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گفتوگو با جمشید مرادیان؛ مجسمه ساز

مجسمهها شهر را آرام و زندگی را تلطیف میکنند
| سمابابایی |
جمش��ی د مرادیان ازجمله مجسمهسازانی است که
هنر خو د را تنها به کارگاه شخصیاش محدو د نکرده و
نخواسته تا آثارش را تنها در گالریهای هنری با تعداد
اندک مخاطب��ان به نمایش بگ��ذارد .او تالش کرده تا
از هن��رش جهت ارتباط با مخاطبان به��ره بگیر د و به
همین خاطر بسیاری از آثارش را در اطراف کارگاهش
نصب کرده است .یکی از مهمترین اقدامات او ،ساخت
مجس��م ه از درختهای خش��کیده اس��ت .مرادیان
میگوی د که حاضر اس��ت تمام درختهای خشکی ده
ش��هر را به مجس��مه تبدی��ل کن��د .او دانشآموخته
رشته مجسمهس��ازی از دانشگاه سوره است .عضویت
در انجمن مجسمهس��ازان ایران ،ش��رکت در چندین
نمایشگاه گروهی و انفرادی در ایران و خارج از کشور،
ش��رکت در بیینالهای مجسمهسازی ایران ،شرکت
در س��مپوزیوم چ��وب در ایران ،ش��رکت در دهمین
نمایش��گاه بینالمللی «اوزاکا» ژاپن  ،2001ش��رکت
در سمپوزیوم مجسمهس��ازی شانگهای چین 2003
و س��اخت و طراحی دهها اثر حجمی ب��رای فضاهای
عمومی و ش��هری و نصب آن داخل و خارج از کش��ور
برخی از فعالیتهای این مجسمهساز پرکار را تشکیل
یدهند .خودش گفته است« :آتلیهام پر از کار است
م
و در این مس��یر متوقف هم نخواهم ش��د .همینطور
کار میس��ازم و در قی د و بن د نمای��ش عمومی آن هم
نیس��تم ».مرادیان یکی از بزرگترین موانع پیشروی
مجسمهس��ازانی را که با چ��وب کار میکنند ،وجود
یدان�� د و معتقد
حراجیهای��ی چون «کریس��تی» م 
است که متاسفانه بازار حراجیها این روزها به سمت
مجس��مههای برنزی گرای��ش پیدا کرده و ش��رایط
بهگونهای است که خیلی از مجسمهسازانی که با چوب
کار میکردن د هم این روزها به س��مت برنز سوق پیدا
کر دهاند ،اما به شخصه این کار را نخواهم کرد .مرادیان
بر این باور اس��ت که بای د کار مجسمهسازی با چوب را
همچنان ادامهده د و روی حرفش ایستادگی میکند
و هیچگاه حاضر نشده در مجس��مههای چوبیاش از
هیچ متریال دیگری اس��تفاده کن��د .مرادیان در کنار
مجسمههایی که ساخته اس��ت ،روی یک تنه درخت
وسط حیاط خانهاش نیز کار کرده است.

شما وقتی به تمام شهرهای مه م دنیا بروید ،مشاهده
خواهی د کر د که شهر انباشته از آثار هنری ،گالریها،
موزهها و ...است .درواقع هر فضایی بهانهای برای ارایه
هنر به حس��اب میآید .از ایس��تگاههای مترو و دیگر
س��رویسهای حملونقل عمومی گرفت��ه تا دیوارها
و میدانها .متاسفانه در ش��هر تهران ،خلل بزرگی در
این زمینه وجو د دار د و آثار هنری را نمیتوان به شکل
عمومی و گسترده مشاهده کرد.

مجسمههای شهری یکی از مهمترین نشانههای شهر
است که میتوان د معرف ش��هرها باشد .شما بسیاری
از کش��ورهای اروپایی را که نگاه کنید ،شهرهایشان
بهخاطر مجسمههایشان هس��تن د که در دنیا معروف
هس��تند .یعنی نهتنها حس زیبایی دارن د و آن را القا
میکنن د که به آن ش��هر هویت دا دهان�� د و روحیهای
خاص در آن شهر تسری دا دهان د و همین مسأله است
که از اهمیت فوقالعا دهای برخوردار است.

