختلف را در
کمک به تقویت اقتصاد محلیContributing to a strong local economy هنگامی که رابطه محکمی بین

توانند نقش مهمی در هنرهاي مردمی می. تولیدات صنعتی، هویت فرهنگی و رشد اقتصادي وجود داشته باشد
تواند به احیاي فضاهاي تجاري و هنر مردمی می. هاي تجاري بازي کنددي مراکز شهري و محیطارتقاي نقش اقتصا

در ضمن خلق یک اثر هنري . هاي اقتصادي کمک کندپذیر براي فعالیتهاي دلتقویت حضور مردم و ایجاد مکان
.اشتغال زایی داشته باشد.. . تواند براي هنرمند، طراح و سازنده اثر ومی

معنويخالقیت ارتقاAffirming the creative spirit : نقش هنر به عنوان ابزار قدرتمند فرهنگی که
.3تواند دید ما به دنیاي پیرامون را تغییر بدهد، غیر قابل انکار استمی

تأثیر هنر مردمی بر فضاهاي شهري
هاي شهري، داراي پویایی است و تأثیر مهمی یطمردم به عنوان استفاده کنندگان از مح سبک زندگینیازها و احتیاجات

براي ایجاد سرزندگی بیشتر در . امروزه، سرزندگی عنصر مهمی براي اعتبار محیط شهري است. در نحوه استفاده از فضا دارد

2- http://www.pps.org/ Design and Review Criteria for Public Art  Project for Public Spaces
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ترین هنر مهمها الزامی است،هاي گوناگون و با استفاده از انواع نوآوريهاي احیا و نوسازي در مقیاسهاي شهري، پروژهمحیط
.بردن ارزش محیط و کیفیت زندگی قلمداد شودتواند به عنوان راهی براي باالهنر می. عنصر در این مقوله است

منظم، ایجاد مداخله الزم در تواند هم زمان چندین هدف را مانند ایجاد لذت براي مردم، ایجاد محیطیهنر مردمی می
. برآورده کنددیواري و ایجاد اعتبار و شهرت براي محله هاينقاشی، استفاده از هاساختماننماهاي خسته کننده وبی معنی 

هاي متنوعی دارند و در تقویت روابط اجتماعی، خلق تجربیات زیبا هاي هنرمندانه در فضاهاي باز عمومی ویژگیفعالیت
هاي هنرمندانه بر کیفیت ري و فعالیتتأثیر آثار هن. کنندشناختی و ایجاد اثرات محیطی در ذهن مردم ایفاي نقش می

: هاي زیر مورد بررسی قرار بگیردتواند در مقولهفضاهاي شهري می
هویت 

ها را ایجاد هویت در یک محیط مسکونی به یک نیاز در دنیاي در حال جهانی شدن تبدیل شده است تا تفاوت مکان
ها، فضاهاي باز شهري را متفاوت، خاص و جذا ت گاههنر به عنوان یک عامل اصلی هویت بخش به سکون. تقویت کند

کند و روشی براي معنی دادن به فضا خلق میاجتماعی و فرهنگی را منعکس هايویژگیکند،حس مکان ایجاد میکند،می
.کندمی

هنري در ذهن مردم فرد بودن مکان را به واسطه اثر تواند به عنوان نمادي براي شهرها بکار رود و منحصر بهاثر هنري می
.منجر شود مانند مجسمه آزادي در نیویورك و طاق پیروزي در پاریس

ریزي و طراحی فضاهاي شهري باید تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد و جهت ایجاد هویت، فرآیند برنامه
ها باید چشم انداز شهر و ساکنان آن را همچنین فضاهاي باز شهري و ساختمان.هاي آینده منطقه را مد نظر قرار بدهدتوسعه

اي که بتواند معرف شهر دهد، ویژگیهنر مردمی به جامعه هویت می.فرد ایجاد کنندمنعکس و هویتی مستقل و منحصر به
.هاي شهري حس مکان بخشدباشد و به محیط

ارتباط اجتماعی
 ي هنريهادر فضاهاي شهري، فعالیت. افتدیا اتفاق میسهم جامعه در هنر با تغییر فهم ما از هنر و تغییر دید به دن

این . کنداند تعامل مؤثرتري برقرار میبا مردمی که اهمیت ارتباطات اجتماعی را درك کرده ها، رویدادهاها، کارناوالفستیوال
.کنندها در گرد هم آوردن مردم، خلق همبستگی و افزایش تجار مشترك و ارتباطات متقابل نقش موثري ایفا میفعالیت

تداوم فرهنگی
. باشدهاي مسکونی می، کمبود سرزندگی و پویایی زندگی شهري در محیط21اساسی در مورد فضاهاي شهري قرن انتقاد

.هاي فرهنگی یا عدم اهمیت اجتماعات باشدتواند در نتیجه کاهش فعالیتاین مهم می
فرهنگ . اختار اجتماعی داردهنر به مثابه بازتا مستقیم فرهنگ و مؤلفه هاي آن، اهمیت غیر قابل انکاري در توسعه س

