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ــهرى ش محيطهاى در هنر ــود نم ــن قديمىتري 1
مقدس امر بيان به ــر، هن كه ــت اس عصرى به مربوط
اساطيري ــلط تس دورة در مىپرداخت. ــطورهاى اس و
آسمان زيرا بود؛ آسمان اسرار به راهيابى انسان هدف
مىآمد. شمار به زمين حوادث و تحوالت همه ــأ منش
اتفاقات همه كه بود جزءنگر دخالتى آسمان، دخالت
بيمارى، ــالى، خشكس باد، و باران مىگرفت. ــر ب در را
آسمان ساكنان توسط ديگر پديده هر و غارت جنگ،
مىآمد. در اجرا به زمينيان براى و مىشد برنامهريزى
«تقدير اندركاران دست و فرايند بيان دوران، اين هنر
شهرها دروازه بر را هنر اين نمونههاى بود. ــمانى» آس
نقشهاى و ــمه مجس صورت به ــارى، معم ــرة پيك و
اين در ــهرى ش هنر ديد. مىتوان تزيينى و ــته برجس
خاص بناهاى در و ــت اس معمارى به ــته وابس دوران
مهمترين ميدانگاهها و كاخها معابد، مىشود. جلوهگر
هدف است. انسان زندگى محيط در هنر ظهور محل
به نسبت شهر ساكنان اعتقادات ــمى رس بيان نيز آن

است. آسمان و زمين روابط
و بابل آشور، يونان، تمدن در دارد. تفاوت يكديگر با مختلف تمدنهاى در ــهرى ش هنر مصداقهاى
برخى در است. بوده اسطورهاى هويتهاى حامل تركيبى و حيوانى ــانى، انس صورتهاى ــى هخامنش
سرو درخت و آبگير آتشدان، مانند طبيعى نمادهاى ايران در ــانيان ساس حكومت جمله از دورهها
آراستن براى انسان تالش نمونهها اين همة در است. داشته محيط آرايش براى بيشترى رواج

است. بوده آن زيباسازى و فضا به بخشيدن كمال محيط،
ساخت و شكلگيرى طريق از غرب در وسطايى قرون سّنت حاكميت دوران در روند اين 2
تداوميافت. وصومعهبود، معمارىمقدسكهمنحصربهكاركردهاىمذهبىهمچونكليسا
آرايش تداومحاكميتعالمقدسىدر درمراكزشهرىوكانونىمنظرشهر، اينبناها حضور
محيطمحسوبمىشود؛علىالخصوصچنانچهآرايههاىنصبشدهبرديوارهاىمعمارى
از مجموعهاى با آوريم نظر در را مذهبى) عملكردهاى معمارى =) ــيحى مس مقدس
مجسمههاىعيسىمسيح،مريممقدسوسايرشخصيتهاىمذهبىمواجهخواهيم
اين حاكم نگاه در مىآيد. حساب به روزگار آن محيطى هنر نمونههاى تنها كه شد
و است آسمان دو هر منشأ زيرا مىشود؛ ــته انگاش يكى مقدس امر با زيبايى روزگار

ندارد. نقش آن در طبيعى يا زمينى پديدههاى
ايندوره اما درعصررنسانساگرچهمضامينمذهبىبهطورناگهانىدگرگوننشد، 3
آغازرويكردجديدبهآسمانوزمينبهحسابمىآيد.درنگاههنرمندانرنسانسزيبايىبا
مضامينانسانىنيزحاصلشدنىاست.انسانمدارى(اومانيسم)رويكردىنوينبهزيبايىدر
اينعصراست.هنرشهرىرنسانستداوممعمارىمقدسپيشيناستكهتدريجًابهسوى
ابنيهعمومىومدنىهمچونشهردارىوتئاترمتمايلمىشود.بناهاىنوبهجاىبهرهگيرى
صرفازمضامينمذهبىبهسوىمفاهيمطبيعى،حكومتىواشرافىمتمايلمىشود.
مركز در ــمه مجس نصب و ــاخت س دوران اين ــهرى ش هنر نمونههاى رايجترين از
اين در است. پاركى و شهرى آبنماهاى با مجسمه تلفيق شهر، ترافيكى ميدانهاى
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www.peregrinatations.kenyon.edu مأخذ: م، اماكنمقدس،زيبايىوهويتهنرشهرى،كليساىرنس،فرانسه،قرن13

سید امیر منصورى، استادیار دانشکده معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران

ازجواناننسلدوم وىكه بهفرانسهعزيمتكرد. براىادامهتحصيلدرمقطعدكترا راهاندازىمنظرداشت، برنامهريزىو معاونسردبيرمجلهكهنقشاساسىدر مهربانى»، مهندس«محمدرضا
بود، آن دغدغه ايران" مسائل به بومى نگاه و "توليد كه مجلهاى در حضور آن از پس و منظر معماران صنفى تشكل راهاندازى در مشاركت دانشجويى، فعاليتهاى در حضور با توانست بود انقالب
كه ايشان، خانممهندسعطيهغفورىهمسرمحترم ايران. تحليلواقعبينانهوخدمتبهجامعه الگوىمناسبىبراىفعاليتهاىاجتماعىجوانانبهدستدهدكهنسلجديدمحتاجآناست:

