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چکیده | هنر شهری ،رویدادی سیال در شهر است که مفهوم آن بهدنبال تغییرات
رفتارهای اجتماعی ،امکانات و حیات جمعی ،رشــد و متناســب با زمین ه خود ظهور
کرده و شــامل هنرهــای مختلفی مانند نمایش ،دیوارنگاری ،مجســمه و موســیقی
است .در فضاهای عمومی تهران معاصر انواع مختلف هنر شهری دیده میشود که
از این بین موسیقی ،اگرچه در دو مقیاس متفاوت خرد و کالن در شهر حضور دارد،
اما این هنر ،علیرغم تأثیرگذاری بر حیات جمعی شــهر ،در قیاس با ســایر هنرهای
شهری ،کمتر مورد توجه واقع شده است .به گونهای که صحنۀ کالبدی -فضایی
شــهر ،جایگاهی مناســب برای اجرای موسیقی ندارد .در راستای رسیدن به فضای
شــهری مناســب که بتواند زمینهای مناســب برای اجرای موســیقی خیابانی باشد،
این ســؤاالت مطرح میشــود که آیا در تمام نقاط شهر ،شرایط یکسانی برای اجرای
موســیقی خیابانی وجود دارد؟ مکانهایی که تبدیل به بســتر اجرای آن شــدهاند،
چه ویژگیهایی را شــامل میشــوند؟ ایــن مکانها ب ه همراه موســیقی خیابانی چه
تأثیــری بــر رفتــار اجتماعــی و فــردی رهگــذران دارنــد؟ مقالــه حاضــر بر آن اســت با
شناســایی موســیقی خیابانی ،به عنوان هنری مؤثر در شــهر ،جایگاه گمشــدۀ آن را
بازیابد تابخشی از حیات جمعی شهر به آن بازگردانده شود.
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واژگان کلیدی | فضای شهری ،موسیقی خیابانی ،معیارهای مکانی ،حیات جمعی.

تصویر : 1اجرای موسیقی خیابانی بر روی پل تاریخی
چارلز در شهر پرا گ.
عکس  :مونا مسچی.1394 ،
Pic1: Street music performance on
Charles historic bridge in Prague.
Photo: Mona Meschi, 2015.
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مقدمه | فضای شهری همواره بستر ظهور بسیاری از فعالیتهای هنری در قالب عمومی
بوده اســت« .هنر در دورههای مختلف زندگی بشــرطیفی از اشــکال مختلف به خود گرفته
اســت و در تمــام طول تاریخ هنرمندان میل شــدیدی برای درگیرشــدن بــا زمینه کالبدی و
ذهنــی جامعــه از خود نشــان دادهاند و این موضوع زمانی با موفقیت به دســت آمده اســت
کــه کار هنــری بــا یک مــکان یا واقعه خــاص پیوند خــورده و هنر عمومی را بــه وجود آورده
اســت» (مــرادی .) 88 : 1386 ،بــا قبول این فرض که هنر شــهری در عرصههای عمومی
به دنبال تقاضای جامعه شهری و مبتنی بر کیفیت به وجود میآید ،میتوان برای ارتقای
کیفیت فضای شــهری در عالیترین مرتبه از هنر شــهری بهره برد (بهشــتی.)86 : 1389 ،
در گذشــته با ظهور مدرنیســم و ســبکهای جدیدی همچون سبک بینالملل در معماری
و طراحــی شــهری ،حضــور هنر شــهری به عنوان نوعــی از هنر عمومی ،نقــش کمرنگتری
یافــت .فضاهای شــهری که زمانی مکانیت خود را به واســطه حضور هنــر در همه ابعاد آن
به دســت میآورد ،دیگر جوابگوی نیازهای بشــر از جمله نیازهای زیباشــناختی ،اجتماعی
وفرهنگی او نبودند .در دهههای اخیر با رویگردانی از ســبک بینالملل و رویکرد نوگرایی،
نفــوذ و حضــور هنر در فضای شــهری رشــد یافته و حامیان بیشــتری را به خــود جذب کرده
اســت .هنــر میتوانــد فضــای شــهری را مبــدل به مکان شــهری کنــد و روح و لطافــت را به
فضای عمومی ببخشــد .با وجود تمایزات موجود در انواع هنرهای شــهری در عرصههای
عمومی ،هدف و تأثیر مشترک این هنرها خاطرهسازی ،هویتبخشی و کمالبخشیدن به
فضاست (منصوری .)1389 ،هنر به واسطه معناگرایی و زمینهگرایی خود میتواند نقش
نشانه را ایفا و فضای شهری را قابل شناخت ،خاطرهانگیز و یادمانی کند.