مجسمهها مانن د هر اثر هنری دیگر میتوانن د نهتنها
د درختان
گویا شما سالهاس�ت که تالش میکنی 
در سطح شهر زیبایی ایجا د کنن د که از ناهنجاریهای
د تا به
خشکیده ش�هر را تبدیل به مجس�مه کنی 
بصری هم جلوگیری میکنند .از آن طرف با استفاده از
زیباییآنکمککنید.
مجسمهها میتوان به نوعی بازخوانی هویتسازی در
یدهم
بله ،این پروژه را من سالهاس��ت که ادامه م 
شهر منجر شد .شما بسیاری از میدانهای مهم شهر
به امی د تلطیف فضای شهر که این روزها بسیار خشن
تهران و حتی دنیا را با مجس��مههایش میشناسید.
و دور از هرگونه لطافتی شده اس��ت .این آثار معموال
ی یکی از زیباترین و مهمترین
همچنان میدان فردوس 
جزو هنرهای مفهومی قلمدا د میش��ون د و من قصد
میادینی اس��ت که در تهران وج��و د دارد .عالوهبر آن
دارم فرم��ی از درخت دربیاورم ک��ه حس تعلیق را به
میدان حر و دیگر میدانهایی که مجس��مهها در آن
مخاطب القا کن��د .من درختهای��ی را بهعنوان ابزار
وجو د دارد .وقتی یک مجسمه در محیط شهری وجود
یدهم که معموال
مجسمهسازی مور د استفاده قرار م 
داشته باش��د ،کیفیت فضا را ارتقا
سالهاس��ت خش��ک ش�� دهاند.
یده د و باعث میشو د تا در کنار
م
معموال حش��رات باعث این اتفاق
گاهیازمجسمههایی
آن کیفیت بصری هم رش�� د کند.
میش��ون د و به همین خاطر من
درمبلمانشهریاستفاده
البته در این میان نبای د این نکته را
پ��س از ایزول��ه و باکتریزدایی
میشو دکهکارکرد
فراموش کر د که بای د مجسمههایی
کار س��اخت آن را آغ��از میکنم.
درستیندارند،درحالیکه
که در ش��هرها وجو د دارند ،نوعی
م��ن بارها ب��ه ش��هرداری تهران
مجسمههایشهریعالوهبر
انس��جام و هماهنگی ب��ا همدیگر
این پیش��نها د را دا دهام که حاضر
آنکهدارایحجمیسهبعدی
داش��ته باش��ن د تا بتوانن د نتیجه
هس��تم هر درخت خشکی دهای
دازجهاتمختلف
هستند،بای 
مثبت را ایجا د کنن��د .از آن طرف
را به مجس��مه تبدی��ل کنم .این
دواینقدرت
قابلنظارهباشن 
مجسمهها بای د در مکانی ﻣﻨﺎﺳـﺐ
راه میتوان د باعث ش��و د تا هنر از
دکهشهررا
راداشتهباشن 
ﻗﺮﺍﺭ بگیرن��د .گاه��ی تع��دادی از
گالریها ب��ه درون زندگی آ دمها
ﺗﺰیینکرده وبهآنهویت
مجسمهها  -حتی آنانیکه کیفیت
راه پیدا کن��د .در ته��ران روزانه
دهند.همچنینمجسمههای
خوبی دارن د  -در مکانهایی نصب
چندین درخت خشکیده را قطع و
شهریمعموالازمصالح
و جاسازی میش��ون د که هیچ دید
بع د آن را میسوزانند ،درحالیکه
دﺳﻨﮓ،ﺑﺘﻦ،ﻓﻠﺰ،
خاصیمانن 
مناسبی ندارن�� د و به همین خاطر
میت��وان از آنها اس��تفاده کر د تا
ﭼﻮﺏ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﺳﺎﺧﺘﻪ
نمیتوانن د نتیج ه مناسب را داشته
مجسمه شون د و به زیبایی محیط
ﻣﻲﺷﻮﺩ
باشن د و هدف مش��خصی را که از
کمککنند.
نصب آن میرفته ،به وجو د بیاورند.
خ�ب فک�ر میکنی�د
به همی��ن خاطر است ک��ه مکان
مجس�مههایی ک�ه در ای�ن
نصب مجس��مهها هم میتوان د در کاربردی که دارند،
س�الها در تهران نصب شده اس�ت ،تا چه اندازه
موثر باش��د .بای د این مس��أله را لحاظ کر د که فضا هم
د؟
دموفقباشن 
توانستهان 
میتوان د در معنابخش��ی یک اثر موثر باشد .گاهی در
در س��الهای اخیر ما یک بهبودی را در این زمینه
نصب مجسمههای شهر تهران ،به محیط جغرافیایی
مشاهده میکنیم؛ اما گاه این مسأله مشاهده میشود
و همچنین اتمسفری که مجسمه در آن وجو د دارد،
که تعدادی از آثار تنها به خاطر ضابطه در جایی نصب
هیچ توجهی نمیش��ود؛ درحالیکه ه��ر منطقه باید
میش��وند .ضمن اینکه به نظر من زیباکردن ش��هر
باتوجهبه ویژگیهای فرهنگی و اجتماعیاش صاحب
تنها اضافهکردن آثار هنری به ش��هر نیس��ت ،گاهی
آثار هنری شود.
بای د تعدادی از چیزهایی که در ش��هر وج��و د دارند،
ب�ه نظرتان نق�ش بخ�ش خصوص�ی در اج�را و
برداشته شوند .در این صورت بسیاری از آلودگیهای
ماندگاریهنرشهریچیست؟
بصری شهر ما کم خواه د ش د و شهر خودبهخو د زیباتر
ببینی�� د آثار هنری بای�� د در خیابانها ب��ه گونهای
میش��ود .میتوان با خلوتکردن شهر ،به آن آرامش
باش�� د که ما خو د ش��هر را ب��ه مثابه گون��های از هنر
دا د و اضافهک��ردن آث��ار هنری به ه��ر قیمتی باعث
بدانیم ،یعنی وقتی مردمان در ش��هر قدم میزنن د با
آشفتگی بیش��تر آن خواه د شد .برای مثال ما درحال
یک گالری روبهرو باش��ند .در این صورت راه برخورد
حاضر روی تمام پلها و گذرگاهها بیلبوردهای بزرگ
و تماس با آثار هنری را فرا میگیرن د و در نتیجه خود
تبلیغاتی میبینیم که خودش نوعی نابسامانی را ایجاد
مراقب آثار هنری هس��تن د و از آن حفاظت میکنند.
میکند.
درواقع تنها در صورتی م��ردم میتوانن د از آثار هنری
آق�ای مرادیان بهعنوان یک مجسمهس�از ،پیش
حفاظت کنن د که در تماس مداوم با آن باشند ،در این
از آنکه درب�اره نقش بخش خصوص�ی در اجرا و
ص��ورت فرهنگ هنری در وجو د آنان تقویت ش��ده و
ماندگاری هنر ش�هری صحبت کنیم ،دراینباره
میتوانن د به اهمیت زیباییشناسی دست پیدا کنند
د که اصال ضرورت بکارگیری هنر
یدهی 
توضیح م 
و از همینروی برای آن ارزش و اعتبار قایل هس��تند؛
درشهرچیست؟
چ��ون میتوانن د آن را درک کنن��د .اتفاقی که در این
همواره عناصر و المانهای شهری نقش مهمی در
سالها رخ نداده اس��ت ،درواقع مردم به اندازهای خود
ش��هر دارند ،به طوریکه به آن هویت میبخش��ن د و
یدانن�� د که نمیتوانن د ارتباطی
را از آثار هنری دور م 
شهروندان در صورتی میتوانن د در یک شهر احساس
مستقیم با آن داشته باشن د و در نتیجه حس و درکی
آرامش و امنیت داش��ته باش��ن د که آن را متناسب با
نیز به آن ندارند ،در صورتی که اگر این تعامل رخ دهد،
ارزشه��ای فرهنگ��ی و اجتماعی خودش��ان کنند.
بس��یاری از مشکالت حل خواه د ش�� د و دیگر نگران
اس��تفاده از عناصر هنری س��بب خواه د ش�� د تا یک
این مسأله نیس��تیم که مردم و نهادهای دیگر نسبت
ش��هروند ،حس عمیقتر و مهمتری نسبت به شهری
به این آثار بیاعتنا باش��ند .ش��ما اگر یک اثر هنری را
که در آن زندگی میکند ،داشته باشد .از آن طرف آثار
بهعنوان نشانهای از شهر بشناسید ،با آن خاطره دارید
هنری برای مثال مجسمهها سبب میشو د تا زندگی
و در نتیجه میخواهی د تا از خاطراتتان محافظت کنید.
شهروندان تلطیف شود .اتفاقی که در تمام شهرهای
در این میان همانطور که پیش از این نیز اشاره کردم،
مدرن و مه��م دنیا رخ داده ،به همین ش��کل اس��ت.

