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بح��ث هن��ر ش��هری متوجه
عرصهه��ای عموم��ی ش��هر
اس��ت؛ صحنههایی که جریان
زندگی شهری در آن به وقوع
میپیون��دد نه تنه��ا جنبههای
کالبدی متناظر ب��ا آن همچون عبور و مرور و
حمل و نق��ل را مدنظر قرار میدهد ،بلکه جایی
است که مکث اتفاق میافتد و زندگی شهری به
نمایش درمیآی��د .این عرصهها با مقیاسهای
متفاوت در پهنههای شهری وجود دارد و بسته
به میزان ارزششان نیز متغیر است .در دهههای
اخیر با کاهش جری��ان زندگی در عرصههای
شهری مواجه بودهایم بهطوریکه این عرصهها
تقریبا متروک شدهاند .تنها در دهه حاضر شاهد
رونق این جریان هستیم .آن هم به علت وجود
تقاضاست .عرصههای عمومی شهر به تبعیت
از تقاضای جامعه شهری پدید میآید .صرف
حضور کالب��د ،موجد جریان زندگی ش��هری
نخواهد ش��د .زندگی شهری از جنس «کیفیت»
است .سکونت در شهر از جنس کمی ولی حیات
مدنی امری کیفی است و باید با معیارهای کیفی
آن را ارزیابی کرد .با این حال در توسعه شهری
پنج دهه اخیر شهرها عموما مبتنی بر معیارهای
کم��ی برنامهریزی ش��هری بوده اس��ت .گویا
موضوع کیفیت در برنامهریزی ش��هری جایی
ندارد .صرفا حضور یک برنامهریزی خوب در
مقابل برنامهریزی بد یا توسعه شهری مبتنی بر
برنامهریزی معقول در مقابل توسعه بیبرنامه
نمیتواند کیفیت ایجاد کند.
واژگان کلی�دی  :فضاه�ای عموم�ی ،تقاض�ای مدنی،
برنامهریزی کیفیت ،هنر شهری ،مدیریت شهری.

را میگيرد .عادت توس��عه شهری ما ،افاضة كيفيت با پديدآوردن از
عدم است .در حالی كه نگاه منطقی در توسعه ،احصای خود واقعيت
مكان و محيط اس��ت .اگر متوجه س��ياق عرصههای عمومی باشيم
میبينيم كه هر عرصه عمومی از مكانتی فی حد ذات برخوردار است
و بايد هويت و ارزش مختص همين مكان به منصه ظهور برسد.
وقتی هنر ش��هری در جايی از ش��هر اجرا میشود بايد در نسبت با
آن مكان بوده و در زمينه موجود تعريف شود تا بتواند مقوم كيفيت
آن مكان شود.

هنر شهری ،سهم مدیران یا مردم

در اين خصوص دو نكته قابل طرح است :
نكته اول اينكه عرصه عمومی يعنی مقياس و كيفيتی از ش��هر كه
توسط مردم ادراك میشود نه آنچه كه روی نقشهها است؛ پس ازم
اس��ت از آن به «معماری فضای شهری» تعبير كرد .مكانهايی كه
در مقياس كانشهری درك میشود (همچون خيابان ولیعصر) از
جنس كيفيت است و نمیتوان در ترازوی كمياتِ منعكس در مقوله
برنامهريزی ش��هری آن را تشخيص داد .در واقع اين معماری فضای
شهری است كه تقاضای زندگی شهری را پاسخ میدهد.
و نكته دوم؛ جريان زندگی ش��هری توسط مردم اتفاق میافتد .اهل
ش��هر صاحبخانه اصلی شهر هس��تند و مديريت شهری و هنرمند
شهری هم خدمتگزار اين صاحبخانه است .در كانشهر تهران هنوز
بين صاحبخانه و خدمتگزار مناقش��ه اس��ت .وقت��ی جريان زندگی
ش��هری محقق شود میتوان گفت كه صاحبخانه اهل شهر هستند.
چنانچه مردم فقط س��اكن شهر باش��ند و در مقابل زندگی شهری
بازايس��تاده باشد ،البته مديريت ش��هری صاحبخانه میشود .قبول
تأخر هنر شهری بر عرصه عمومی و فضای شهری بر تقاضای زندگی
ش��هری میرساند كه مديريت ش��هری ما بايد در مسير استحاله از
صاحبخانه به خدمتگزار قرار بگيرد.
مديريت ش��هری بايد كيفيت عرصه عمومی ،ظرفيت هنری موجود
و مطلوبي��ت جريان زندگی ش��هری را توأم��ان مديريت كند .رفتار
مديريت ش��هری بايد مثل رفتار باغبان با باغ باش��د نه رفتار نجار با
چوب .هنر ش��هری دالت بر وزن مدنی جامعه دارد .عرصه عمومی
چقدر با ماهيت هنر و حضور آزاد اهل شهر گره خورده است! مادامی