نوازنــده موســیقی خیابانــی ،فضای شــهری را مبدل به ســن ســالن موســیقی میکنــد .او از
تمامــی عوامــل مداخلهگــر ماننــد ترافیک ،ســروصدای عمومی ،ســرما ،گرما ،بــاران و برف
میگــذرد و کاربــر فضا را با موســیقی خود درگیر میکند .این نوع از هنر شــهری همانطور که
میتواند نمادی از فرهنگ ،آداب و رســوم و ارزشهای یک جامعه باشــد در عین حال پلی
برای ارتباط با فرهنگ جوامع دیگر نیز ایجاد میکند .همچنان که از تاریخ برای نمود خود
بهره میگیرد ،بخشی از تاریخ و هویت یک شهر میشود (تصویر.)1
فرضیه | بســتر جغرافیایی شــهر تهران ،عامل مؤثری در ایجاد تنوع در موســیقی خیابانی
است .در عین حال نوازندگان همگی دارای معیارهای کالبدی مشخصی برای انتخاب مکان
هستند و از این طریق تأثیر هنر خود را بر ایجاد رفتارهای شهری مطلوب افزایش میدهند.

تاریخچه موسیقی خیابانی

در دوران باســتان اجــرا در اما کــن عمومــی بــا هــدف ســرگرمکردن مــردم انجام میشــد ،اما
اولیــن بــار واژۀ «اجرای خیابانی» در ســال  1860در انگلســتان به کار رفــت .هنرمندان این
هنــر ،بــا نقل مکان از شــهری به شــهر دیگر ،عــاوه بر ســرگرمکردن مردم ،اخبــار و اتفاقات
مختلــف را بــرای مــردم هر شــهر نقــل میکردنــد و به جــای دســتمزد ،از مردم غــذا و جایی
بــرای اســکان موقــت میخواســتند .با شــروع قــرن بیســتم و پیشــرفت موســیقی خیابانی،
نوازندگان برای کســب شــهرت در مکانهای عمومی گرد هم میآمدند و رایگان به اجرای
ً
موســیقی میپرداختند .هماکنون نیز این هنر کامال در شــهرها شــناخته شــده و با برنامه و
رســمیت بیشــتری به کار خود ادامه میدهد؛ به طوری که در بســیاری از کشــورها ،ســاالنه
فستیوالهای موسیقی خیابانی با نوازندگان دورهگرد برگزار میشود.
در ایــران بــا نگاهی به جایگاه موســیقی در ادوار مختلف درمییابیم که موســیقی خیابانی
به تناوب در ادوار مختلف قبل و بعد از اســام با اهدافی همچون ســرگرمی و لذت ،مراســم
نظامــی و مذهبــی و عزاداریهــا حضــور داشــته اســت .در دوران ساســانی موســیقی رواج
یشــد .نمونههای مشابه موسیقی خیابانی
زیادی یافت و از ســوی دربار شــاهان حمایت م 
یشــود .به طــور مثال« ،بهرام گور» چهارصــد نوازنده را از
و عمومــی نیــز در این بین دیده م 
هند به ایران خواند و این هنرمندان را بر سایر طبقات مقدم شمرد .این هنرمندان به نام
یشــدند .آنان شــوخ و ظریف بودند و در هر کوی و برزن ،شهر
«لولی» یا «ســوری» نامیده م 
و روستا برای مردم ساز مینواختند و میخواندند (جوادی.)1380،
در دورههای پس از اسالم نیز گونههای دیگری از اجرای خیابانی و عمومی مشهود است.
بــه طــور مثــال در دوره صفویــه در غرفههای فوقانی ســردر قیصریه دســتگاه نقاره اســتقرار
داشــته اســت کــه همه روزه هنگام طلوع و غروب آفتاب دســتهای از نوازنــدگان به تقلید از
یــک ســنت باســتانی با طبــل و دهل و بــوق و کرنــا و آالت و ادوات و ســازهای جنگی دیگر
قســمتهایی را مینواختنــد (شــاردن .)1362،در دوره قاجــار کــه یکــی از نمونههــای بارز
اجــرای خیابانــی در قالــب آیینــی کــه تلفیق نمایش و موســیقی اســت تحت عنــوان تعزیه
بــه ســرعت پیشــرفت کــرد« .چلکوفســکی» مینویســد « :تعزیــه نه تنهــا از پشــتیبانی دربار
ناصرالدین شاه برخوردار شده بود بلکه به کانون اصلی تفریح و عبادت مردم تبدیل شده
بود» ( .)Chelkowski,1991: 772در تهران دوره قاجار نیز دســتههای موســیقی به میدان
توپخانــه میآمدنــد و بــرای مــردم موزیــک مینواختنــد« .جعفر شــهری» در کتــاب «تاریخ
اجتماعی تهران» چنین مینویسد « :در سوی غرب حوض میدان توپخانه جایگاهی برای
دســته موزیک قزاق آماده کرده بودند تا مزقــان بزنند .هر روز عصر موزیکچیان قزاقخانه
تهران به میدان میآمدند و در این جایگاه میایســتادند و آهنگها و مارشهای مختلفی
مینواختنــد» (شــهری .)353 : 1367 ،امــروزه نیز موســیقیخیابانی به عنــوان یک هنر و
رویداد مؤثر در عرصههای عمومی شهر در تعامل با بستر و شهروندان است.
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دیاگرام : 1حریم کالبدی استقرار نوازندگان .مأخذ  :نگارندگان.
Diagram1: Physical territory of musicians’ settling pl : authors