مس��اله همینجاست .گاهی از مجس��مههایی در
مبلمان ش��هری استفاده میشو د که کارکر د درستی
ندارن��د ،درحالیکه مجس��مههای ش��هری عالوهبر
آنکه دارای حجمی سهبعدی هستند ،بای د از جهات
مختلف قابل نظاره باشن د و این قدرت را داشته باشند
که شهر را ﺗﺰیین کرده و به آن هویت دهند .همچنین
مجس��مههای ش��هری معم��وال از مصال��ح خاصی
مانن�� د ﺳﻨﮓ ،ﺑﺘﻦ ،ﻓﻠﺰ ،ﭼﻮﺏ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺱ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮند .مجسم ه شهری بای�� د در جایی نصب شود
که در دسترس همه باش�� د و دور از جایی که مردم در
آن قرار دارند ،نباشد .به همین خاطر است که افزودن
مجسمههای شهری معموال فضاها را تکمیل ،تقویت
یا تعدیل میکن�� د و عالوهبر آن ب��ه کیفیت بصری و
فرهنگی شهروندان کمک میکند .مسئوالن شهری
میتوانن د با استفاده از مجسمههای شهری ارزشهای
فرهنگی و اجتماع��ی را به شهرون��دان خو د آموزش
دهند .اگرچه این ماجرا اهمیت بسیار زیادی دار د که
بای د مجسمهها با فرهن��گ و اقلیم منطقه هماهنگ
باشند.