تقدم و تأخر در هنر شهری
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ب��ا قبول اين فرض كه هنر ش��هری در عرصههای عمومی به دنبال
تقاضای جامعه شهری و مبتنی بر كيفيت به وجود میآيد ،میتوان
برای ارتقای كيفيت فضای شهری در عالیترين مرتبه از هنر شهری
بهره گرفت كه میتواند زينتبخش اين عرصهها باشد .توجه به اين
موارد جلوی سوء تفاهم رايج در تقدم و تأخر مفاهيم و مصاديق شهری
سردر بازار قیصریه ،مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر

كه حق مالكيت و بهره برداري هنر شهری در دست مديريت شهری
باشد ،رس��الت هنر به عنوان يك نظام آزادانديش و آگاهيدهنده و
حتي اعتراضي و اصاحي ،پنهان میماند.

جایگاه هنر شهری در فرایند توسعه شهری

اسناد توسعه شهری در مرتبه ساماندادن به سيستم «گوارش شهر»
همچون ترافيك ،تونل ،اتوبان ،آبهای سطحی ،فاضاب و توزيع جمعيتی
و  ...اس��ت .هنر شهری مربوط به زمانی است كه مسئله گوارشی شهر
حل شده باشد .تمام اسناد موجود از جامع و تفصيلی و ساير طرحهای
وابسته ،معطوف به مباحث كمی شهر است و وارد حوزه كيفيت نشده
و اگر جايی هم نش��انههايی از توجه كيفی است محصول فشار تمنای
مدنيت جامعه به مديريت ش��هری اس��ت ولی هنوز نهادينه نش��ده و
س��ازوكار مديريتی برای آن وجود ندارد .كيفيت بايد دغدغه و موضوع
مديريت شهری شود .اقدامات مديريت شهری زمانی كه از مسائل كمی
نازل شهر عبور كند بايد معطوف به ارتقای كيفيت فضای شهری شود.
ب��رای مثال پديده خيابان با معبر متفاوت اس��ت .خيابان در ش��هر
مقصد اس��ت نه محل عبور .اين ن��وع تلقی ،خيابان را واجد كيفيت
میكند در حالیكه در اسناد توسعه شهری شريان ارتباطی تعريف
ش��ده اس��ت .تا وقتی كه خيابان امری كمی تصور شود جايی برای
حضور هنر به عنوان امری كيفی نيز وجود ندارد.
خيابان محصول تمنا و زندگی جامعه ش��هری اس��ت .اين تقاضای
مدنی اهل ش��هر بوده كه «جاده» پهلوی را ب��ه «خيابان» وليعصر
تبديل كرده است نه مديريت شهری .ولی مجددا ً با يك برنامه كمی
ثروت خياب��ان را به جاده تنزل داديم (اجرای طرح  BRTدر خيابان
ولیعص��ر) .بنابراين زندگی اطراف خيابان ولیعصر كه س��رمايهای
مدنی است را رو به نابودی بردهايم.