• وجود فضاهای مکث
مسیرهای پیاده

ایجاد فضای مکث در مسیر
تغییر کفسازی در مسیر

وجود حریم برای استقرار نوازنده
• وجود سایهانداز طبیعی
مانند درخت

• تورفتگی در کالبد بنا

نقشه :1تحلیل کاربری های محدوده میدان تجریش.
مأخذ  :نگارندگان و . 1394 ،GOOGLEARTH

گونهشناسی موسیقی خیابانی

موســیقی خیابانی بیشــترین تأثیر را بر قوۀ شنوایی انســان دارد ،محملی برای پیوند اقشار
مختلــف و ایجــاد خاطره جمعی در شــهر اســت کــه در دو مقیاس متفــاوت در تهران حضور
دارد :مقیاس کالن و مقیاس خرد.
موسیقی در مقیاس کالن قدمت بیشتری دارد و بخش عمده آن را مراسم آیینی و تاریخی
شکل میدهد .اجرای موسیقی در این مقیاس ،محدود به زمان و مکان مشخص و تعریف
شدهای است .ویژگیهای بارز این گروه مقطعیبودن ،همگانی بودن و تکرارشوندگی آن
است به گونهای که تعداد کثیری از شهروندان به قالب رفتار اجتماعی مشترک ،همه ساله
بــرای برگــزاری آن تــاش میکنند و در طول زمــان جایگاه خود را در اذهان عمومی کســب
کرده اســت ،درعین حال فضا و مکان اجرای این نوع موســیقی نیازمند کیفیات مشخصی
تحت عنوان فضای جمعی اســت .موســیقی مناســبتی پر از مفاهیم اجتماعی ،اعتقادی و
نظامهای ارزشی است .حمایت عمومی از این نوع موسیقی منجر به ساماندهی و افزایش
کیفیت فضاهای مورد نیاز آنان از ســوی مدیریت شــهری شــده است .از نمونههای بارز آن
در شــهر تهران میتوان به میدان امام حســین که به منظور ســاماندهی مراســم عاشــورا باز
طراحی شده است ،اشاره کرد.
مقیاس خرد شــامل اجرای موســیقی خیابانی به شکل فردی یا به شکل گروههای کوچک
چند نفره در تمامی ســطح شــهر است که در ســالهای اخیر رواج بیشتری یافته و به شکل
روزمــره انجــام میگیــرد .این نوع از اجرای موســیقی خیابانی به دوشــکل انجــام میگیرد :
نوازندگــی در یــک مــکان ثابــت و نوازندگان دورهگرد .دســته اول مکان ثابتــی را برای خود
انتخــاب میکننــد و از مزایای آن مکان بــرای ارائه هنر خود بهره میبرنــد .بنابراین دارای
معیارهــای مشــخصی برای انتخاب مکان خود هســتند .دســته دوم به شــکل دورهگردی

تجاری
حمل و نقل
مذهبی
محل مکث
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نقشه : 2تحلیل کاربری های محدوده میدان ونک.
مأخذ  :نگارندگان و .1394 ،GOOGLEARTH
Map2: Analysis of functions around
& Vanak Square. Source: authors
GOOGLEARTH, 2015.