د ایفا
در این میان ،مجسمهها چه نقشی میتوانن 
کنند؟

فرقی که یک مجسم ه شهری با مجسمههای دیگر
دارد،چیست؟

بهترینجاهاینصبمجسمهکجاست؟

پیا دهروهای ب��زرگ ،پارکها ،باغه��ا و همچنین
فرهنگسراه��ا و میادی��ن شه��ری میتوانن د مکان
مناسبی برای نصب مجسمه باشن��د .ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨـﺪﻳﺲ و ﺳـﺮدﻳﺲﻫـﺎ ﻭ
ﻣﺠﺴـﻤﻪﻫـﺎﻱ ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳﻮﺍﺭﻧﮕﺎﺭﻩﻫﺎﻱ
ﺣﺠﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ و همی��ن اس��ت که باع��ث میشو د تا
یک خاطره جمع��ی شکل گی��رد .در صورت نصب
مجسمهها است که حس یک مکان تقویت میشود
و درصورتیک��ه مجسمهای که نصب ش��ده ،با فضا
هماهنگی داشته باشد ،میتوان د باعث ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﺼﺮﻱ
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ش��ده و ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ میکنن��د .یعن��ی آن مکان��ی که
مجسم��ه در آن نصب ش��ده است ،با تم��ام جاهای
دیگر برایش تف��اوت میکن د و شخصیت��ی متمایز
پیدا میکند .در چنین محیطی است که شهروندان
سرزن دهتر خواهن د بو د و ح��س زندگی در میان آنان
تقویت میش��ود .فضاهای شهری ک��ه از آثار هنری
محروم هستند ،معموال هیچگون��ه جذابیتی ندارند
و به همی��ن خاطر اس��ت ،کسانیک��ه در آن مکان
زندگی میکنند ،معموال شادابی کافی را ندارند .این
مسأل��ه را میتوان در بخشهای��ی از شهر تهران نیز
مشاهده کرد .بنابراین نصب یک مجسمه که معموال
هزینههای چندانی هم برای مسئوالن شهری ندارد،
سبب خواه د ش د تا آثار بسیار عمیقی از خو د برجای
بگذارد .ضمن اینکه ب��ه وسیله مجسمهها میتوان
آگاهیه��ای عمومی مردم را ارتقا ده��د ،برای مثال
میت��وان ﻣـﺮدﻡ ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ
ﻳﺎ ﺭﻭﻳﺪﺍدﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻳﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
بسی��اری از میدانهای شهر ما مح��ل وقوع اتفاقات
مهمی بو دهاند؛ اما مسأله اینجاست که در کدام یک
از این میادی��ن ،مجسمههایی که ی��ادآور آن اتفاق
هستند ،نصب شده است؟ شای د تنها یکی ،دو میدان
این خاصیت را داشته باشن�� د و این در صورتی است
که تمام میدانهای مهم شهر م��ا در وقایع انقالب و
همچنین جنگ نقش بسیار مهم��ی را ایفا کر دهاند؛
اما نهتنها یادمانهای متناسب با آن وجو د ندار د که
حتی متاسفانه ما درحال حاضر هیچ میدانی هم در
شهر نداریم ،درحالیکه میدانها و مجسمههایی که
در آن نصب شده ،میتوان د به شهر نظم دهد.
اینخودشباعثمشارکتبیشترمیشود؟

بله؛ در ای��ن صورت کسانیکه در اط��راف آن مرکز
زندگی میکنن��د ،انگیزه پیدا میکنن�� د تا به محیط
اط��راف خ��و د رسیدگی کنن��د .چنانچ��ه از نمادی
متناسب با نام می��دان استفاده ش��ود ،در خاطرشان
خواه د مان د و همچنین با سبکهای قدیمی و جدید
هنر آشنا شون د و درواقع دانش بصری و هنری آنان نیز
افزایش پیدا خواه د کرد.
ش�ما چ�ه توصیههایی برای س�اخت مجس�مه
میکنید؟