هنر در برخی مالحظات، پیامد تغییر شکل فرهنگ به . گذاردهاي قابل لمس آن به نمایش میخود را از طریق هنر و عینیت
.اشکال قابل استفاده است

ین هنر، با ا. هاي فرهنگی سروکار داردفرآیندهاي هنرهاي کالسیک مجزاست و با انواع پدیدههنر مردمی، از رویکردها و
به مردم در مورد رویدادهاي زمان با تعریف شهر،هاست، همهاي تاریخی که بازتا مردم و امر واقع بر آنها و یادمانمجسمه

.کندشان تشویق میها را به فکر کردن در مورد گذشتهدهد و آنمهم در تاریخشان آگاهی می

تجربیات زیبا شناختی
هاي شهري به مثابه عنصر مهمی که نیازهاي زیبایی شناختی افراد را در نظر دارد، تواناییاستفاده از هنر در فضاهاي

هایی که به لحاظ زیبایی شناختی از کیفیت باالیی برخوردارند و براي محیط. دهدها را افزایش میهاي آنخالقانه و انگیزه
.باشندگذارند، حائز اهمیت مین نیز احترام میکنند و به نیازهاي استفاده کنندگامردم ساکن ایجاد انگیزه می



فواید اقتصادي
هاي شهري شمار زیادي از مردم را به شهر ها در محیطها و کارناوالهاي هنر مردمی، فستیوالواضح است که فعالیت

در .رودمیشماراز مشارکت اقتصادي هنر براي شهر بهايشدهنمونه شناختهAnimals on Paradeپروژه.کندجذ می
500شیکاگو دیدن کردند وگذشته ازمیلیون توریست بیش ازدوماه،3مدت زمان نمایش این اثر در شیکاگو، در طول

چهارتاسهنمایشگاه مشابهی در نیویورك جمعیت توریست را.، غذا، خرید و بازدید پرداخت کردندکانمیلیون دالر براي اس
هايسازمانمد نیز برايآمیلیون دالر دریکمد مستقیم، بالغ برآمیلیارد دالر دریکضمن ایجادمیلیون نفر افزایش داد و

. آوردوجودبهخیریه 

معیارهاي بررسی و طراحی هنرهاي مردمی
یابی به اهداف مورد نظر در ایجاد هنر مردمی همچنین براي تأثیرگذاري هر چه بیشتر بر عوامل ذکر شده از براي دست

:ها عبارتند ازترین آنتداي شروع طراحی تا اجراي یک اثر هنر مردمی معیارها و اصولی باید مد نظر قرارگیرد که عمدهاب
هاي اطراف یا شهر، فرهنگ و مردم ارتباط موثري برقرار کنداثر به عنوان یک جزء با ساختمان.
رایط الزم حفاظت و نگهداري از آن در محیط اثر براي نمایش خارجی مناسب باشد به این معنی که احتیاجات و ش

.بیرونی لحاظ شده باشد
ارتباط موثري فضاي شهرياثر با محوطه قرارگیري و جامعه میزبان، مخصوصاً در رابطه با ارتقا عملکرد و کیفیت

.داشته باشد
تناسب داشته باشدمقیاس اثر هنري با محیط قرارگیري آن.

ها در مسیري که منجر به ارتقا کیفیت یع عادالنه هنر مردمی در شهر، و قرارگیري آنهمچنین براي اطمینان از توز
:در آن به نمایش درآید باید داراي خصوصیات زیر باشدتواندفضاهاي شهري شود، فضاهایی که هنر مردمی می

 هاي شهر باشدو جزیی از شبکه راهرا تحمل کند سطح باالي ترافیک پیاده.
داشته باشدو قابل رویت براي مردمدسترسی آسان.
کمک کندبه پیوستگی و فعال شدن محیط خود.
را ارتقا بخشدکلیت محیط عمومی و تجربه منظر خیابان توسط پیاده.
به خلق مکانی براي حضور جمع و فعالیت در محیط کمک کند.
ایجاد کندهایی براي محلهها و دروازهنشانه.

ابی هنر مردمیهاي مکان یدستورالعمل
. کندمکان مناسب براي اجراي یک هنر مردمی نقش انکار ناپذیري در ارتقاء فضا و همچنین اثر هنري یا بالعکس ایفا می

تواند ارزش هنري خود را مانند بسیاري از آثار هنري در شهر تهران، یک اثر هنري با قرارگیري در محیط نامناسب حتی می
الزم است قبل از طراحی و اجراي یک اثر هنري با در نظر گرفتن معیارهاي از این.تضعیف کنددست بدهد و فضا رانیز از

:شود مکان مناسب براي اثر انتخا شودمناسب که در ادامه اشاره می
مگرها را مسدود کند، نباید مانع جریان حرکت پیاده درون و بیرون ساختمان شود ها و ورودياثر هنري نباید روزنه