تجاری
حمل و نقل
مذهبی
محل مکث

ً
اکثــرا در محالت ،وســایل حمــل ونقل عمومی و تقاطعهای شــهری همــه روزه به نواختن
ً
موســیقی بــه صــورت یــک یــا دونفــره میپردازنــد .ایــن گــروه نیــز دارای معیارهای نســبتا
مشابهی با گروه اول هستند اما درجه اهمیت معیارهای این دو گروه بسیار متفاوت است.

معیارهای انتخاب مکان

آنچه در بســتر تقســیمات جغرافیایی شــمال و جنوب شــهر تهران مشــهود اســت ،وضعیت
اقتصــادی جامعــه بــوده کــه بــه صورت غیــر مســتقیم در مکانیابــی ،نحوه اســتقرار و نوع
موســیقی نواختــه شــده نقــش دارد .در مناطــق شــمالی شــهر تهــران وضعیــت آب و هوایی
مطلوبتر و اقلیم سرســبزتر اســت در نتیجه فضاهای تفرجی بیشــتری را شــامل میشــود.
در عینحــال مجموعــه ایــن عوامل همــواره موجب افزایــش ارزش زمین و رشــد اقتصادی
ســاکنان این منطقه در مقایســه با جنوب شــهر شــده و به صورت مقبولیت و حضور بیشتر
ً
نوازنــدگان خیابانــی ،نمــود پیــدا کردهاســت .نوازندگانی که عمدتا ســازهای امــروزی را در
قالب ســبکهای موســیقایی جدید مینوازنددر اشــکال مختلف انفرادی و گروههای چند
نفــره بیشــتر در شــمال شــهر اســتقرار مییابند زیــرا مخاطبان آنهــا در این بخش از شــهر از
دغدغههــای اجتماعــی ،اقتصادی کمتری در مقایســه با بخش جنوبی شــهر برخوردارند،
بنابراین گاهی فرصت پیدا میکنند تا پذیرای نواهای جدید و ناآشنا باشند.
اما در جنوب و مرکز شهر ،حضور نوازندگان به شکل دیگری است .اقلیم جنوب شهر تهران
به دلیل نزدیکی به دشتهای خشک و کمباران مرکزی شباهت زیادی به اقلیم خشک و
گرم کویری دارد .شهرهای حاشیه کویر در گذشته فضاهای جمعی محدود به میدانهای
شهری ،مساجد ،حسینیهها و تکیهها داشتند .در جنوب شهر تهران امروزی نیزرفتارهای
اجتماعی بیشتر به شکل جمعی مانند برگزاری موسیقی آیینی مشاهده میشود .همچنین
ً
موســیقی فولکلــور و ســازهای ســنتی ایرانــی به شــکل عمدتا انفــرادی و یا دونفــره در قالب
ً
نواهای کامال آشــنا و نوســتالوژیک نواخته میشــود ،زیرا مخاطب آنها به دلیل نوع فعالیت
و دغدغههــای خود فرصت چندانی برای گــوش فرادادن ،تمرکزکردن و در نتیجه پذیرش
موسیقی ناآشنا ندارد.
در عیــن حــال تمامــی نوازندگان خیابانی در انتخاب مکان مناســب برای اجرای موســیقی
ً
از معیارهــای نســبتا مشــترکی برخوردارنــد .پاســخگویی بــه نیــاز اقتصادی و یــا درآمدزایی
مهمترین عامل حضور نوازندگان خیابانی اعم از ثابت و دورهگرد در تمام نقاط شهر است.
در مــوارد معــدودی فــار غ از نیــاز اقتصادی ،اجــرای موســیقی خیابانی تنها به منظــور ارائه
هنــری انجــام میگیــرد .در مقیاس خرد هــدف اصلی نوازنــده درآمدزایی در کنــار ارائه هنر
خود است ،بنابراین نوازنده نیازمند مخاطب بیشتر است .مخاطبی که فراغت کافی برای