مجسمهه��ا میتوانن�� د از ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻱ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺍدﺑﻲ ،ﻫﻨﺮﻱ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻤـﻲ
ی��ا مب��ارزان و شه��دا ،ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ،ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻱ
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﺍﻱ ،ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻳﺎدﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ،
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺎ
ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺎدﺭ ،ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎدﻱ
ﻭ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ،ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻑ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و همچنی��ن ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ باشند .درواقع بای د بررسی کر د و دی د که مردم
هر منطقه یا شهر به چه چی��زی عالقه دارن د و برایش
احترام قایل هستن�� د تا براس��اس آن مجسمههایی
را در سطح آن منطقه به اج��را درآورد .در این صورت
مردم آنچه را که میبینند ،میتوانن د به صورت واقعی
درک کنن د و از آن تأثیر بگیرند .این اتفاق بدونشک
در صورت��ی رخ خواه د دا د که ساخت��ار رنگ ،شکل،
مقی��اس و مصالح به کار برده ش��ده در یک اثر هنری
چون مجسمه ،امکانپذیر اس��ت و بهعنوان ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ
ﻫﻮﻳﺖﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍ د ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ
ﻛﻨﻨﺪ .درواقع برپای��ی یک مجسمه در میدان یا پارک
میتوان�� د به همنشینی مستمر زندگ��ی مردم با هنر
منجر شو د و این در حیات اجتماع��ی آنان تاثیرگذار
خواه د بود .ﺯﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﻣﺎ دﺭﮔﻴـﺮ ﺷـﻜﻞ دﺍدﻥ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﻬﺮﻱ دﺭ ﺟﻬﺘﻲ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﻮ د ﻳﺎﺑﺪ ،ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺗﻮﺟﻪ
ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮ د ﻣـﻲﺁﻳـﺪ .ﺣﺘـﻲ ﺍﮔـﺮ ﺍﻳـﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ،
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺷﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ  -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ
ﻛﺎﻣﻼ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻲ.
در این صورت میتوان این امیدواری را داشت که
درنهایت سطح زیباییشناس�ی مردم هم ارتقاء
پیدا کند؟

رسیدن به زیباییشناسی بصری اصال اتفاق راحتی
نیست و احتیاج به تمرین دار د و به همین خاطر است
که نبای د آن را مسالهای سهلانگارانه و سطحی تلقی
کرد .در این میان عرضه هر اثر هنری به هر بهانهای در
هر کجای شهر نیاز به مهارت و تخصص فوقالعا دهای
دارد ،در غیر این صورت چشم ناظر خراب میشود.
نمیت��وان این مسأل��ه را نادیده گرفت ک��ه در بستر
«جامعه» است که رش�� د میکنند ،بنابراین بای د تالش
کر د تا آثار هنری به شکلی وسیع در سطح جامعه رشد
داشته باشن�� د و تنها در این صورت اس��ت که میتوان
امیدوار بو د که زیباییشناسی کل��ی جامعه نیز با رشد
همراه ش��ود .بای د مردم به آثار هنری نی��از پیدا کنن د و
درحالیکه تأمین نشوند ،به مسئوالن شهری اعتراض
کنند .درحال حاضر ما چن د کالس مجسمهسازی داریم
که به شکل بسیار محدودی هنرجو تربیت میکنند .به
همین خاطر است که گاه هنرجویانی تربیت میکنند
که مجسم ه میسازن د و در جایی هم نصب میشو د بدون
اینکه این مسأله را درنظر بگیرن د که از مصالح درست
برای ساخت آن استفاده شود .به همین خاطر است که
تأکی د میکنم ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ دﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﻚ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺯﻳﺎدﻱ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥﻳﺎﺑﻲ ،ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺛﺮ
دﺍﺭد .ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ دﺭ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻣـﻮﺍﺭ د ﻣﻮﺟـﻮ د دﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻨﺎ،
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺯ ،ﺗﺮﺍﻛﻢ ،ﭘﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻱ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪﻩ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻱ دﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ دﺍﺷﺖ.