زمینه محلی ،موجد صورت و محتواي هنر شهري

جای جای ش��هر واجد هويتی مكانی اس��ت ك��ه تنها با مختصات
ظاهری شناخته نمیش��ود .هنر شهری بايد در نسبت با شخصيت
كيفی و مقياس��ی ش��هر قرار گيرد .مقياسهای محل��ه ،فرا محله،
شهری و كانشهری.
ب��ه عنوان مثال تهران فی نفس��ه يك پوش��ش گياهی بومی دارد
كه بخش��ی از كاراكتر تهران را میسازد؛ مثل چنار كه معرف
تهران شده اس��ت ،اما كليشهسازی در پاركهای تهران
منافی چهاراقليم بودن آن است .اين مسئله در تمام
موضوعات مش��ابه به ويژه هنر ش��هری نيز صادق
است.

خاستگاه هنر شهري

ماحظه ميدان نقش جهان ،بخشی از پاسخ به خاستگاه هنر شهری
است؛ سردر مسجد شيخ لطف اه ،سردر بازار قيصريه و نقاشی روی
آن و جلوخانها همگی سهم شهر هستند و در جهت ارتقای كيفيت
فضای ش��هری پديد آمدهاند .هنر شهری منتزع و مستقل از فضای
شهری در فرهنگ و هنر ايران وجود نداشته است .همه چيز در هم
ادغام شده -البته اين امر با نمونه غربی آن فرق میكند -به طوریكه
كيفيت واحدی به وجود میآمده است .نقاشی سردر قيصريه و گنبد
مس��جد شيخ لطفاه زينتبخش شهر بوده و حظ آن شامل تمامی
اهالی شهر میشده است.
ما در مقياسی از شهر صحبت میكنيم كه موضوع كيفيت در اولويت
اس��ت .وقتی معماری فضای شهری تحقق پيدا كند عناصر و اجزای
خ��ود را نيز پيدا میكند .صرف حضور مجس��مه در فضای ش��هری
موجب ارتقای كيفيت آن نمیشود .در گذشتة نه چندان دور ،ميدان
ي��ك گره ترافيكی نبود بلك��ه تمام بدنه ميدان ،پ��اك به پاك از
مقياس و تناس��ب و هماهنگی برخ��وردار بود .حال در ميدانی كه از
نظم و هماهنگی تهی است و سيمای مغشوش و مبهمی دارد حضور
مجس��مه در ارتقای تصوير ذهنی ميدان كمك شايانی نخواهد كرد.
حتی ارزش مجسمه هم زير سؤال خواهد رفت.

هنر شهری و عملکرد سازمانهای متولی

وظيف��های كه در زمان تأس��يس س��ازمان زيباس��ازی از آن توقع
میرف��ت ،رنگك��ردن جداول و نقاش��ی ديوارها بود .سالهاس��ت
كه سازمان به ضرورت بينرش��تهای ارتقای كيفيت فضای شهری
رس��يده اس��ت ولی مجموعه مديريت ش��هری به چنين نتيجهای
نرس��يده اس��ت .چنانچه پيش��تر گفته ش��د ارتقای كيفيت فضای
شهری موضوع اصلی مأموريت شهرداری است و بايد مقدم بر نگاه
كمی لحاظ ش��ود .ولی هنوز بدنه ش��هرداری چنين اولويتی برای
سازمان زيباسازی قائل نيست .حل و فصل مسائل كمی شهر نبايد
در تناق��ض با ارتقای كيفی فضاها باش��د .كيفيت كماكان در حوزه
مديريت شهری موضوعی ضميمه است .كيفيت گردنبندی نيست
كه بر گردن ش��هر آويزان ش��ود بلكه كيفيت خود شهر بايد ارتقاء
پيدا كند.
متن ف��وق برگرفته از مصاحب��ه ماهنامه منظر
با مهندس بهش��تی ،پيرامون هنر شهری در
تاريخ  1389/2/29است.
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