.اینکه این هدف جزئی از تجربه یا طراحی اثر باشد
قرار بگیردهایی که منظر طبیعی و ملزومات نگهداري و حفاظت آن مناسب نیستاثر نباید در مکان.
اثر باید جایی قرار بگیرد که بالفاصله رویت شود یا در مکانی قرار بگیرد که توسط بیشتر مردم قابل رویت باشد.
جزئیات و بیلبوردها هاي پرهاي اطراف یا نشانهمحیطی قرار بگیرد که در رقابت با مقیاس محیط، ساختماناثر باید در

.مضمحل نشود... و 
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نقطه کور براي  اثر باید در محیطی قرار بگیرد که ارزش محیط اطرافش را ارتقا بدهد یا حداقل آن را کاهش ندهد
. هاي غیر قانونی ایجاد نکندفعالیت

و فعالیت سطح باالي ترافیک پیاده اثر باید در محیطی قرار بگیرد که مشوق حضور مردم باشد یا در موقعیتی باشد که
.در جریان داشته باشد

تر کنداثر باید در محیطی قرار بگیرد که بطور موثر تجربه منظر خیابان و عابر پیاده را ارتقا بخشد و فعال.
:فضاي مورد نظر براي هنرهاي مردمی هستند عبارتند از هایی که در برگیرنده مکان

هاپارك
پالزاها
خیابانهاي ترافیکی یا سکوي وسططول مسیرها، جزیرهدر
هاپل
هایی که به عنوان مکان در ذهن شهروندان شکل گرفته استمحل .

یجاري شهر قرار بگیرند استثنائاتی نیز در ها در امالك داراي مالکیت یا استکه رایج و مرسوم است که پروژهدر حالی
.تواند حاصل شود صورت توافق طوالنی مدت با مالک می

ولی به هایی که جهت ایجاد یا استقرار هنر مردمی مناسب است شامل موارد زیر استاز طرفی در یک فضاي شهري مکان
:شودها محدود نمیآن

دیوارها
هاسقف
هاکف
هاپنجره
هالهراه پ
پلکان متحرك
هاها و خروجیورودي
پوشش بام

هنرهاي مردمی در ایران
شود و سپس کمبود هنرهاي مردمی در بررسی هنرهاي مردمی در کشور در وهله اول کمبود فضاهاي شهري احساس می

در بررسی . اف مورد نظر نیستنداند و یا جوابگوي اهدمعدود موارد موجود یا بدون هدف در محیط قرارگرفته. خوردبه چشم می
ها و عدم دالیل این امر عدم توجه به مکانیابی مناسب، عدم توجه به حضور مردم و دسترسی فیزیکی یا بصري مناسب آن

.توان نام بردتوجه به ذخایر فرهنگی و تاریخی را می
شود که در جزیره وسط خیابان قرار براي مثال در تصاویر پایین یک اثر هنري در خیابان خوردین تهران مشاهده می

همین امر و عدم . گیرد و تداخل سواره و پیاده نیز مشهود استگرفته است، در جایی که عبور و مرور پیاده به ندرت صورت می
م هاي سازگار باعث عدم موفقیت این اثر هنري شده است به طوري که این المان اصالً به چشقرار گیري در کنار سایر فعالیت

. آیدنمی
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گیرينتیجه
ها را که به خودي خود تواند بر گسستگی کالبد ساختماناگر هنر عمومی به اندازه کافی یادبودي و تاریخی باشد، می

راي بار محوري عمودي باشد تا به عنوان یک نشانه عمل کند و یک هنر باید دا. توانند فضا را در بر بگیرند، غلبه کندنمی
ها یک هنر هایی که نقطه دید انتهایی آناین اصول هم براي خیابان. طراحی باز داشته باشد تا فضا را در اطراف خود نگه دارد

ا یک هنر عمومی تعریف شود، قابل تواند بها میها و سایر فضاهاي شهري که مرکز آنتواند باشد و هم براي پاركعمومی می
. اجراست

رسد که هنر مردمی وراي اثر زیباشناختی به عنوان یک اثر هنري معناهاي با توجه به مطالب ذکر شده چنین به نظر می
ه در با بررسی آثار قرارگرفت. گذاردمتعددي را در خود دارد و تأثیر زیادي بر ابعاد اقتصادي و اجتماعی محیط اطراف خود می

توان با استفاده از معیارهاي ذکر شده براي طراحی، مکانیابی، هاي شهري کشورمان در کنار فرهنگ غنی کشورمان، میمحیط
اجرا و نگهداري اثر همچنین با بازنگري در معیارهاي موجود و تدوین اصول و معیارهاي مطلو و سازگار با شرایط اقتصادي، 

.سرزنده، یکپارچه و با کیفیت ایجاد و یا کیفیت فضاهاي شهري موجود را تقویت نموداجتماعی و محیطی، فضاهاي شهري 

نگارندگان: مأخذ. در باغ ايرانیهاآنو استفاده کارکردی هاگلمفهوم منادين  : ٦جدول 
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