گفتوگو
ارزیابی هنر شهری در گفتوگو با دکتر بهنام کامرانی

دقت کنید زیباسازی به سمت بزک نرود

بهن��ام کامرانی ابت��دا وار د
دانشک��ده پزشک��ی دانشگاه
شیراز ش د اما ب��ه دلیل عالقه
فراوان ب��ه نقاش��ی ،از رشته
پزشکی انص��راف دا د و شروع
به تحصی��ل در رشته نقاشی
در دانشک��ده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران کرد .او سپس
فوقلیسان��س نقاش��ی را از
دانشگاههنردریافتودکترای
خو د را در رشته پژوهش هنر با
پایاننامهایدربارهنقاشیهای
مینیات��ور در کتابهای طب
سنتی به پایان رساند .او در حال حاضر عضو پیوسته
انجمننقاشان،عضوهیاتعلمیدانشگاههنروعضو
شوراینویسندگانفصلنامههنرفردااست.اوبیشاز
11نمایشگاه انفرادی و بیش از 70نمایشگاه گروهی
در ایران ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،اسپانیا ،ژاپن ،چین،
ارمنستان ،ترکیه ،سوری��ه ،اردن ،آمریکا ،سوییس،
آلمان و یونان برگزار کرده اس��ت .او نویسنده کتاب
کارگاه نقاشی ،کتابهای درس��ی آموزشوپرورش
و مقاالت و نقدهای متع�� د د در کتابها ،بروشورها و
نشریاتهنرفردا،فصلنامههنر،حرفههنرمند،بخارا،
تندیس ،مجسمه و طاووس اس��ت .او در حال حاضر
در تهران زندگی و به کار و تحقیق و تدریس مشغول
است .او برنده جایزه برتر از اولین بینیال بینالمللی
طراحی -موزه هنرهای معاصر تهران و دیپلم افتخار
از ترینال پاریس -فرانسه است .دکتر بهنام کامرانی
نقاش است اما نقاشی که ه��م تدریس میکند ،هم
پژوهشگر هنر است و نق د و تحلیل هنری مینویسد
و هم مطالعاتش را به روز میکن د تا بتوان د درباره هنر
روز دنیا هر جا که وقتش بود ،سخن بگوید .تسلطش
به هنر روز است که باع��ث ش د برای گفتوگو درباره
تأثیر و نقش هنرمن د در خلق و توسعه هنر شهری به
سراغشبرویم.اواطرافشراخوبمیبین دوتحلیلگر
خوبی است .تهران را هم به خوبی میشناسد .آنقدر
خوبکهبگوی ددراینشهرپرتراکمخلقوجادهیاثر
هنری که بر اغتشاشات شهر اضافه نکن د و شهر را آرام
کند،کاریبسدشواراست.
دو
یدهی 
ش�ما به ما چه تعریفی از هنر شهری م 
د تا چه می�زان این تعریف در تهران
فکر میکنی 
اجراییشدهاست؟