گوشدادن به موسیقی او را حتی برای چند ثانیه داشته باشد .براساس بررسیهای انجام
گرفته ،دو محدوده شهری میدان ونک و میدان تجریش به عنوان نمونههایی از فضاهای
شــهری پرمخاطــب کــه دارای کاربریهــای مختلــط بــوده انتخــاب شــدند .قرارگرفتن در
مجاورت کاربریهایی با عملکرد تجاری ،مانند فروشــگاههای بزرگ و پاساژها ،و عملکرد
فرهنگــی -هنــری مانند مجموعههــای هنری و تفریحی و پارکهای شــهری به ترتیب در
یشــود .حضور
اولویــت قــرار دارنــد .این امر موجب جذب مخاطب و کســب درآمد بیشــتر م 
در کنار عملکردهایی که مخاطبان آن از رفاه اقتصادی بیشــتری برخوردار بوده از اولویت
بیشتری برای نوازندگان موسیقی خیابانی برخوردار است .نوازندگان دورهگرد عالوه بر این
مکانهــا ،وســایل حمل و نقــل عمومی ،تقاطعهای شــلوغ و کوچههــای پرمخاطب را نیز
برمیگزینند (نقشه 1و.)2
تأثیــر زمــان بــر حضور موســیقی در شــهر در ارتباط بــا عوامل دیگــر مانند اقتصــاد و فرهنگ
دیده میشــود .اجرای موســیقی خیابانی براســاس ایدهای از پیش تعیینشده سازماندهی
نمیشــود و عامــل زمــان در ارتبــاط با معیارهای عملکــردی و اقتصادی مطرح میشــود .از
آنجاکــه بیشــترین فعالیتهــای تفریحی شــهروندان و حضــور آنها در مکانهــای تجاری،
فرهنگــی و تفریحــی پس از فراغت از کار و ســاعتهای پایانی روز صــورت میگیرد و میزان
مخاطب فار غ از کار در فضای شهری بیشتر است ،بیشترین زمان فعالیت نوازندگان ثابت
و دورهگــرد ،عصرهــا و در زمــان غروب آفتاب اســت .در ایــن بازه زمانی ،نوازنــده ،مکانی را
بــرای اســتقرار انتخاب میکنــد که تنها به لحاظ امنیتی دارای روشــنایی کافی باشــد .آنها
چندان توجهی به مکانهای روشــن بیش از حد نیاز امنیتی خود ندارند .در فصول ســرد،
حضــور نوازنــدگان بــه دلیــل ســردی و نامســاعد بــودن هــوا چنــدان کمرنگ نمیشــود که
میتوان یکی از عوامل آن را نیاز اقتصادی برشمرد (نقشه .)3
نوازنــده بــرای تــداوم حضور خود در شــهر عــاوه بر نیاز بــه مخاطب ،نیازمنــد حس امنیت
یشــود که شــامل دو دســته
اســت .وجــود حریــم بــرای نوازنده ،معیار کالبدی محســوب م 
شــاخص طبیعــی و مصنــوع بــرای ایجاد کالبد مناســب اســت .تحلیل و بررســی دو منطقه
پررونق تهران به لحاظ موســیقی خیابانی نشــان میدهد که پوشــش گیاهی درختچهای
و درختــان بلند ســایهانداز ،حریــم طبیعی و تورفتگی در نمای بناهــای مجاور معابر اصلی،
فضاهــای مکــث مانند عقبنشــینی در پیادهروها و یا تغییر جنس کفســازی ،حریمهای
مصنــوع بــرای ایجــاد امنیــت هســتند و بــه ایجــاد حــس تعلــق در نوازنــده کمــک میکنند
(دیاگرام .)1باتوجه به مشــاهدات صورت گرفته ،وجود این ویژگیهای کالبدی در ســطح
شــهر در کنــار معیار عملکــردی و زمانی ،فضاها را به مکانی مناســب برای اجرای موســیقی
خیابانی تبدیل میکنند.
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ویژه نامه
تصویر3

Pic3

تصویر : 3محل استقرار نوازندگان در مسیر
پیاده خیابان ولیعصر ،تجریش،
عکس  :آناهیتا مدرک.1394 ،
Pic3: Street musicians’ settling place in
Valiasr pedestrian sidewalk.
Photo: Anahita Modrek, 2015.