داشت. مذكور خدمات رونق در ارزندهاى نقش كه بود سلك همين جوانان از داشت، عهده بر اينترنتىmanzar.wsرا مجله مسئوليت اخير يكسال در
تداوم بار كه آتشينبار» براىمهندس«محمد ميهنبازگردند. براىخدمتبه روز هنر علمو توشهاىاز با زودتر اميدكههرچه مىكنيم. آرزو را عزيز دو توفيقاينهر خداوندمتعالسالمتىو از
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مانندگياهان سمبليك تزيينى نقوش و ماهى و مار اژدها، قبيل از اسطورهاى عناصر است. اثر موضوع نمادينآبنماها عناصر هويت يا مجسمه شخصيت نمونهها،
بهرهگيرىازعناصرمذكورومنظرهمانشيوههمچنان با برآنتزييننماىساختمانها عالوه هدايتمىكرد. خاصازجملهموضوعاتىاستكههنرهاىشهرىرا

داشت. ادامه
مردم داشت. فيزيكى مراقبت به نياز نفيس اى «شىء» همچون هنرى اثر سنت اين در بود؛ هنرى اثر زندان كه آمد پديد نمايشگاه يا موزه دوره اين در
و روزانه زندگى ميان بود. موزه يا آتليه در ــهرى؛ ش محيط از خارج هنر ــعه توس مىكردند. بازديد را هنرى» ــياء «اش و مىرفتند موزه به نياز، گاه به نيز

بود. برپا سترگ ديوارى هنر دنياى
مصنوع ــطورهاى اس يا ــى قدس مفاهيم بيان خدمت در ابزار عنوان به آنكه جاى به هنر، آمد. پديد هنرى آثار به رويكرد در ــى بزرگ ــول تح ــدرن م دوره در 4

و زندگى از روايتى مثابه به برآيد، ــان انس
در شد. گرفته كار به ــان انس حال» «نقد
به هنر ابزارى» ــخصيت «ش رويكرد، اين
هويت در شد. بدل آن تفسيرى» «هويت
كه ــت اس مميزهاى قوة هنر، ــيرى، تفس
و ــد مىانديش جامعه و تاريخ طبيعت، به
هنر صورت به را هستى از هنرمند تفسير

نمايشعمومىمىگذارد. به
تغيير هنر، به جامعه ــرد رويك دگرگونى
پديد هنر با مرتبط فضاهاى در را بزرگى
تنها هنرمند الهام منبع ــو س يك از آورد.
ديگر سوى از و نبود منحصر ــمان آس به
تخصصزدگى و نخبهگرايى از ــد هنرمن
آمد. مردم و شهر ميان به و گرفت فاصله
دوران ــن اي ــهرى ش ــر هن ــاى نمونهه
ــت اس مردم زندگىروزانه ــىاز تصويرهاي
مىشود. اجرا محلحياتمدنىآنها كهدر
را خود كودك كالسكه كه مادرى مجسمه
كنار صندلى روى كه پيرمردى يا مىراند،
اين مىخواند. روزنامه و ــته نشس پيادهرو

مىشوندمشاركت اجرا بهصورترئاليستىطراحىو مقياسواقعىو كهدر صحنهها
تا مىشود آويزان كالسكه از كه كودكى : دارند همراه به نيز اثر در را خود كنار عابران
شانةوىسر ــتىبر دس ــيندو مىنش پيرمرد كنار جوانىكه ببيند؛ درونآنرا نوزاد
يك از صورتهايى اينها بخواند. پيرمرد ــراه هم را آن تا مىكند او فلزى ــة روزنام در
تكميلمىكنند. نمايششهرىبراساسسناريويىنانوشتهاستكهشهروندانآنرا
بايد است. جامعه و انسان اعتالى براى بزرگى دستاورد شهرى هنر از نوين تفسير

كرد. جلوگيرى آن ابتذال از و دريافت را آن
خود درگير ــه هميش را هنرمندان و ــران متفك ذهن تاريخ، طول در ــؤال س ــن اي
بتازد. قدرتمندان بر آزادى و عدالت پاسداشت براى دارد وظيفه هنر : ــت اس كرده
از گروه آن بودهاند. جامعه ــنفكران روش ملعون گروه صلهبگير و دربارى هنرمندان
و مردمى هنرمند وصف بودهاند مردمان دردهاى راوى و حال زبان كه ــدان هنرمن
هنجار اين رعايت خسرو» «ناصر افتخار شدهاند. جاودانه تاريخ در و گرفته متعهد

اجتماعىاستكه
نريزم خوكان پاى در كه آنم «من

را». درى ُدّر لفظ گوهرين اين مر
يك از است؛ شده خود مسئوليت در تناقضى دچار شهرى هنر كه مىآيد نظر به
محدوديتهاى با ديگر سوى از و است رفته مردم ميان به و آمده بيرون موزه از سو

است. شده روبرو قدرت از ناشى كارفرمايى
اما مىشود. پيدا مردم زندگى در شركت و موزه از خروج با شهرى هنر مردمدوستى
دستگاه اين است. قدرت حامل عمومى دستگاه شهر كارفرماى كه كرد مىتوان چه
عقيم هنرى ــهرى ش هنر الجرم بتازد. او بر كه داد نخواهد اجازه هنرمند به البته
اين نشود. وارد عدالت و آزادى حريم در و بگويد بلبل و گل از بايد كه شد خواهد

كند. حل بايد مدرن جامعة را پارادوكس