هنر شهری را درواقع شکل مکانی ارایهاش است
که متمای��زش میکند .مثال همی��ن مسأله باعث
میشو د اثری ک��ه در شهر نصب میش��ود ،از اثری
که در گالری به نمایش در میآی�� د و احتماال بع د از
خری دهمبهخانهایمیرود،متمایزشود.هنرشهری
طبیعتا در شهر پیاده و اجرا میشو د اما بای د گفت با
وجو دگستردگیمکانهایشهریکهبهگستردگی
شاخههای این هن��ر اضافه میکند ،شاخههای هنر
شهری در ایران محدو د اس��ت و بیشتر هم تجربی
است تا علمی .در هنر شهری وجو د اسپانسر خیلی
مهم است .حاال چه ای��ن اسپانسر بخش خصوصی
باشد ،چه شهرداری .و مهم این است ،تعاریف اینها
ازهنر شهری تا چه ح دگسترده است .مثال این روزها
هنرحاشیهشهرهااصالیکنوعهنرشهریجدیدی
را به وجو د آورده است .یا هنر گرافیتی را میتوان به
شکل کنترل شده در شهر پیاده کرد؛ هنر چیدمان
و نورپردازی و خیل��ی شاخههای دیگر .با همه اینها
میشو د انرژی خالقهای را به شهر تزریق کرد .درواقع
هنر شه��ری هم مبلمان شه��ری را میتوان د تغییر
ده د و هم فضای شهری را  .حاال در کشور ما خیلی
اسپانسر بخش خصوصی تعریف نشده است ،چون
هر چه در شهر اتف��اق میافتد ،متعلق به شهرداری
است اما واقعیت ای��ن است که بخش خصوصی هم
اماکنی را در اختی��ار دار د مثل محوطهها ،پشتبام
که میشو د فضای سب��ز که نوعی هنر شهری است
را آنجا اجرا ک��رد .اما در شرکتهای خصوصی این
امر در نظر گرفته نمیشود .در کشورهایی که قانون
ایجا د فضای سبز در جلوی خانهه��ا اجباری است،
شما میبینی د که بسیاری مب��ادرت به ایجا د نوعی
هنر شهری در ای��ن فضاها میکنند .قوانین خاصی
ه��م آنجاها اجرا میش��و د که شهر به ه��رج و مرج
نیفتد .میخواهم بگویم وقتی هنر شهری معنا پیدا
میکن د که ابتدا آن شهر به خودی خو د هویتی هم
داشته باشد .ما هنرمندان��ی داریم که هنر مفهومی
کار میکنن�� د و هنرمندانی که هن��ری در تعامل با
عموم .گاهی هنرمندی هن��ر زیست محیطی کار
میکن د یا هنری که در ارتباط با آموزش به کودکان
یا سالمندان و حتی نابینای��ان و  ...باشد .گاهی هم
هنرمن د ف��ارغ از این تعامل هنری شه��ری را خلق
میکند .گاهی فقط جنبه زیباییشناسی را درنظر
میگیر د یا جنبه شناخت��ی را .گاهی هنرمن د تنها
فضاسازی میکن د و گاه شهرون د را هم در آن اثرش
میبیند .امروزه هنر شه��ری از تعاریف محدودش
خارج ش��ده اس��ت .همانطور که گفت��م حتی در
کشوریمثلبرزیلیادرکشورهایآمریکایجنوبی
هنر حاشیه شهر گسترش پیدا ک��رده است .حتی
هنر رسمی و داخل گالریها هم گاه از این هنر تأثیر
میگیرند .آنها لهجههای تازهای در هنر دارن د و اکثر
آنها را اقشار مح��روم جامعه خلق میکنند .کسانی
که حت��ی آموزشی هم ندی دهاند .مث�لا میآین د و از
دورریختنیهااثریخلقمیکنند.حاالبااینتفاسیر
شماببینی دهنرشهریچقدرتعریفگستر دهایپیدا
کردهاست.
د شاخههای متنوع هنر شهری در
شما معتقدی 
تهران گسترش پیدا نکرده اما بههر حال در این
سالها هنرمندان زیادی در این عرصه وار د گود
ش دهاند.

ما االن چ��ون این شاخهها را گست��رده ندی دهایم،

نمیتوانیم توقع داشته باشیم
هنرمن��دان زی��ادی در ای��ن
عرصه ظهور کنند .مثال شما
ببینی د گرافیتی خب یک نوع
هنر اعتراضی است .در شهری
مثل نیویورک ممکن است در
شکل افراطی باعث اغتشاش
منظرشهریوتخریبمبلمان
شهری شو د اما خیلی از نهادها
آنجافضادراختیارهنرمندان
یدهن�� د و به بهترینها
قرار م 
یدهن د تا
پول و سفارش کار م 
اینهنرهم ،وجو دداشتهباشد
وهمکنترلشدهباشد.
حاال بهترین ش�اخه هنر ش�هری که ب�ا وجو د
د موثر واقع ش�و د کدام
تراکم این ش�هر میتوان 
شاخههاست؟ مثال ما به مجسمههای بیشتری
نیازداریمیانقاشیهایدیوارییا...؟

ب ه نظرم شهر تهران در حال حاضر آنقدر متراکم
است که امکان بروز هنر شه��ری به شکل گسترده
را ندار د چ��ون در این شکل هنر شه��ری به تراکم و
اغتشاش بصری اضافه میکند .شای د با نور و لیزر این
روزهابیشتربتوانمحیطشهرراآرامکر دکهکمابیش
این اتفاق هم در شهر میافتد .بای د هنرمندان شهری
کاری کنن د که زندگی در شهر تحملپذیرتر شو د اما
شای د در شهرستانها امکان بروز هنر شهری بیشتر
فراهم باش د و هنرمن��دان میتوانن د در آنجاها شروع
به تجربه کنن د و درنهایت پایتخت هم از آن تجربهها
بهرهمن د شود .میتوان هنر ،موقت شهری را بیشتر
در شهر پی��اده کر د و همانطور ک��ه گفتم به شرط
آرامسازی شهر .بای د از هنرمندان خالق دعوت کرد
واجازهدا دبامتریالآزا دکارکنن دتابتوانن دنیرویهنر
تجسمیرادرشهرتزریقکنند.
د یکی از تفاوتهایی که میان هنر
ب ه نظر میرس 
شهری با هنر تجسمی در همه شاخههای دیگر
باشد،ایناستکهدرهنرشهریعالوهبرحضور
د الزم اس�ت تخصصه�ای دیگری مثل
هنرمن 
شهرسازی یا معماری هم به کمک هنرمن د بیاید
یادرکناراوقراربگیرد.