با توجه به تنوع اقلیم شمال
و جنوب تهران و تفاوت در
وضعیت اقتصادی ،میتوان
گفت موسیقی خیابانی در
شهر تهران نیز به تبع آنها در
دو گروه نوازندگان خیابانی
شمال شهر که تنها نیازمند
اعمال معیارهای کالبدی
حس امنیت و حریم هستند
و دیگری موسیقی آیینی،
خاطرهای و نوستالژیک
جنوب شهر جای میگیرند.
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شکلگیری رفتارهای شهروندی

از جملــه تأثیــرات مهــم موســیقی خیابانــی بــر فضــای شــهری ،مکانمندســاختن فضــا و
درنتیجه درگیرشــدن کاربر با مکان اســت .اجرای موســیقی خیابانی که به صورت آزاد در
فضای شــهری به اســتفادهکنندگان ارائه میشــود موجب شکلگیری اجتماعات و ایجاد
مکانــی مملــو از شــور و احســاس میشــود (شــهابیان .)93 : 1391 ،نوازنــدگان خیابانــی
قادرند با حضور در صحنه عمومی شــهر ،منظر شــهری را به لحاظ کیفیت فضای شــهری
از طریــق افزایــش تعامــات اجتماعــی ،ایجــاد ســرزندگی ،حس مــکان و هویتبخشــی و
همچنین رونق اقتصادی از خالل جذب گردشــگر ارتقا بخشــند .آنان با انتخاب درســت
موقعیت و مکان اجرای موسیقی به لحاظ کالبدی و ذهنی ،میتوانند مردم را به توقفی
هرچنــد کوتــاه و بهرهمندی از لذت هنر در خالل روزمرگی تشــویق کنند (دیاگرام  2و .)3
مشــاهدات نشــان میدهد در یک مکان مناســب مخاطب با شــنیدن صدای موسیقی به
ً
صــورت کامــا اختیــاری مکــث میکنــد و تماشــا میکنــد ،گاه مینشــیند و مــدت زمانی را
صرف بهرهبردن از موســیقی میکند و یا بدون هیچگونه مکثی در خالل امور روزمره خود
از شــنیدن موســیقی لذت میبرد .با بررس ـیهای انجام شــده در محدودههای منتخب،
در بســیاری مواقــع انگیــزه حضور مجدد رهگذران در آن مــکان از طریق خاطرهانگیزی و
درک غنای حســی مکان افزایش مییابد .این امر موجب افزایش تمایل به پیادهروی و
کاهش ســرعت حرکت میشــود .به دلیل تنوع سبکهای موسیقی ارائه شده ،گروههای
ســنی ،جنســی و اجتماعی مختلف به آن جذب میشــوند و بدین طریق انعطافپذیری
فضــا افزایــش مییابــد (تصاویــر 2و  .)3از دیدگاه «جــان لنگ» اینگونــه فضاها «فضای
مردمگرا» نامیده میشوند ،که در نهایت منجر به رفتارهای شهروندی مطلوب و کاهش
رفتارهای منفی میشوند.

Specified Issue

دیا گرام : 3تو رفتگی در کالبد بنا در مسیر پیاده خیابان
ولیعصر ،میدان تجریش،
مأخذ :نگارندگان.
Diagram3: Recession in Valiasr pedestrian
sidewalk, Tajrish
Square. Source: authors.

دیاگرام  : 2تو رفتگی و فضای مکث در مسیر پیادهرو خیابان
ولیعصر ،محدودهی میدان ونک،
مأخذ :نگارندگان.
Diagram2: Recession and pausing space in Valiasr
pedestrian sidewalk, around Vanak Square.
Source: authors.

نتیجهگیــری | آنچــه در تهــران معاصــر بــه وضــوح مشــاهده میشــود گواه آن اســت که
حضــور نوازنــدگان موســیقی خیابانی ،به مفهوم مقیاس خــرد آن ،رو به افزایــش و تأثیر آنان
بر شــکلگیری منظر شــهر غیرقابل انکار است .در مقیاس کالن نیز موسیقی آیینی همچنان
جایــگاه خــود را حفــظ و گســترش میدهد .امــا بیتوجهی بــه این هنر ،موجبشــده صحنۀ
کالبدی -فضایی شــهر جایگاه مناســبی برای نوازندگان و موســیقی خیابانی نداشــته باشــد.
مشــاهدات در شــهر تهران نشان داد که بســتر جغرافیایی به واسطه عواملی همچون اقلیم،
وضعیت اقتصادی و نوع فعالیت رهگذران موجب تفاوتهایی در شرایط و میزان پراکندگی
بتر ،فضاهای
اجرای موسیقی خیابانی شده است .شمال شهر تهران به واسطه اقلیم مطلو 
تفرجــی و وضعیــت اقتصادی بهتر ،بســتر مناســبی برای حضــور نوازندگان خیابانــی دارد که
تنها نیازمند اعمال معیارهای کالبدی حس امنیت و حریم برای نوازندگان است .در جنوب
شــهر تهــران به دلیــل خرداقلیم گرم و خشــک و کمبود فضاهای تفرجــی و نوع فعالیتهای