وقتی یک پروژه عظی��م شهری طراح��ی و اجرا
میش��ود ،حرف شما ص��ادق است ام��ا خالقترین
هنرهای شه��ری نیازی ب��ه یک گروه ب��رای خلق
ندارد .مثال هنرمندی که با می��ل بافتنی میلههای
پیاده راه یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی را جلوهای
دیگر میبخش��د ،درواقع هنرش هن��ر فردی است
یا هنرمندی که روی نقاط��ی از خیابان نقاشیهای
کوچکی میکش د که بای د با تعمق آن را پیدا کنی د یا
هنرمندی که تنها با چسب و کاغذ و مصالح سا دهای
یدهد ،کارش
از این دست یک چشمانداز را تغییر م 
انفرادی است اما بله اگر قرار باش د پ��روژهای در یک
پارک اج��را شو د با کلی مجسم��ه و سازههای دیگر
آن وقت نیاز به این است که تخصصهای دیگر مثل
شهرسازیومعماریهموار دشود.
من معتقدم زیرساختهای شه��ری مثل تهران
غلط است و شه��ر بیرویه رش د کرده و البته این نظر
من تنها نیس��ت .شهرسازی و فضاه��ای شهری در
برخی جاها غلط است .در ای��ن فضا هنر شهری کار
چندانیازدستشبرنمیآی دجزاینکهدرمکانهایی
از شهر که طراحی درست است ،این هنرها اجرا شود
و در بقیه جاها به آرامسازی شهر بپ��رداز د و درواقع
محیطراتحملپذیرکند.
کالهنرمندیکهدربخشهنرشهریفعالاست
دچهچیزهاییرابهجزهنرشبداند؟
بای 

هرهنرمندینیازدار دتایکفهمتصویریوفضایی
توأمان نسبت به کاری ک��ه در شهر میکند ،داشته
باشد .شما گاهی در شهر مجسمهای میبینی د که به
خودی خو د زیباست اما در جای مناسبی نصب نشده
و این به گمانم بای د هوشمندی مجسمهساز را داشته
باش د که جانمایی مناسبی هم ب��رای کارش داشته
باشد .اگر هم جانمایی دس��ت هنرمن د نیست باید
مدیران شهری ،کارشناس��ان خبرهای در این زمینه
داشت��ه باشند .بای د اجازه تعریف فض��ا و فهم فضا به
هنرمن د داده شو د تا بتوان د تاثیرگذار باشد .ما میادین
بزرگدرشهرنداریموحتیدرپارکهاییکهدرشهر
وجو د دار د و زیباسازی در حال آوردن هنر شهری به
آنجاهاست،مانن دتپههایعباسآبا دبای دگفتبازهم
نیازاستکهبادقتکارهنریرویآنهاصورتبگیرد.
د را در خلق آثار هنری
بهطور کلی نقش هنرمن� 
توسعههنردرشهرچگونهمیبینید؟

ب��دون هن��ر نمیت��وان زندگی ک��ر د و یک��ی از
کاربردهای اصلی هنر استف��اده در فضای عمومی و
شهری بودن آن است .اگ��ر از هنر در فضای شهری
بجا استفاده شود ،بسیار خوب است اما مدیرانی که
روی فضای هنری شه��ر و طراحی و مبلمان شهری
کار میکنن د بای د بیندیشن د تا از هنر در هر زمینهای
استفاده نکنند .هنر اب��زار خوبی برای فضای شهری
است اما بای د تأثیر بصری خوبی داشته باشد ،حال این
تأثیر میتوان د در جهت منافع تبلیغاتی ،اجتماعی یا
حتی سیاسی باش د ضمن اینکهبای د دی دوسیعیهم
در این حوزه داشته باشند .هنرمندان هم بای د دقت
کنن د که زیباسازی به سمت ب��زک نرو د که این نوع
زیباسازیگاهیشلوغیوتراکمشهرتهرانراتشدید
میکند .زیبایی شهری به مسائل شهرسازی ،فضای
سبز ،مبلمان شهری و زیباسازی برمیگر د د که باید
بایکدیگرهماهنگباشند.طراحییکشهرومسائل
مربوط به شهرس��ازی ،ارتباط تنگاتنگ��ی با مسأله
زیباسازی پی��دا میکن د و اگر آنه��ا زیرساختهای
غلطی داشته باشند ،زیباسازی نمیتوان د موثر باشد
ام��ا در همه حال هنرمن�� د میتوان د زی��رک باش د و
طرحهایزیرکانهایبهنسبتمحیطآمادهکند.