مخاطبــان ،حضــور موســیقی خیابانــی مشــابه شــهرهای کویــری بیشــتر بــه شــکل آیینــی،
خاطرهای و نوستالژیک نمود مییابد .به طور کلی توجه به انتخاب مکان توسط نوازندگان،
در نظرگرفتن مکانهایی در کنار کاربریهای مختلط به ویژه تفرجی ،ایجاد حس امنیت از
طریق خلق فضای کالبدی مناســب و نور کافی توســط طراحان در کنار نظارت ،برنامهریزی
و حمایت مدیریت شــهری میتواند جایگاه موســیقی خیابانی را به عنوان هنر شهری هرچه
بیشــتر تثبیت کند .همچنین موســیقی خیابانی میتواند از شــأن واالی هنری بیش از پیش
برخــوردار شــود ،بــه افزایــش تعامــات اجتماعی بین مــردم و با شــهر کمک کنــد و رفتارهای
شــهروندی را در مســیر درستی هدایت و شهروندان را با آداب و رسوم و فرهنگ ملل مختلف
آشــنا ســازد .درحقیقت در بستر این کالبدهای مناسب است که عوامل دیگر مانند فرهنگ و
اقتصاد میتوانند مؤثرتر واقع شــده و یا رویدادهای جمعی و عمومی بیشــتری ،مانند تلفیق
موسیقی با دیگر هنرهای شهری ،پدیدار شوند.
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. ونک،خیابان ولیعصر
.1394 ، پریچهر اصلفالح: عکس
Pic2: A pausing space in Valiasr
pedestrian sidewalk.
Photo: Prichehr Asl fallah, 2015.

the same street music has emerged in form
of ritual, nostalgic music like desert cities.
Generally, given the choice of location by
musicians, providing mixed use places,
particularly recreational, creating a sense of
security through the creation of appropriate
physical space and adequate lighting along
with monitoring, planning and urban
management can support street music as
a more established urban art. In addition,
street music can also benefit from a high
social status, increase social interaction
and citizen behavior while making people
familiar with the customs and culture of
different nations. In fact, within these
contexts, other factors such as culture and
economy can be more influential and more
public events, such as combination of music
with other urban art will be emerged.
Keywords | Urban space, Street music,
Place criteria, Public life.
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Abstract | Urban art is a lively event in cities whose concepts are emerged and grown in
accordance with changes in societal attitudes, facilities and public life. It includes various
arts including performance, graffiti, sculpture and music. Different aspects of urban art
are observed in Tehran public spaces where music is played in two macro and micro
scales. Despite the influence of music in urban life, it is widely ignored in comparison
with other types of urban art so that physical-spatial arena of the city does not provide
an appropriate place for music performance. Considering having a suitable urban space
for music performance, it is queried whether there is similar condition in various parts
of the city for music performance. What do these places feature in making it appropriate
for performance? How do these places affect societal and individual attitudes along with
street music? This article tries to regain the street music place as a part of urban life and as
a lively art.
What occurs in contemporary Tehran clearly show that the presence of street musicians is
increasing, in macro and micro scale, and its influence is undeniable on formation of urban
landscape. In macro scale, ritual music inaugurates immensely. However, ignoring of this
art has led to no physical-spatial place for music performance. Observations in Tehran
showed that the geographic context by factors such as climate, the economic situation and
the type of activities and the dispersal of passers cause differences in terms of musical street
performance. Due to favorable climate, recreational spaces and better economic conditions,
northern Tehran is more suitable for street performers which only require the physical
sense of security and privacy standards for musicians. However, in southern Tehran due
to hot and dry microclimate and lack of recreational spaces and activities of the audience,

